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Ata da 148ª Sessão, em 3 de setembro de 1996
Presidência dos 8rs,: Elísio Curvo, Paulo Pai"" Agnelo a,iálroz,

§ 2º do art. 18 do Regimento Int~rno.

1- ABERTURA DA SESSÃO
(14 Horas)

O SR. PRESIDENTE (Elísio Curvo) 

Havendo número regimental.

Está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da
sessão anterior.

~1- LEITURA DA ATA

O SR. EDVALDO JORGE, servindo como 22

secretário, procede à 'leitura <:ta ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações

aprovada.
O SR. P;RESIDENTE (Elísio Curvo) - Passa-se

à leitura do expediente
O~. PAULO PAIM, servindo como 12 Secre

tMo-, 'proeede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
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!!ENSAGEM N9 791, DE 1996

(DO PODER EXECUTIVO)

SUbmete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n9 912, de 24 ele julho de 1996, que renova a permis

são ou.torgada à Rádio Cidade de Cuiabá Ltda., para explorar ~

sem direito de eXclusividade, serviço de radiodifusão sonora

em frequênc1a modulada, na cidade de Cuiabá, Estado de Mat.o
Grosso.

OiS COMISSÕES DE cIE:NCIA E TECNOLOGIA, COIIUNICAÇllO E INFORll1.

TICAl E DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART. 54)
ART. 24, 11)

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Art. 3' Este ato somente produziJi efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional
DOS tetmos do § 3'. do ano 223 da Constituição.

Art. 4' Esta Poruria entra em vigor na data de sua publicação.

Aviso n, 1.030 • SUPARlC. Civil.

Brasilia. 27 de agosto de 1996.

Senhor Primeiro Secretãrio.

Nos tennos do artigo 49. inciso XII. combinado com o § 3' do artigo 223. da
Constituiçio Fcdcntl. submeto. apreciação de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das ComuniclÇÕC5. O ato constante da Poruria n' 912, de

24 de julho de 1996. que renova a pcnni5lio outorgada • RÁDIO CIDADE DE CUIABÁ LTDA.
poro ..plotar, sem direito de exclusividade. sctviço de radiodifusão sonora em frcqIIência

modubda. na cidade de Cuiabt, Es1ado de Mato Grosso.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidentio da
República na qual submete à aprccioção do Congresso Nacional o ato constante da Ponaria n' 912.
de 24 de julho de 1996. que renova a ponnissão outorgada à RÁDIO CIDADE DE CUIABÁ

LTDA. poro explorar. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em frcqilencia
modulada, na cidade de Cuiabá. Estado de Mato Grosso.

Atenciosamente.

Brasília. 27 de agosto de 1996.

c=-~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

EXPOSICAO DE !lOTIVOS N9 135, DE 24 DE JULHO DE 1996, DO Sr. MINISTRO

DE ESTADO DAS COllUNICACOES

ExccIcntis5imo Senhor Presidente da República.

Subll1Clo • aprcciaçio de Vossa Excelencia a inclusa Ponaria n' 912 • de 24 de
i ulho de 1996. pela qual renovei a pennissio outorgada à Wo Cidade de Cuiabà Lida..
pela Ponaria n' 144. de 22 de junho de 1934. publicada em 28 subscqúente. para explorar sctviço
de radiodifusio sonora em freqüencia modubda. na cidade de Cu.iab~ .~stado do Mato GrolSO.

2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram·se sobre o pedido.
lXlIISÍdCI2IIdo instruido de acotdo com a legislaçio aplicável. o que me levou a deferir o
requerimento de rcnovaçio.

3. Esclareço que, noS tcnnos do § 3'. do art. 223 da Constituição. o ato de renovação
somente produzirà efeitos legais após deliberaçio do Congresso Nacional. para onde solicito seja
cncarninhado o referido ato. acompanhado do Processo Administrativo n' 53690.000142194. que lhe
deu origem.

Atenciosamente.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASIL!A·DF.

MENSAGEM N9 813, DE 1996

(DO PODER EXECUTIVO)

Comunica o Excelent!ssimo Senhor Presidente da República
que se ausentará do País nos dias 2, 3 e 4 de setembro
de 1996, para participar da X Reunião de chefes de .Est,!!
do e de Governo do Mecanismo permanent.e de Consulta e
Concertação Politica (Grupo do Rio), a realizar-se em
Cochabamba , Bolívia.

.l.2llIlllIQUE-SE.)

Excelentissimos Senhores Membros da Câ,mllra dos Deputados,

o MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICACÓES. no uso d. 5UU atribuições.
conllnmc o diIposto no ano 6'. inciso 11 do Deaeto n'I8.066. ~ 26 d. janeiro de 1933•• lendo em vista
o que COIISIa do Processo Adminíslrativo n' 53690.000142194. resolve

Art. J" Renovar. de acordo com o art. 33. § 3".deLci 0'4.117. de 27~ agosto de 1962.
por dez llIOS. a partir d. 21 d. junho de 1994. a pamisslo outorgada à Rádio Cidade d. Cuiabà Lul...
pela Portaria n' 144. d.22 de junho de 1914. publicad& no Diário 06cia1 de Unilo em 21 subsequente.·
para explorar. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifUsio sonora em rrequêncla modulada. na
cidade de Cuiabá. Estado de MaIo Grosao.· .

Art. 2' A exploraçio do serviço. cuja outorga é renovada por esta Pomrit. rcger....à pelo
C6díBo Brasilairo de Telecomunicações leis subsequcntes. seus regulamentos.

PORTARIA N' 912 • DE 24 DE julho DE 1996. Tenho a honra de dirigir-me a Vossas Excelências. para
informá-los de que me ausentarei do Pais, nos dias 2, 3 e 4 de

setembro de 1996, para patticipar da X Reunião de Chefes de Estado
• de Governo do Mecanismo Permanente de Consulta e Concertação
Politica (Grupo do Rio), a realizar-se em Cochabamba, Bolivia. .

2. A reunião reveste-se de especial illport4ncia, waa Vez que

marca a celebração do décimo aniversário da criação do Grupo do
Rio.

3. A reconhecida importAncia do Grupo do Rio, como alemanto de

fortalecimento e de sistematização da concertaçào po11tica dos

Pa1ses membros, atraves de unt processo de consultas reqularea
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sobra temas que interessam ou afetam nossos Governos, no contexto

de UIla crescente unidade latino-americana, justifica a presença do

Chefe de_ Estado brasileiro na reunião de cochabamba.
4. Durante minha estada em Cochabamba, assistirei, ainda,

juntlllllllnte COIll o presidente da Bolivia, à assinatura de contratos

entre a Petrobrás e sua congênere boliviana, no ãmbito do Acordo

do GU entre os doia paises, firmado em 1993.

Bras1lia, 29 de al!:ollto

Aviso n' \.056 - SUPAR/C. Civil.

Brasilia. ~9. de a~os to

de 1996.

de 1996.

EXPOSIÇAo DE MOTIVOS N9 368, DE 29 DE AGOSTO DE 1996, DO Sr. MINISTRO DI;:

ESTADO DA FAZENDA, PED1\O SlIMPAIO MALAN.

E'lóccJcnussimo Senhor Presidente da Republica.

Encammho a consideração de V{)ssa E:<.ccléncia. de acordo com o que estabeleée
o inciso 11 do Art. 7(1 da Lei n" C) 069, de 29.6.95. o anexo demonstrativo das emissões do rei!
relativo aO mês de julho de 1996, as razões delas determinantes e a posição das reservas
internacionais a elas vinculadas. para que seja o referido demonstrativo enviado tambêm aol
Excelentíssímas Senhores Presidentes das duas Casas da Congresso Nacional.

Respeítosamente.

Pedro Sampaio Malan
Ministro de Estado da Faunda

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a qual o Excefentíssimo .Senhor

Prelidente da República comunica que se ausentará do Pais nos dias 2. 3 e 4 de setembro de 1996.

para participar da X Reunião de Cheres de Estado e de Governo do Mecanismo Permanente de

Consulta e Concertaçio Politica (Grupo do Riol. a realizar-se em Cochabamba, BoliviL

BANCO CENTRAL 00 BRASIL

\11('xn:'o()fidlJPrrsl~q6/.!1.I':tJ. ~~ _J.;)~.}'J.

Demonstrativo das Emis5Õts do rr:lI- julho d~ 1996.Atenciosamente.

c:=~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de E!ltado Chere da Casa Civil
da Presidência da República 11

A base manetana restnt:1 e as tàntes de emissão

A base monetiuia ampliada

111. Os meios de pagamento (MI) c o multiplicador

IV. 05 meios de pagamento mais amplos

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
~Se=lário da Cimara dos Deputados
BRAS .Df,

v. Anexos

MENSAGEM N9 818, DE 1996

(DO PODER EXECUTIVO)

Encaminha ao Congresso Nacional o demonstrativo das emis
sões do Real referente ao mês de julho de 1996 I as rã
zões delas determinantes e a posição das reservas inter
nacionais a elas vinculadas. ....

(As COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E CQM1lRCIO, E DE FI
NANCAS E TRIBUTAç1\O, PARA CONHECIMENTO.)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados.

Nos termos do inciso II do ano 7" da Lei rf 9.069. de 29 de junho de 1995,

encaminho a Vossa Excelência o demonstrativo das emissões do Real referente ao mês de julho de

1996, DS razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.

J.I\ base moneuiria restrita e as fontes de emissão

.\ progrilmilçào manemria para o terceiro trimestre de 11196 foi aprovada. ~ontendo a

t:stimauva de evoluç.io dos pnncipais agregados mODetarias para esse penado e as metal

indicativas para o tina! do ano. contàrme o resumo a seguir:

Prolj:ramaçio monrtária parn 1996 I.

Discriminacio Terceiro Trimestre AlIO

RSbilhões Varo %em12 RSbilhiles IVir. 0/. t811Z
rntses 41 _41

MIV 23.2 ~ 27.2 3I.S ~8.9· 35.4

I
21.0

Base rcstnta 21 16.6-19.5 20.0 21.2·25.9 13.6
Basc omphada 31 154.2-181.1 $7.3 162.3·198.4 ~7.4

M431 276.1-324.1 30.7 286.1 • 3~9.7 26.9

Fonte: Banco Central do B1d5t1
1/ Refere-se ao ultimo mcs do penodo.
21 Média ders saldos dos dias uLcis no mês.
li Sald05 em 11m de penedo.
~I Refere.-sc ao ponlO rntdio das previsões.

Brasília, 29 de agosto de 1996. Em julho. a politica monetária continuou sendo condw:ida no sentido de adequar o grau

de liquidez do sistema ao objetivo de manutenção do processo de redução gradual das

taxas de juros e. por conseguinte. de estabelecer cenário mais propicio para O

desenvolvimento da atividade econômica.
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último (24,7"10 ao final dejullio, contra 3,9% em março). Vale ressaltar, porém. que ....

critério de apuração é influenciado, muitas v..... pelas bruscas oscilações que ocorrem

no último dia de cada mês, distorcendo as bases de comparação e, conseqüentemente, o

resultado do efetivo comportamento da variável ao longo do período.

Demonstrativo de EmÍlIlÕH do Rui

Julbodc 1996
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Saldos em 6nal de período
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Dessa forma, considerando-se a mêdia dos saldos diários, a base monetana cresceu

1,4%, mantendo, contudo, trajetória declinante em temlOS de taxa de expansão em doze

m..... que passou de 22% em maio último, para 15,1%. A demanda por moeda

transacionai foi mais elevada durante grande parte do mês, por influência do período de

férias escolares, implicando crescimento de 2,7% no saldo mêdio do papel-moeda

emitido, embora tenha se observado desaceleração na taxa de doze meses, a qual foi

reduzida para 39,6% (43,1% em junho). As reservas bdllcárias declinaram 1,5% em

julho, elevando para 18,6% a contração acumulada em doze meses.

Rue monetúia e COlQ,ponentes
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Comparando-se as posições de final de período, a expansio mensal da base alcançou

11,6%, mantendo a tendência de alta da taxa em doze meses que se observa desde abril

._-
o balanceamento das operações ativas e passivas da Autoridade Monetária, em jullio,

resultou em aumento de RS 1,9 bilhão no saldo da base monetária, sobressaindo-se como

principal fonte de emissio monetária., no mês. o conjunto de operações com o sistema

financeiro (RS 4,9 bilhões), basicamente pelo efeito das liberações para assistência

financeira deliquidez (RS 4,6 bilhões).

Fatores condicionantes da base monetária
F1tL"(0!l2CWl1ulados no mês
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Ressalte-se que essas operações foram objeto de nova regulamentação, por meio da

Resolução n' 2.288, de 20.6.96, com os custos passando a ser determinados pela Taxa

Básica do Banco Central-IRe. Assim, foi facilitado o acesso das instituiçiles financeiras
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.1 ~ssc II1strurncnto do mercado monelano. l."limlnando-~~ o c.:Jrater llcprccl:1t1vo que

pcrrncava a utilizaçdo desse mecanismo ()s saques nos dcposnos tias instituições

tinancclras IRS 5ú4 milhões). a maior pane referente a recursos antenorrncme recolhidos

sobre depositas a prazo. tambem ~DntnbUlram no sentido ....xpanslOOlSta. Em

contrapartida. atuou o íngresso de recolhimento compulsorio sobre 0$ FIE com fluxo

acumulado de R$ J 59 milhões.

-\5 operações do setor externo pressionaram a base monetana. com Impacto liquido de

RS 872 nulhões. Essa emissão tài compensada pelo efeito rnonetano cuntracionista

resultante das operações com o Tesouro Nacional (RS 889 milhões),

As operações com titulas publicas federais foram direcionadas no sentido de conter a

expansão da base monetária aos niveis condizentes com os objetivos da política

monetária. observando-se colocação liquida desses papeis no valor de R$ 3 bilhões.

sendo RS 2.6 bilhões no mercado primaria. RS 1:9 milhões no mercado secundário. e

R$ 237 milhões em operações especiais (extramercadol.

A taxa básica de juros (overISelic) encerrou o mês acumulando 1.93%. em termos de

taxa ef~ o que representou redução pelo décimo quinto mês consecutivo. A taxa

anualizada foi reduzida de 26,49% emjunho, para 25,76%. É imponante assinalar que a

taxa efetiva manteve-se estável na maior parte do mes. na faixa de 1.93%. sugerindo que

a fixação da mc em l.geló, ao ~cio do mês. obteve sucesso como parâmetro para as

instituições financeiras. A atuação do Banco Central no sentido de atender às

necessidades de Iiquidez do mercado fez-se por meio das operações de redesconto de

liquidez, com a vigência da nova regulamentaçio, ao invés das tradicionais operações

diárias com titulos públicos federais no mercado secundário.

IL A base monetária ampliada

o saldo da base monetária ampliada, refletindo as pressões sobre a base monetária

restrita., as quais se traduziram em emissão primária de moeda e em aumento do estoque

de titulos públicos federais, apresentou crescimento de 2,4;0.

Base monetária ampliada

SaIdoI em final de pmodo

Essa evolução foi inferior à observada em julho do ano precedente (I6,4%), quando o

ingresso de recursos externos exigiu mais colocação de títulos públicos federais no

mercado. Em conseqüência. a variação da base ampliada no periodo de doze meses foi

reduzida de 91,1% em junho, para 6&,1%.

Base monetária ampliada
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\ pamclpacão do .:.:omponente 'tltulos publicos federais' na composição da base

monet;lfla ampliada aumentou de 63% ~m ,ulho do ano 3ntenor. para 77.1~ó, em função,

(13Slcamente da maior ação compradora do Banco Ct:ntral no mercado interbancario de

dmbio nc~se penado. ü:;ando neutralizar n efeito do intenso tluxo de divisas sobre a

laxacambiaJ
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Considerada a media dos saldos diàrios. a ~voluç.ão mensal tbi semelhante a da posição

de ponta (2.5°~1. pois o maior crescimento dos utulos publicas tederais fbi compensado

pela menor e.xpansão da base restrita. No penado de doze meses. houve menor redução

da taxa de expansão. que passou de 86.1 % em junho. para 78,5% O aumento da

representatividade dos titulas publicas federais no total da base ampliada toi ainda maior

pelo cnteno de media. Situando-se em 77.6%. contra 60.3% em julho de 1995.

IIL Os meios de pagamento (MIl e o multiplicador

Os meios de pagamento. conceito restrito (Ml >, registraram expansão de 1.5%,

reduzindo para 30,&% a taxa acumulada em doze meses (35,4% em junho). A moeda

manual, preSsionada pela trr.Iior demanda que se observa no periodo de férias escolares,

cresceu 3.6%, mas, ainda assim. a variação no período de doze meses declinou de 47.1%

em junho, para 44%. O saldo médio dos depósitos li vista foi reduzido em 0,2%,

diminuindo para 21. liG./o a expansão em doze meses, e aumentando para 11,6% a

contração acumulada no ano. movimentos resultantes da preferência do público por

manter os recursos necessários ao dia..a-dia em aplicações remuneradas de curto prazo.
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o multiplicador monetírio, pelo critério de média, nio se alterou em relação ao

regiJtrado em junho, situando-se em 1,37. O coeficiente "papel-moeda em poder do

públicolMI" aumentou de 0,44, emjunho, para 0,45, anulando a redução do parâmetro

"reservas banciriasldepósítos à vista", do lado do comportamento dos bancos. que

pauou de 0,40 para 0,39.
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Com relaçio ao M4, conceito mais abrangente de moeda, observou-se variação de 1,90",

reduzindo pelo segundo mês COllJe<Utivo a taxa de explIlJio em doze meses, que plSlOU

de 43,4% em maio. para 35'/0. O estoque de titulos públicos federais, com crescimento

de 5,8% no mês, aumentou para 31,5% a sua participação no total do M4, tendência que

se observa desde o inicio do ano. A relação M4IPm também pennanece crescente,

situando-se em 39,6%. comparativamente à taXa de 39,4% registrada emjunho.
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Pela evoluçio ponta-a-ponta, o MI regilttou conlllçlo de 3,4%. A demanda por moeda

trInIIcional retraiu-se substancialmente no último decêndio de julho. mais do que

compensando a expanIio acumulada na maior parte do mês, o que resultou em retração

de 3,5% no saldo d..... componente ao final do períooo. Os depósitos à vista

apresentaram decIInio de 3,4%. A expansfo aeumuJada do MI em doze meoes foi

reduzida para 30,1% (36,7"" emjunho).

. O estoque de titulos privados, buic:amente CDB, apresentou redução de 0,40/., pauando

a representar 28,5% da poupança financeira (M4), contra 31,9% em dezembro último e

34,3% emjulho de 1995.

-\3 cadernetas d~ poupança continuaram apresentando saque liquido (RS 903 milhões)

em montante supenor aos rendimentos creditados. tàto que reduziu. pelo qUMtO mis

consecutivo. o saldo desse advo ,-1,04% no quadrimestnn A redução graduaJ do redutor

da Ta.u Referencial de Juros (TR) devera alterar o grau de comperidvidade du
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cadernetas ate o tina! do ano. quando o redutor estará limitado a 0.85 ponto percentual.

r\ participação das cadernetas de poupança no total do M4 caiu para ':::.3%. contra

::.8% em junho.

"iotas ExplicatÍ'\:as Referentes ;10 Demonstrati,,·o de Emissões do Real

O Lastro \ 10netario L: representado por parcela das reservas

internacionais. vinculadas em conta especial do Banco Central. obedecendo a paridade

cambial de USS 1.00 =RS 1.00. contanne estipula o ~ 2° do Artigo 3° da Lei nO 9069.

de 29.6.95.

:\ Emissão Monetaria Autorizada esta estabelecida no Artigo 40 daquela

Lei. que diz:

"Observado o disposto nos artigos anteriores. o Banco Central do Brasil

deverá obedecer. no tocante às emissões de Real. o seguinte:

(I) limite de crescimento para o trimestre outubro·dezembro/94 de

13,33% (treze vírgula trinta e tres por cento) para as emissões de REAL

sobre o saldo de 30 de setembro de 1994;"

(11) limite de crescímento percentual nulo no quarto trimestre de 1994

para as emissões de REAL no conceito ampliado;

(lU) nos trimestres seguintes, obedecido o objetivo de assegurar a

estabilidade da moeda, a programação monetária de que trata o art. 6°

desta Lei estimará os percentuais de alteração das emissões de REAL em

ambos os conceitos mencionados acima.

No mesmo Artigo 4°, em seu § 2°, foi explicitado que o Conselho

Monetário Nacional, para atender a situaÇões extraordinárias, poderá autorizar o Banco

Central do Brasil a exceder em ate 20% (vinte por cento) os valores resultantes dos

percentuaiS previstos.

A Exposição de Motivos na 206. de 30.6.94. aprovada pelo Exmo. Sr.

Presidente da República tixou os critérios a serem adotados pelo Conselho Monetário

Nacional na regulamentação dos eventuais ajustes nos limites de emissão necessários

para atender circunstàncias excepcionais.

4. Em conformidade com o expresso no § 4° do artigo 4° da Lei na 9.069, O

Voto CMN nO 84/94, que deu origem li Resolução na 2 082. de 30.6.94, dispôs sobre os

limites de emissão e a forma de Jastreamento da nova unidade do Sistema Monetário

Quarta-feira 4 24593
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Brasileiro, determinando que para efeito do cumprimento dos limites de emissões

autorizadas o volume de emissões realizadas será apurado pela media dos saldos diários

da Base Monetária.

5. O Papel-Moeda Emitido é a unidade do Sistema Monetário Nacional em

circulação, isto é, os Reais que estão fora do Banco Central do Brasil.

6. As Reservas Bancárias expressam os depósitos compulsórios, e possíveis

excessos, em espécie sobre ;dePósitos'á vista, mantidos peio sistema bancário no Banco

Central do Brasil.

7. As Operações com Títulos Federais referem-se ao resultado líquido das

compras e vendas de títulos públícos federais, bem como aos financiamentos tomados e

doados pelo Banco Central com lastro em títulos de emissão do próprio Banco Central

do Brasil e do Tesouro Nacional. O conjunto dessas operações visa o controle da

liquuiez. :J administração das taxas de iuros no CUrto prazo e amda a rolagem da divida

publica tcderal.

8. As Operações do Setor Externo reterem-se. pnncipalmente. :JS compras e

vendas de moeda estrangeira pelo Banco Central do Brasil. as quais resultam dos

movimentos de exportação. importação. pagamentos e recebimentos de serviços. e das

entradas e Saldas de recursos de ongem nnancelra. isto e. das aplicações e dos resgates

dos investimentos de estrangeiros nos mercados nnanceiro e de capnais. bem como dos

rendimentos obtidos nessas aplicações.

Setembro de 1996

9. As Operações com Instituições Financeiras englobam todas as

movimentações de reservas monetárias entre o Banco Central e o sistema financeiro,

decorrentes do cumprimento de normas regulatórias estabelecidas pelo Conselho

Monetario Nacional. tais como:

- encaixes em especie sobre depósitos de poupança:

- encaixes em espécie sobre fundos de investimento;

- assistência financeira de liquidez;

- recolhimentos compulsórios sobre deficiências em aplicações de crédito

rural; e,

- recolhimentos compulsórios sobre operações ativas.

10. As Operações do Tesouro Nacional refletem os pagamentos e

recebimentos de recursos primários do Tesouro, não incluindo, por conseguinte, as

operações com titulos de emissão do Tesouro. Por dispositivo da Constituição - Artigo

nO 164, § jO - esses recursos devem estar depositados no Banco Central do Brasil.
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\viso n" 1.061- SUPARJC. Ch'il.

Brasília. 29 de :lR05 to de 1996.

alternativas existentes sejam examinadas e se chegue a um! solução que atenda às
necessidades dos comerciantes e consumidores brasileiros.

Senhor Primeiro Secret:iri9.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da
Reptiblica relativa ao demonstrativo das emisooes do ~eal referente ao mês de julho de 1996.

Atenciosamente.

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Prime~ Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILlA-DF.

INDICAÇÃO N9 66 B, DE 1996

(DO SR. AUGUSTO IIARDES)

Sugere a manifestação das Comissões de Economia, Indústria
e Comércio e de Finanças e Tributação sobre as alternati
vas para regularização dos cheques pré-datados, visando a
apresentação de projeto de lei regulamentando a matéria.

(PUBLIQUE_SE. ENCAMINHE-SE À COMISSÃO DE ECONOMIA, INDlls

TRIA E COMllRCIO E À COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO)

Senhor Presidente:

Nos tennos do art. 113, inciso lI. do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, solicito seja encaminhada Indicação as Comissões de Economia, Indústria e

Comércio e de Finanças e Tributação, a fim de que se manifestem sobre as alternativas para

regularização dos cheques pré-datados, visando aapresentação de projeto de lei sobre a
matéria.

JUSTIFICATIVA

A utilização dos cheques como títulos de crédito representativos de

vendas a prazo é hoje amplamente aceita no País, muito embora não se tenha logrado a

regularização de tal prática. apesar dos muitos projetos que tramitam e já tramitaram sobre

o assunto. Pensamos seja chegado o momento de se alcançar um consenso sobre a melhor

maneira de regulMizar o eheque pré~datado, ou criar instrumento equivalente que torne
legal uma das praticas mais costumeiras do comércio brasileiro.

Para que o Poder Legislativo resolva amadurecida e

definitivamente a questão, propomos a presente indicação no sentido de que as várias

Entre as alternativas existentes, citamos aquela contida no Projeto

de Lei nO 6.039, de 1990, do ex~Deputado Victor Faccioni, que institui um documento
especial de cobrança por compensação bancária, â semelhança do DOe bancário, que seria

emitido pelo consumidor no ato da compra, para débito futuro em sua conta banema. Tal
proposta tem a vantagem de não alterar a característica atual dos cheques, alteração esta
que tem sido objeto de resistências as mais variadas. De outro lado, poderíamos aproveitar

da legislação argentina os chamados "Cheques de pago diferido'\ que foi a solução do Pais

vizinho para regularizar o uso dos cheques como ordens de pagamento a prazo.

Em suma, ao invés de apresentarmos um projeto próprio sobre o
assunto optamos por acionar o mecanismo da indicação previsto no regimento interno, com

o oferecimento de alguns subsidias, na confiança de que possa resultar em um projeto.
definitivo e consensual, que supere as divergencias e polêmicas geradas pelos projetos

individuais.

Sala das Sessões, em 9' de C\6J~ :996.
I

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

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimellto IlItemo da Câmara dos Deputados

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

................................... ~ ~ ~ ~ _.. ~~ ~

Capilulo 1Il
DAS INDICAÇÕES

Art. 113". Indicação é a proposição através da qual o
Deputado:

I • sugere a outro Poder a adoção de providência, a reali
zação de ato 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 determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre
matéria de iniciativa da Câmara.

§ )0 Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no'
Diário Do Congresso Nacional.

........................................... ~ ~ ..
INDICAÇ!\O N9 670, DE 1996

(00 SR. ELIAS MURAD)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
da Fazenda, a dedução integral das despesas com educa
cão, na determinação da base de cálculo do imposto de
renda das pessoas físicas.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)
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Excelentissimo Senhor Ministro da Fazenda:

Um dos pontos mais recorrentes nas comuniCll;ÕCS dos eleitores
com o. seus repre..ntante. no Congre.so Nacional tem .ido a deduçlo, na determinação
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas fisicas, das despesas de ed~.
Como .. sabe, em muitas cidade. brasileiras, o custo do colégio ou da faculdade
ultrapassa em muito o limite de RS 1.700,00, que se autoriza deduzir como despesas de
educação.

As despesas de educaçlo, tanto do próprio contribuinte comO de
seus dependentes, diminuem-lhe a capacidade contributiva Por essa razíIo, merecem ser

deduzidas integralmente, na determinação da base de cálculo do imposto de ren~ .em
conformidade com o disposto no § I' do ar!. 145 da Constituiçlo Federal: "Sempre que

possível, o. imposto. terão car.iter pessoal e ""rio graduadOl oeguado a capacidade
_sBmica do <OIItrihuinte, facultado à administraçlo tributária, especialmente para

conferir efetividade a e.... objetivo., identificar, respeitado. os direitos individuais e nos

tennO$ da lei. o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte
(grifas da transcrição)".

Como a autorização para dedução integral das despesas de
educaçlo, depende de modificações na legi.laçlo do imposto de renda, .ugerimos alterar

a redação da alínea "b" do inciso Il do ar!. 8' da Lei n' 9.250, de 26 de dezembro de 1996,

para os seguintes termos: "b) a pagamentOl erellladOl a estabelecimenlOl de ensino
rdalivamente • educaçio p~lar, de primeiro, oegundo e terceiro graus, eursOl
de espeeializaçio oa prorlJlionalizantes do toIltribuiate e de seus dependentes".

Omite-se, do texto sugerido, a porte final do texto em vigor, que

diz o seguinte: "até o limite iadividaal de RS 1.700,00 (um mil e _tOl reais)".

REQUERIMENTO

(Do Sr. EIiu Mllrad)

Requer o envio de lndiCll;Io ao Ministério
da Fazenda, relativa à deduçlo integral das
despesas de educaçlo.

Senhor Presidente:

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

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimell10 /11temo da Câmara dos Deputados
....................................................._- -.

Título IV
DAS PROPOSrçÕES

...................................... _-- _- - _- .
Capítulo 1II

DAS INDICAÇÕES

Art. 113". Indicação é a proposição através da qual o
Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a reali
zação 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 detenninado assunto. visando a elaboração de projeto sobre
matéria de íniciativa da Câmara.

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

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

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

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRAsIL

1988
..........................................__ _--- - .

TiTuLo VI
DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

CAPÍ11JLo I

Do SISTEMA TRIBUTÁRIo NACIONAL •

SEÇAo!

Dos PRINCÍPIOS GERAIS

Nos termos do art. 113, inciso I, e § I', do Regimento Interno da
Câmara do. Deputado., requeiro a V. Exa seja encaminhada ao Poder Executivo a

lndicaçio em anexo, em que se .ugere alteraçlo na legislaçio do imposto de renda, de tal
forma que as despesas de educação possam ser deduzidas integralmente, na determinação

da base de cálculo do ímposto de renda das pessoas fisicas.

Sala das Sessões, em de de 1996.

~11: 1~5. A U~o, os.Estados, o Distrito Federal e os Municipios poderão.
1n5Utwr os seguintes tIíbutos:

l'- impostos;

. II - talcas, em razão do exercicio do poder de policia ou pela utilização
efeu,:a o~ potencial, de serviços públicos especificos e divisíveis, prestados a~
contnbwnte ou postos a sua disposição;

m- contribuição de melhoria, decorrente de ob~ públicas.
§ li Sempre que po~sível, os í!"P:"stos terão caráter pessoal e serão

8f.1l~uados se~do ~ capacl~de econonuca do contribuinte, Jàcultado á ad
ItUn1~~ tIíbutária, especIalmente para conferir efetividade a esses objeti
vo~ ~dentificar~ respeitados os direitos individuais e nos tennos da leí opatri
momo, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. '

§ 2" As talcas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.
Art. 146. Cabe à lei complementar:

. 1-dispor sobre 70npitos de competência, em matéria tributária, entre a
Umão, os Estados, o Dlstnto Federal e os Municipios;

II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
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m- estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, es
pecialmente sobre:

superior de Cajazeiras - PESC, para o atendimento dos interessados que
fundamentam o pleito.

LEI N. 9.250 - DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995

Altera a legislação do Imposto sobre a Renda das
pessoas físicas, e dá outras providências

O Presidente da República.

Faço suber que o Congresso Nacional decreta e eu sancio~D a seguinte Lei:

CAPíTULO III

de 1996

Da Declaração de Rendimentos

Art. 8' A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferen
ça entre as sornas:

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano~calend:írio. exceto os iseo·
tos. os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tri-
butação definitiva; ~

II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calend:irio, a médicos. dentistas, psicó

logos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais. bem co
mo as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopé~

dicas e próteses ortopédicas e dentárias;
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à edu..

cação pre-escolar, de 12., 2!! e 32 graus, cursos de especialização ou profissionalizan..
tes do contribuinte e de: seus dependentes, até o limite anual individual de
R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais);

c) à quantia de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) por dependente;
d) às contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Dis·

trito Federal e dos Municípios;
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no

País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, déstinadas a custear benefícios comple.
mentares assemelhados aos da Previdência Social;

n às importãncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normOs do
Direito de Família. quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homolo
gado judicialmante, inciusive o. prestação de alimentos provisionais~

g) às despesas escrituradas no Livro Caixa, prev~stns nos inciso~ I a IH do ar
tigo 6' da Lei n. 8.134, de 27 de dezembro de 1990, no caÊÕ de trabàlho niit> assala
riado, inclusive dos leiloeit·os e dos titulares de serviços notariais e de registro.

§ 1!! A quantia correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenien
tes de aposentadoria e pensão. transferência para a reserva remunerada ou refor
ma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou por entida
de de previdéncia privada, representada pela soma dos valores mensais computa·
dos a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco anos de ida
de, não integrará a soma de que trata o inciso r.

....................- .
_ •• # ••• # ••••••••••••• _ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

INDICAÇÃO N9 671 ,DE 1996

(DO SR. JOsl! ALDEMIR)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério

da Educação e do Desporto, a adoção de providências no
sentido de autorizar a reabertura do vestibular para o

curso de Filosofia, de. Faculdade de Filosofia, Ciências

e Letras, na cidade de Cajazeiras, Estado da Para.íba.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE_SE)

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 113, inciso I e § I' do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja encaminhada ao Poder
Executivo a indicação, em anexa, que sugere à Secretaria da Educação do
Ensino Superior, do Ministério da Educação e do Desporto, autorizar a abertura
de exame vestibular do curso de Filosofia, da Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras, da cidade de Cajazeiras-PB, mantida pela Fundação de Ensino

EXMA. PROFA. VANESSA. GUIMARÃES TINTO
DD. SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR DO MEC

A FESC - Fundação de Ensino Superior de Cajauiras, sedilzda
em Cajauiras, Estodo da Paralba, mantl!1ledora da Faculdade de Fdosofla,
Cilncias e Letras de Cajazeiras, por seu representante legal, abaixo
assinado, Dom Madas Patricio de Macido;

Considerando que o Curso de Filosofia da Faculdade de
Filosofia, Ciancias e Letras de Cajauiras, situada na cidade do mesmo
nome, teve seu aludido Curso reconhecido pelo Decreto Federal IV' 78.007
de 08 dejulho de 1976, pubücado no Diário Ojicial da UniJio no dia 09 de
julho de 1976;

Considerando que esta Fundação, pelo SeR Praidente em
~cfcio, C6n. Luiz Guafberta de Andrade, se dirigiu, em ojicio, aos 15 de
janeiro de 1978, ao egrégio Conselho Federal de Edacaçilo para conulnicar
qlle diante da situaçilo de MO haver demanda de candilÚltOs sujickntespara
o pr«nchimento das vagas do Curso de Fllosofuz tornando-se assim um
curso deveras dejicJtário para a institllição;

Considerando que o Relator do Processo N' 41517K !Obre o
lISSII11to em telo, assim se exprl!SSou: "É pena que mlJis um Curso de
Filosojia venha suspender suas atividtula, no Brasü·"

Considerando que o Relator, apaar de lamentor a pretensilo
para desativar as atividades do Curso em apreço, no seu voto deu o parecer
"de sUSJ1l!nsilo provis6ria do vestibular da Faculdade de Fdosojia, CilncillS
e LetrIlS de Cojauiras (paraiba).·;

Considerando que o Relator, no seu voto, declara igualmente:
"Se e quando a Faculdade resolver reabrir o citado vestibular deverlÍ
comunicar·ao CFE";

Considerando que o voto do Relatorfoi aprovado pela Camara
de Ensino Superior, l'Grupo;

Considerando que o Plenário do Conselho Federal de Edacaçilo
acolheu o PrOCI!SSO N' 415178 oriundo da C/lmara de Ensino Superior, I'
Grupo e aprovou, por unanimidade, o pedido de suspensilo provisória do
vestibular supra mencionado, "devendo a Faculdtule comunicar a este
Conselho quando decidir reabrir o citado concurso·;

Considerando que alUalmente há de fato umu demanda de
candidatos suficientes para o preenchimento das vagas oferecidas para o
referido Curso;

Considerando que.a Fundação mantt!Ve, além do Curso de
Filosofia, mais 05 (cinco) Cursos devidamente autorizados e reconhecidos
por Decretos Federais e que os desativou, com a devido autorlzaçilo do
CFE, em virtude da implantaçllo de Cursos hom6nimos ministrados pela
Universidtule Federal da Paralba, Centro de Formaçilo de Professores, no
seu Campus V desta cidade;

COnsiderando~o~~de~ma~de~~~do

Campus V- UFPb. nilo oferece o Curso de Filosofia;

Considerando que, no presente, 116 uma constallte e crescente
reivindicaçllo da Comunidade regional, no Sl!1ltído de esta Fundaçilo reabrir
o Curso de Filosofia;

Considerando que a Fundaçilo dispõe ainda de suas mesmas
ilIsto/açiJes em que funcionavam, regularmente, seus seis cursos
desativados;
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Considerando ademais que a Diocese de Cajazeiras, por sinal
crúulora desta Fundaç40 de Ensino de Superior de Cajazeiras, cujo
Presidente na/Q é o Bispo Diocesano, como determinam os EstilJIItos da
FESC, prt1tnlde reabrir e fazer fUndonar o referido Curso, no pr6prio
Seminário Diocesano que disp6e de amplos instalaçiJes;

Co1lSÚÚTando outrossim qlle a Fundoçilo conta com
pessoal A.dministrativo e Docente qualijicados a postos para a reabertllra
tilo aimejlldo deste Curso;

Considerando os reiterados apelos do alunado que conclui o 2'
Grau no Seminário Diocesano de Caja:;.eiras e de Diocese circunvizbJhas a
fim de que uhl Fundaç40 reabra o Sal Curso de FliosoflO, com urgência
para qllepossam ter os t!IIS estJIdosjilos6jicos válidos oficialmente;

Vem mui conjiante e respeitosamente requer de V. Em. se
digne autorizlzr a Fundaçilo de Ensino Superior de CajllZlleiras reabrir O,

veYlibuúu do Curso de Füosojia da Faculdade de Filosoflll, Ciências e
Letras de Caja:;.eiras - Pb., tilo sollclttulo, por numerosos interessados, pelo
que anD:ll documentos quepOlÚmfundamentor opresentepleito.

Nt!SIes termos,
Pede deferimento,

Caja:;.eiras, 29 de maio de 1996

tere. o artigo 81. item nI, da Cons
titUIção. de acordo com o artigo 47
da Lei n9 5.540. de 28 de Qovembro
de 1968. alterado pe1'J Decreto-lei n9
842, de 9 de setembro de 1969, e
tendo em vista o Parecer do Con-.
selho Federal de Educação ntimero
1.528 de 1976. conforme consta. dos
Processos n9s 15.179 de 1975 - CFE
e 229 476 de 1976 do Ministério da
Educação e Cultura,

DECRETA:

Art. 19 - E' c<,nr."jldt. reconhe-ci
menta ao curso de Fil-:·sofia da F~cu1
dade de Filosofia. Ciências e LEmas
de Cajazeiras. mantida pela Fundação
<ie Ensino Superior de Cajazeiras, ':clIn
sede na cidade de Cajazeiras, Estado
da. Paraíba.

Art. 29 -' Este Decreto entrará em
vigor na data. de sua publicação, re
vogadas as disposições em c<:ntrário.

Brasilia, 8 de julho de 1976:
1559 da Independência e 889 da
República.

ERNESTO GEISEL
Ney Braga

'~
Presidente da FESC

DEc:JmTlJDE 25 DE ABRIL DE 1991

Mantém reconhecimento de cursos' e
autorizações nç. casos que mencio
na e dá outras providências.

ANEXO

Bras!lia, 25 de abril, de 1991: 1700 da Independência e 1030
da República.

FERNANDO COLLOR
JarblUJ PlUJlUJriIJho
Carlos Chiarelli
,Zélia M. Cardoso de Mello

o PRESIDEIl'1'E DA REPOBLICA', no uso das atribui~ões que lhe
confe~e o art. 84, inciso IV, da Constituição, .

DIlC'RIITA,'

Art. 10 Ficam. mant.idos os reconheciment.os de cursos e au
torizações vigentes, outorgadas para o funcionamento de e.cola. e
instituições de ensino superior, bem assim os respect.ivos est.a.t.utos.

ParÁgrafo único. O Minist.ro de 'Éstado da Educação declara
rá, mediante portaria, as autorizações e reconhecimentos de que tra
ta este artigo.

Art. 20 Ficam mantidas, ainda, as autorizações vigentes,
outorqadAs para o funcionamento de: -

I - instituições financeir".. devidamente cadastradas'· no
Banco Central do Brasil; • "-

11 - instituições que atuem nos ramérs da capitalizaçÃo e de
seguros privados, bem. a ••im entidade. abertas de previdência priva
da, devidamente cadast.radas na Superintendénc:ia de Seguros Privados.

Art. 30 Este Decreto en1;.ra em viqo:r:- na data de sua publi-

Art•.40 Declaram-se revoqados 08 Decretos relacionados no

cação.

Anexo.

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimel/to bl/emo da Câmara dos Deputados

Capítulo Il1
DAS INDICAÇÕES

Título IV
DAS PROPOSIÇÓES

Art. 113". Indicação é a proposição através da qual o
Deputado:

I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a reali·
zação de ato 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 determinado assunto. visando a elaboração de projeto sobre
matéria de iniciativa da Câmara.

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

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-CeDI"

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

..- ~ ~ .

DECRETO N9 78.007 - DE 8 DE
JULHO DE 1976

Concede reconhecimento ao curso de
Filosofia da Faculdade de Tf'iloso/ia,
Ciêncks e Letras de Ca1azeiras, com
sede na cielade ele Cajazeiras, Es
tado da Paraíba.

O Presidente da Repúbllca,
usando das atribuições .tue lhe con-

13, da 215 d. novembro ae 1889:
1,4, d. 27 de novembro de 1889;
15, de 28 de novembro de 1889;................................................

78.006,. de 8 de julho de 1916;
78.007, d. B de julho de 1916;

.78.008, de S de julho de 1976;
78.011, de B de julho dê 1976:
7a.012, de 8 de julho do 1976'
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--rNDTCA{:i\O N9 672, DE 1996

(DO SR. MOACYR ANDRADE)

Sugere ao 'Poder Execut i vo, por intermédio do Ministério da

Educação e do Desporto, a criação da Escola Técnica Federal

de Penedo, no Estado deAl-agõàs~

(PUBLIQUE-SE. ENCAN1NHE-SE)

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Educação e do Desporto:

Nos termos do Art. 113, inciso I e § 1· do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados e com base nos artigos 20S

(caput), 214 (IV) e 227 (caput) da Constituição Federal, propomos

que o Poder Executivo crie a Escola Técnica Federal de Penedo, no

ESúldo áe Alagoas, {:om a- oferta de. habilitações profissionais em

Irrigação, Processamento de Dados, Enfermagem, Eletromecânica

e Saneamento.

JUSTIFICATIVA

A cidade de Penedo. considerada a Capital do Baixo São
Francisco e a Ouro Preto do Nordeste, se destaca na região por sua
privilegiada posição geográfica.

A própria história registra que o povoamento da- hoje
cidade de Penedo, ocorrido na segunda metade do século XVI, cerca do
ano de 1560, teve como fundamento a sua localização estratégica.

Abrangendo sua ação polarizadora por mais de 20
municipios nos Estados d~Alagoas e Sergipe, Penédo tem hoje população
superior a 50.000 habitantes. e pelo município circulam, seguramente, mais
de 150.000 pessoas nas mais diversas atividades.

As atividades agropecuárias têm predominância na região,
com destaque para a rizícultura e a cana-de-açúcar.

Na área abrangida pelo Município de Penedo exístem
também indústrias tradicionais, como de beneficiamento de algodão, fiação
e tecelagem e agro-indústrias, sobressaindo-se as produtoras de açúcar e
álcool.

O setor terciário vem apresentando crescimento dinâmico e
expressivo.

A localização privilegiada de Penedo, como eixo de
convergencla rodoviária e fluvial da região, sempre foi fator de
fundamental importânCIa para o desenvolvimento do município desde os
seus primórdios, daí se irradiando como dinamizador da economia
regional.

Historicamente, Penedo sempre se destacou pela excelente
qualidade do seu ensino de nível médio e de sua assistência médica, não
apenas na região abrangida pelo município, mas até mesmo extrapolando
suas fronteiras estaduais e interestaduais. Atualmente conta com escola de
nível superior, a Fundação do Baixo São Francisco, com cursos de
Pedagogia, História, Geografia e Letras.

O município é sede de Diocese e conta com 5(cinco)
agências bancárias, 2(duas) rádios, 5(cinco) hotéis e várias pousadas, além
de 3(três) revendas de automóvel de fabricação nacional. .

Na área de saúde é muito bem servido, com Maternidades,
Asilo de Mendicidade, Santa Casa de Misericórdia, Hospital Regional,
com unidade de emergência, hospital privado (SEMEP - Serviço Médico
de Penedo), além de sediar Centro Médico da Fundação Nacional de
Saúde (SESP). Constitui-se Penedo, assim, em excelente pólo de
assistência médica, o que implica na necessidade de capacitação de pessoal
na área de saúde.

Penedo dispõe, ainda, de agências do mGE, do INAMPS,
da Receita Federal e de Coordenadorias Regionais de Saúde, Educação e
Segurança. Possui Junta de Conciliação e Julgamento da Justiça do
Trabalho.

A região se ressente, sobretudo, de pessoal com formação
técnica na área de irrigação. Na região de influência do Município de
Penedo existem 6(seis) projetos públicos de irrigação, abrangendo área
acima de 20.000(vinte mil) hectares, além de 2(dois) da iniciativa privada,
em fase de implantação.

Vale ressaltar, ainda, recente manifestação de vontade do
Excelentissímo Senhor Presidente da República, objetivando a
implantação, no Nordeste. de projetos de irrigação em área superior a
400.000(quatrocentos mil) hectares, o que, certamente, irá beneficiar a
região do Baixo São Francisco, dada sua vocação natural nesse particular,
contando Penedo, inclusive, com Diretoria Regional da
CODEVASF(Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco).

Dessa forma, verifica-se que a formação técnica de pessoal
de nível médio, por ser de inegável e fundamental importância para o
desenvolvimento continuado do município de Penedo e de toda a região do
Baixo São Francisco, sustenta a justa e oportuna aspiração de todo um
povó carente para o melhoramento dos seus desejos de progresso sócio
educacional.

Pelo exposto, senhor Ministro, é que nos animamos pela
certeza de que Vossa Excelência encampará este pleito.

Sala das Sessões, emjf de 0 de 1996.

.;n-!ti f/1 &

ACY~

REQUERIMENTO
(Do Sr. Moacyr Andrade)

Requer o encaminhamento de indicação
ao Ministério da Educação e do Desporto, propondo que
seja Criada a Escola Técnica Federal de Penedo, no Estado
de Alagoas.

Exmo. Senhor Presidente da Camâra dos Deputados.

Requeiro a Vossa Excell!ncia, na forma do artigo 113,
inciso I e § 1" do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, seja
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encaminhada, ao Ministério da Educação e do Desporto, a indicação
anexa que propõe a criação da Escola Técnica Federal de Penedo, no
Estado de Alagoas.

" h.-Sala das Sessões, em (j.~ de a',r de 1996.

fi. :;-IC? :;/'7 6

~E

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI "-CONSTI.TUIÇAO

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRAsIL
1988

TiTl'LO VIII

DA ORD[)! SOCIAL

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

CAPÍTULO III

DA EDUCAÇÃO, DA CULTURA E DO DESPORTO

SEçÃO!

DAEDucAç.:io

Art. 205. A educação. direito de todos e dever do Estado e da família. será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. visando ao pIe·
no desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho.

Art. 214. A lei estabelecerá o plano nacional de educação. de dUração 'pluria
nual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos
níveis e à integração das ações do poder público que conduzam à:

I - erradicação do analfabetismo;
11 - universalização do atendimento escolar;
III ~ melhoria da qualidade do ensino;

IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística. científica e tecnológica do Pais.

.............................................................- .

CAPÍTl'LO VII

DA F,I..\liLlA, DA CRI.-I..-:Ç.,\, DO ADOl.F.SCE~'TE E DO IDOSO

Art. 227. É dever da família. da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao
~dolescente. com absoluta prioridade, o direito'à vida. à saúde. à alimentação,
a educação. ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito. à
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.
...... o_o ...... _ ....... __ ...... ...................................................... '.
..................................................................................

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento !lI1erno da Câmara dos Deputados

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo III
DAS INDICAÇÕES

Art. 113zK• Indicação é a proposição através da qual o

Deputado: "
I - sugere a outro Poder a adoção de providência, a reali

zação de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre
a matéria de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de urna ou mais Comissões acerca
de determinado assunto. visando a elaboração de projeto sobre
matéria de iniciativa da Câmara.

§ 1° Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito. despachado pelo Presidente e publicado no'
Diário Do Congresso Nacional.
...............................................................................................

INDICAÇÃO.N9 673, DE 1996
(DO SR. SANDRO MABEL)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal, que in~

titua programa de divulgação de educação ambiental, por

meio de embalagens de produtos industrializados de consumo
doméstico.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio
Ambiente, dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal:

. A educação ambientai é instrumento indispensável
para a condução, pelo País. de wna Política Nacional de Meio Ambiente que vise à
incorporação de comportamento ambientalmente saudável aos hábitos de sua
população. De nada adianta a aplicação dos demais dispositivos, tais como
licenciamento e fiscalização de atividades potencialmente degradadoras do meio
ambiente, se a população não estiver disposta a comprometer-se com os objetivos da
citada Política.

Nossa Constituição deu passo essencial. quando
determinou, em seu ano 225, § I", inciso VI. que" Para assegurar a efetividade desse
direito ( ao meio ambiente ecologicamente equilibrado), incumbe ao Poder Público:
VI- promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente". A obrigatoriedade
da inclusão da educação ambíental no currículo do ensino fundamental foi etapa
importante para a garantia da eficácia do aprendizado da matéria por nossas crianças, o
que garantirá, por ceno, uma geração de jovens já bastante diferenciados quanto aos
cuidados devidos ao nosso ambiente. Grande pane da população fica, entretanto,
desprovida de orientação, não sendo atingida suficientemente pelas campanhas
educativas. Campanhas escassas por sinal. dada a distãncia que ainda é preciso
percorrer para alcançarmos um nivel satisfatório de consciência ambientai em nossa
população.
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A veiculaçlo de mensagens educativas naJ
embalagens e rótulos dos produtos de uso doméstico provalvelmente atingirá OI!
consumidores como já o fazem as mensagens de cunho exclusivamente
pI'OpIlgandlstico. Outrossim, é pertinente observar que inuitu indústrias têm sido
bastante receptivas às causas ambientais, uma vez que essa atitude, devidamente
propagandeada, tem revertido em melhor desempenho de venda de seus produtos.

ExPostos os motivos reiteramos nossa sugestão ao
Exmo. Sr. Ministro de que seu ministério impulsione o citado programa de divulgação
da educação ambiental por meio das embalagens de produtos industrializados de uso
doméstico. o que, sem dúvida, acelerar'à o processo de ganho de consciência ambiental
por parte de nossa população.

Sala das Sessões, em 03 de Setembro de 1996~

REQUERIMENTO
(Do. Sr. Sandro M.bel)

R~Nero l!/lvio dI! llldlclJÇllo
/lO Poder ExeclllÍvo, SIIgl!I'illdo ao
Mlnútirio do Melo Amhll!llle, dO$
Rl!CII1'SM Húlricos I! dll AnfllZÔ1IÚI Legal
qu ilUtitllll prorra- é divulfllÇ40 IÚI
I!IiIIctIÇílD amhll!/ttal por melo IÚIS

l!1ffIHI/tlfl!"S dI! prodlltos ilUÚlStriaJizado&
é lISO doméstico. .

Senhor Presidente:

. . Requeiro aVo Exa., nos tennos do art. 113, inciso re § 1°
do RegJment? Interno, SCJ' encaminhada ao Poder Executivo a Indicaçio em anexo
que sugere a ~mplementação, pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hidrico~
e da Amazôma Legal, .de um programa de veiculaçio da educação ambiental, por meio
de ~~ns educativas nu embalagens de produtos industrializados de utilização
ioméSllca

Sala das Sessões, em 03 de Setembro de 1996.

'LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS·CeDI'

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988............ - _-_ _-_ .
TtruLO VIII

DA ORDEM SOCIAL

CAPíTuLo VI

Do MEro'AMBIENTE

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
bem de uso comum do povo eessencial à sadia qualidade de vida, impond~
ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as
presentes e futuras gerações. -

§ IR Paraassegurar a cfetividadedessc direito, incumbe ao poderpúblico:

. 1- Pres;ervar e resta~ osp~ ecol6gicos essenciais e prover o
manejo ecológtco das espécies e ecoSSIStemas; . .

11 - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do
Pais e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material
genético;

m- definir, em todas as 11t1idades da Federação, espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a
supressllo permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV- exigir, na fonna da lei, para instalação de obra ou atividade poten
cialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo
prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comerciaJi7Jlção e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o
meiaambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os niveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
RESOLUÇÃO N° 17, DE 1989

Aprova o Regimento fll1erno 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 reali
zação de ato 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 detenninado assunto, visando a elaboração de' projeto sobre
matéria de iniciativa da Câmara.
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§ )o Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no'
Diário Do.congresso Nacional,

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N!! 406, DE 1996

(Do Sr. Paulo Ritz.1 • outros)

se ao arquivamento, mesmo que fossem irretorquiveis, irrefutávels e
escancaradas as provas apuradas contra o membro do Mimstêflo PúbliCO. Em
tempo algum outro servidor público ou agente pOlítiCO do Estado aufenu tamanho
privilégio, constituidor de verdadeira abarração Juridica.

É imprescindível, pois, que se rGformule a Const!luição
Federal na forma proposta para o fortalecimento das instituições e o baneflclo da
sociadade como um todo.

Sala ~.-;S.,,;yiIf~D da "gosto do 1996.

Dep. P ií RITZEL

f/

Acrescenta parágrafo aos artigos 128 e 129 da Constituição

Federal.

IAPENSE-SE li PROPOSTA OE EMENDA li CONSTITUIÇllo NQ 365, DE .

As Mesas da Câmara 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° É acrescentado o § 6° ao art. 128 da
Constituição Federal, com a segUinte redação:

"Art. 128 .

§ (lO O Poder Público responderá pelos danos
que os membros do Ministério Público causarem
no exercício de suas funções, assegurado, nos
casos de dolo, culpa ou fraude, o díreíto de
regresso contra o responsável. "

Art. 2° É acrescentado o § 5° ao art. 129 da
Constituição Federal, com a seguinte redação:

"Art. 129 .

§ 5° O membro do Ministério Público será
penalmente responsável quando, no exercício
de suas funções, proceder com abuso de poder,
admítída a ação privada nos crimes de ação
pública, se esta não for intentada no prazo legal,
ou se requerido o arquivamento do
procedimento competente"

Art. 3" Esta emenda entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

Estabelece o parágrafo 10., do artigo 127, da Constituição
Federal, como um dos princípiOS institUCionaiS do Minlsteno Público, a
independên~ia funcional, estando, portanto, seus agentes poJilICOS Inalcançávels
pela subordlnaçáo hierârqulca. Todavia, no exercíCIO de suas funçães, elas
deverão responder pelos seus atos, reparando os danos porventura provocados.

Não há independéncia funcional sem responsabJlidade.

Todos devem estar vinculados ao império da lei.

Inobstante a regra geral prevista no parágrafo 60. do art. 37
da Carta Magna e o comando restnto contido no Código de Processo CiVil
(art.S5), impõe-se, diante dos novos poderes constitucionais atribuídos ao
MI~istério Público pela CF/SS, que haja, em contrapartida, uma responsabllização,
em sede constitucIonal, por abuso de poder e danos causados a terceiros.

A natureza especialíssima da missão constitucional confiada
ao MInIstério Público e a possibilidade de que decisões apressadas e ações
pohtizadas acabem por causar danos graves e irreparáveis·as pessoas justificam
a responsabllização cIvil e penal da presente proposta de emenda à atual Carta
Polilica.

Ademais, no ordenamento jurídico pátrio, o membro - do
Ministério Público constitui-se em um ser humano completamente distinto dos
damais, porquanto inatingivel pelo poder pumtivo do Estado. Pflmelro, porque não
poderá ser indiCiado em inquérito policial, mesmo que apanhado em flagrante
delito. Segundo, porque assiste-lhe o direito do chamado foro pnvllegiado por
prerrogativa de função, o que o eximirá da denúnCIa se o Procurador Geral de
Justiça pedir o arquivamento do inquérito. Nenhum tflçunal do país poderá opor-
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·L5GISLAÇ~O CITADA ANEXADA "ELA
COORDENAÇAO DE ES7lJDOS LEGlSl.ATlVOI-e'D1 •

República Feàeratlva ào Brasil

Çº~STITUIÇÃO
...........~~.~~~ .

DA ORGANJZ.I.çÁo DO ESTADO
.. ~. -- .~--- ....._-----. _.. --"'-- ----- ----------------._------_. __ ._--..._---.....

CAPJ= VII
DA AoMINIslRAÇÁO PúBUCA

SEÇfo/

DISPOSlçtJES GElW3

Art. 37. AadministraçlJo pública clireta, indireta ou fWldaciOnal, de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municlpios cbedecetá

aosprincipios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também
ao seguinte:

§ 6" As pessoas jurldicas de direito público e as de direito privado pres
tadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o.direito de regresso contra o res
ponsável nos casos de dolo ou culpa.

TÍTlll.O IV
DA 01\(;ÃNI7.\Ç.\(SI)()S POIlEIU;S

CAPin:w I

Do PODER LEGlSL,\TIVO

...............- -- .

SECio f7/J

Do PROCESSO LEGisL;Tfr.v

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

Sl'llSEÇÃO"

Art. 60. A Constituição poderá ser emendnda mediante proposta:
I - de um terço. no mínimo. dos membros da Câmara dos Deputados ou do

Senado Federal;

rc - do Presidente da RepúbIic~:

1lI - de mais da melade das Assembléias Legislatl\'as das unidades da Federa
ção. manifestando-se. cada uma delas. pela' maioria relativa de seus membros.

§ 1.0 A Constituição Ilão poderá ser emelldada Ila vigéncia de inten'enção
federal. de Csl.1do de defesa ou de estado de sítio.

§ 2.° A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional.
em dOIS turnos. considerando-se aprO\'ada se obtÍl'er. em ambos. trcsquintos dos
votos dos respectivos membros.

§ 3.° A emenda à Constituição será promulgada pejas Mesas da Câmara dos.
Deputados e do Senado Federal. com o respectivo Ilúmero de ordem.

§ 4.° Não será objeto ae deliberação a proposla de emenda tendente a abolir:
I - a forma fedt:raltva de Estado:
[J - o \'Oto direto. secreto. unh'ersal e periódico:
1lI - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

. . § 5,° A matéria c~nstante de proposta de emenda rejeÍlada ou havIda por pre
judicada não pod<; ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.

. - - .

CAP[lULO IV

DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS Á JUSTiÇA

SEÇÃo I

Do MINiSTÉRIO PúBUCO

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função
jurisdicional do Estado, incwnbindo-Ihe a defesa da ordemjurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponiveis.

§ }R São principios institucionais do Ministério Público a unidade, a
indivisibilidade e a independência funcional.

§ 2" Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e admi
nistrativa, podendo, observado o disposto no art. 169, propor ao PÓder Legis
lativo a criação e extinção de seus casgos e serviços auxiliares, provendo-os
por concurso público de provas e de provas e titulos; a lei disporá sobre sua
organização e funcionamento.

§ 3" O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro
dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamelltárias.
Ar!. 128. O Ministério Público abrange:

I - o Ministério Público da União, que compreende:

a) o Ministério Público Federal;
b) o Ministério Público do Trabalho;

c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;

Il - os Ministérios Públicos dos Estados.
§ }" O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral

da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da
ClI1Teira; maiores de trinta e cinco anos, após a aprovação de seu Ilo~e pela
maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de dOIS anos,
permitida a recondução.

§ 2" A destituição do Procurador-Geral da República, por iniciativa do
Presidente daRepública, deverá ser precedida de autorização da maioria abso
luta do Senado Federal.

§ 3" Os Ministérios Públicos dos Estados e o do Distrito Federal e Ter
ritórios formarão lista triplice dentre integrantes da carreira, qa forma da lei
respectiva, para escolha de seu Procurador-Geral, que será nomeado pelo Che
fe do Poder Executivo, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 4" Os Procllfadores-Gerais nos Estados e no Distrito Federal e Terri
tórios poderão ser destituidos por deliberação da maioria absoluta do Poder
Legislativo, na forma da lei complementar respectiva.

§ 5" Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é
facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização,
as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativa
mente a seus membros:

I - as seguintes garantias:
a) vitaliciedade, após dois anos de exercicio, não podendo perder o

cargo senllo por sentençaju(ljciaI transitada em julgado;

b) inamovibilidade,-saIvo por motivo de interesse público, mediante
decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, porvoto de dois
terços de seus membros, assegurada ampla defesa;

c) irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à remuneração,
o que dispõem os arts. 37, XI, 150, lI, 153, m, 153, § 2", I;

II - as seguintes vedações:

a) receber, a qualquer ~tulo e sob qualquer pretexto, honorários, per-
centagens ou custas processll3lS;

b) exercer a advocacia;

c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;

d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função públi
ca, salvo uma de magistério;
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e) exercer atividade político-partidária, salvo exceções previstas na lei.
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Públíco:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de

relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo
as medidas necessárias a sua garantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil públíca, para a proteção
do patrimônio público e social, do meio ambiente ede outros interesses difusos e
coletivos;

IV - promovera ação de inconstitucionalidade ou representação para fins
de intervenção da União e dos Estados, nos casos previstos nesta Constituição;

V- defender judicialmente os direitose interessesdaspopJIaçiles indígenas;
VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua

competência, requisitando informações e documentos para instrni-Ios, na for
ma da lei complementar respectiva;

VII - exercer o controle externo da atividade policial. na forma da lei
complementar mencionada no artigo anterior;

VIII - reqnisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito
policial, indicados os fundamentos juridicos de suas manifestações processuais;

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que com
pativeis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representaçãojudicial e a con
sultoria jurídica de entidades públicas.

§ I· A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas
neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o dis
posto nesta Constituição e na lei.

§ 2· As funções de Ministério Público só podem ser exercidas por inte
grantes da carreira, que deverão reJidir na comarca da respectiva lotação.

§ 3· O ingresso na carreira far-se-á mediante concurso público de pro
vas e titulos, assegurada participação da Ordem dos Advogados do Brasil em
sua realização, e observada, nas nomeações, a ordem de classificação.

§ 4· Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art.
93, II e VI.

LEI N? 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 (*)

Institui o Código de Processo Civil.

o Presideme da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguime Lei:

LIVRO I
Do PROCESSO DE CONHECIME:'ITO

TíTULO 1II
DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Art. 85. O órgão do Ministério Público será civilmente responsâvel quando, no
exercido de suas runções, proceder com dolo ou fraude.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atls

Oficio ne : .'/.:'/96
Brasllia, 21 de agosto de 1996.

Senhor Secretario-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Paulo Ritzel e outros, que "ácrescenta o § 6° ao art. 128 e o §
5D ao art. 129 da Constituição Federal", contém número suficiente de signatários,
constlndo a referida proposição de:

171 assinaturas válidas;
013 assinaturas que não conferem;

004 assinaturas de deputados licenciados e
004 assinaturas repetidas.

Atenciosamente,

CRIST c

!
ASua Senhoria o Senhor
Or. MOZART VIANNA DE PAAlA
Secrel*rio-Goral da Mesa
NESTA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N! 407, DE 1996

(Do Sr. Luciano Castro e outros)

Altera a redação do artigo 100 da Constituição Federal

e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitu

cionais Transitórias.

(A COMISsAo DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAo)

~ Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

telmos do ar!. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constitucional:

'0 Art. 1°. O artigo 100 da Constituição Federal passa a vigorar

com a seguinte redaçio: .

•Art. 100. À exceção dos débitos de que ltllta o parágrafo primeiro,

os pagamentos devidos pela União. Estados, Municipios e

Autarquias, em virtude de sentença judicial transitada em julgado,

far-se-ão na,ordem cronológica de apresentação dos precatórios e li
conta dos creditos respectivos.

§ I' Os débitos de natureza alimenticia., decorrentes de saiârios,

vencimentos, provent'?", pensões e suas complementações,

beneficios previdenciários" indeniuçõcs por morte ou invalidez

fundadas na responsabilidade civil, em ,irtude de sentença

tmlsitada em julgado, serão pagos em até trinta dias, mediante

intimação, sob pena de aplicação do disposto na parte final do

puágrafo terceiro.

§ 2' O orçamento do Poder Executivo consignará dotação

suficiente ao pagamento dos precatórios, atualizado até I°de julho,

consoante os valores fornecidos pelo Tribunal com jurisdição sobre

o juizo da execução, ao qual serão transferidos os respectivos

recursos e os dos créditos adiéionaif:

§ 3° 05 valores devidos, atualizados até a data do pagamento, serão

pagos até 30 de setembro do exercicio seguinte ao da apresentação

do precatório, devendo o Presidente do Tnbunal competente, em

caso de omissão no orçamento~ insuficiência de recursos ou

preterição ao direito de precedência, requisitar ou detenninar o

seqüestro de verba de qualquer dotação da entidade executada,

suficiente à satisfação do débito.'

§ 4° Os pagamentos dos créditos de que ltllta este artigo podemo

ser feitos, a requerimento do credor e na fonna do que dispuser a

lei, em titulas da divida pública federal, estadual, ou mUIÚcipal,

com cláusula de juros e preservação do valor rea~ obedecida a

ordem cronológica dos requerimentos.
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Ante o exposto, esperamos contar com o apoio {}e nossos Pares no
Congresso Nacional pora a aprovação da presente proposta.

A redação do art. 4" visa a coibir prâticas condenáveis de alguns

tribtmais estaduais cujos presidentes se omitem quanto ao encaminhamento tempestivo dos

precatórios, para incluir a previsão de verba no projeto de orçamento, ou Dlo detcnninam o

seqüestro do numerário suficiente para cobrir o débito. a requerimento do credor, apesar de

tal procedimento estar previsto em várias ConstinriÇÕl:S (1946, ar!. 204; 1967, ar!. 112; 1969,

ar!. 11 7; 1988, ar!. 100). Tais condutas, violadoras dos principios constitucionais, são

definidas como crime de responsabilidade, sem prej1ÚZO de sanção penal, da responsabilidade

civil por perdas e danos (Lei Orgânica da Magistratura Nacional, ar!. 49) e do direito do
credor de representar ao STF e ao STJ para os fins do art. 34, VI, da CF; • proteção desse
direito se impõe ante interpretação do STF de nonna regimental que implica., na ;ática.,

retirar a eficácia da. coisa julgada e deixar ao arbítrio do Tribunal Estadual n soticitaçlo de

intervenção Federal para executar a sentença descumprida pelo Poder Executivo.

Por fim, o Art. 33 das Disposições Transitórias, em seus dois
incisos, prevê a possibi1idade. a criténo do credor. de converter a divida (inciso lI) em títulos

ou certificado de dividas do Poder Público, tal como ocorre na liquidação de Titulos da
Divida Agrária c. no inciso J. pennite equacionar e resolver de vez a questão dos precatórios

pendentes, que se acumulam há anos, ao conferir ao Executivo o direito de quitá~l05 em

quatro parcelas. O parcelamento dos precatórios inscritos antes de Dezembro de 1.995, na

forma proposta. é altamente conveniente, até necessâria, tendo em vista a situação díficil das

fmanças públicas. em particular as estaduais: quase todos os estados estão sob ameaça de

intervenção federal por descumprimento de decisões judiciais relativas ao pagamento de

precatórios. A redação proposta contempla a necessidade imperiosa de dar ao Poder Público

condições para quitar suas dividas e para Iivrar~5e da iminência da intervenção. Em

contrapartida., garante ao credor que, de fato, receberá o que lhe é de\ido, ainda que em
quatro parcelas iguais, assegurados os juros e correções que preservem o valor do seu crédito

CLAUDIO CAJADO
CONFUCIO MOURA
COSTA FERREIRA
CUNHA BUENO
DAVI ALVES SILVA
DELFIM NETTO
EDINHO ARAUJO
EDSON SILVA
ELTON RORNELT
EMANUEL FERNANDES
ERALDO 'tRINDADE
'EÜLER R'IBEIRO
EURICO MIRANDA
EURIPEDES MIRANDA
FATIMA PELAES
FELIPE MENDES
FERNANDO GOMES

AUGUSTO FARIAS
AUGUSTO NARDES
AUGUSTO VIVEIROS
AYRTON XEREZ
B. SA
BASILIO VILLANI
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BENEnITO GUlMARAES
BOSCO FRANCA
CANDINHO MATTOS
CARLOS CAMORCA
CECI CUNHA
CELIA MENDES
CHICAO BRIGlDO
CHICO VIGILANTE
CIRO NOGUEIRA

O § \0 restaura o sistema anterior ao advento da Lei 8.197191, do
Governo Collor, que submeteu ao regime de precatório judicial o pagamento das dividas

relativas a indenizações trabelhistas do servidor público, com o que também estabeleceu uma

duplicidade de procedimentos para indeoizar os da iniciativa particular e pública, no caso de

este também estar regido pela CLT. Com isso, também induziu acúmulo desneCéssário,

indesejável e crescente de processos cujas atualizações sem fim emperram o funcionamento

da Justiça. A redação dada a esse Artigo inspirou-se na Constituição do Estado de São Paulo,

em dispositivo acolhido pelo STF. O detalhamento da excepcionalidade se impõe para

corrigir interpretações restritivas de alguns órgãos que entendem serem as dívidas trabalbistas

diversas das alimenticias. A sistemática proposta preselVll a natureza da prestação alimentícia

e o efetivo cumprimento de seu propósito de manter e sustentar o servidor e seus familiares.

Apesar disso, para obviar a eventual necessidade de suprir re~lJrn)S adicionais, mitigou-se o

principio da execução direta ao estabelecer o prazo de trinta dias para o pagamento.

A redação do § 2° traduz o manifesto e procedeote interesse do

Poder Judiciário em que seu orçameoto reflita os seus valores reais e não sejam acrescido
com despesas de outros órgãos.

A obrigatoriedade de liquidação até 30 de setembro, da ao
Presidente do Tnbunal tempo suficiente para sequestrar verba para liquidar o precatório, nos

casos de omissão do orçamento, insuficiência de recursos ou violação do direito de

precedência, para liquidé-Io no exercício em que estiver inscrito.

ADAUTO PEREIRA
ADELSON RIBEIRO
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
AGNALnO TIMOTEO
ALBERICO FILHO
ALCIONE ATHAYDE
ALMINO AFFONSO
ANIVALDO VALE
ANTONIO AURELIANO
ANTONIO BALItMANN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO FEIJAO
ARI MAGALHAES
ARNON BEZERRA

A obrigatoriedade do_ pagameoto integral do débito no exercicio

segulnte ao da inscrição, sugestão unàoime de todas as propostas revisionais, corresponde ao

anseio de concreta supremacia da Justiça sobre a burocracia pois é inaJ:eitável que!,. ap,6s

longos e extenuantes processos judiciais, a execução da sentença se faça em intermináveis

precatórios. O fato de o STF ter se pronunciado sobre esse assunto, oão só corrobora a atual

proposta de Emenda, que também toma precauções em relação a uma evenltlL retomada da

inílação, como garante meios 30 Judiciário para fazer cumprir suas decisões.

o texto proposto á revisão (I~3Te<:er 46, RCF da Constituição e

Ar!. 33 do AnTe) traduziu a "...finne intenção do Constituinte Revisor em dar fim a tão

iníqua quanto injuridica situação" (pàg. 3) e teve o cuidado de explicitar as naturezas das

diferentes dividas pendentes do Poder Público entre as quais as relativas a salários,

vencimentos, indenizações por acidente de trabalho, morte, invalidez e outras.

Ao longo dos anos, a inflação tornou irrisórios os pagamentos feitos

pela Fazenda Pública em valores nominais e não reais, não corrigidos e não atualizados. Com

a inflação observada á época do Congresso Re,isor, a estimativa feita (Parecer 46, pàg. 12)

pelo ilustre Relator, hoje Ministro da Justiça, a liquidação de um crédito contra a Fazenda

Nacional demandava 318 anos e exigia 212 precatórios; de fato, a queda da ioflação reduziu

tais prazos mas, com uma ioflação de 3% ao mês, demanda cerca de 20 anos e uns 17

precatórios, mantendo acúmulo de trabalbo ao Judiciário e danos ao credor e oão menores

danos ao Erário.

JUSTIFICAÇÃO

"Art.2°. Ressalvado o disposto no Ar!. 33, do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias e os débitos de que trata Q

panlgrafo primeiro do ar!. 100 da Constituição Federal, com a

redação dada por esta Emenda, os precatórios emitidos até 31 de

dezembro de 1995 poderão ser liquidados, cnm cláusulas de juros e

preservação do valor real:

A questão dos precatórios judiciais foi objeto da atenção do

Congresso Revisor, tendo recebido duzentas e setenta e cinco propostas revisionais oriundas

de todos os partidos e constou da "pauta minima de cinco itens" a ser votada, o que não

ocorreu por haver expirado o prazo da Revisão.

Para corrigir tjl anomalia, vários Acórdão dos STF detenninaram

que os precatórios sejam quitados "Em quantias devidamente atuali2Jldas" porque "O

Sistema de precatório visa ao pagamento do débito pela Fazenda PlÍhliu, devendo ser

coibidas as interpretações qne o perpetuem, fazendo surgir verdadeiras pensões

vitalfcia.", devendo o débito ser quitado pelo valor real do exercício subseqüente 30 da

expedição do precatório.

a) em privatização de empresas controladas pelo Poder
Público e na alienação de sua participação acionária;

b) no pagamento de qualquer divida com a entidade de
direito público emitente, independente do limite global para a respectiva divida mobiliária."

§ 5° o descumprimento das providências a que aludem os

parágrafos Mteriores, pelo Presidente do Tribunal, constituirá

crime de responsabilidade, em que também incorrerá o Chefe do

!,od<:r Executivo que obstar, ou tentar fustrar, por qualquer meio, a

liquidação regular de precatório, sem prejuízo das S3Jlçôes civis e

penais e do direito do credor de representar ao Supremo Tribunal

Federal ou ao Superior Tnbunal de Justiça, para os fins do Ar!. 34,

inciso N da Constituição Federal.

Ar!. 2°. É acrescentado um artigo ao Ato das Disposições

Constitucionais TT3JlSitórias, com a seguinte redação:

I .. em quatro exercícios orçamentários consecutivos, a partir de

1997, por deCISão do Poder Executivo, editada até noventa dias da promulgação desta
Emenda, observado o Ar!. 100;

II • a requerimento do credor e respeitada a ordem dos pedidos~

em títulos ou certificados da divida pública equivalentes a moeda, utilizávei~\
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"L!GiSL.AÇÃO CiTADA ANEXADA PELA
CQQRDE1'l/.l;ÃO DE 5Si1JDQS LEGiSUTlVOS-CeDI ..

República FederatIva do Brasil -CONSTITUIÇAO

FERNANDO LYRA
FETTER JUNIOR
FEU ROSA
FIRMO DE CASTRO
FRANCISCO HORTA
GENESIO BERNARDINO
GONZAGA MaTA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HERACLITO FORTES
HUGO BIEHL
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
IBERE FERREIRA
IVANDRO CUNHA LIMA
JAIR BOLSONARQ
JAIR MENEGUELLI
JAIR SIQUEIRA
JAIR SOARES

JAIRO AZI
JOI'.O LEAO
JOI'.O MAIA
JOAO MENDES
JOAO PIZZOLATTI
JOAO THOME MESTRINHO
JOFRAN FREJAT
JORGE ANDERS
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE ALDEMIR
JOSE CHAVES
JOSE COIMBRA
JOSE DE ABREU
JOSE JANENE
JOSE JORGE
JOSE MENDONCA BEZERRA
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE PIMENTEL
JOSE PRIANTE
JOSE ROCHA
JOSE TELES
JOSE THOMAZ NONO
JOVAIR ARANTES
JULIO REDECKER
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONIDAS CRISTINO
LEOPOLDO BESSONE

LEUR LOMAllTO
LIDIA QUINAN
LIMA NETTO
LUCIANO ZICA
LUIZ BRAGA
LUI Z CARLOS HAULY
LUI Z FERNANDO
LUIZ PIAUHYLINO
MARCIA MARINHO
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARCONI PERILLO
MARIA LAURA
MARIA VALADAO
HARILU GUlMARAES
MARIO CAVALLAZZI
MARIO NEGROMONTE
MARISA SERRANO
MAURICIO CAMPOS
HAURO LOPES
MAX ROSENMANN

MENDONCA FILHO
MOACYR ANDRADE
MURILO PINHEIRO
NAN SOUZA
NELSON OTOCH
NILSON GIBSON
NILTON BAIANO
ODELMO LEAO

OLAVIO ROCHA
ORCINO GONCALVES
OSCAR ANDRADE
OSMIR LIMA
OSORIO ADRIANO
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO COELHO
PAUDERNEY AVELINO
PAULO BAUER
PAULO CORDEIRO
PAULO FEIJO
PAULO LIMA
PAULO MOVRAO
PAULO PAIM
PAULO ROCHA
PEDRO HENRY
PEDRO YVEs
PIMENTEL GOMES
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO IZAR
RITA CAMATA

. ROBERIO ARAUJO
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO SANTOS
ROGERIO SILVA
ROLANO LllVIGNE
ROMEL ANIZIO
RONIVON SANTIAGO

RUBEM MEDINA
SALOMAO CRUZ
SALVADOR ZIMBALDI
SANDRO MABEL
SARAIVA FELIPE
SAULO QUEIROZ
SEBASTIAO MADEIRA
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SERGIO NAYA
SILVERNANI SANTOS
SIMAO SESSIM
SYLVIO LOPES
TALVANE ALBUQUERQUE
TETE BEZERRA
TUGA ANGERAMI
USHITARO KAMIA
VALDEMAR COSTA NETO
VALDENOH GUEDES
VANESSA FELIPPE
VICENTE ARRUDA
WAGNER SALUSTIANO
WELSON GASPARINI
WIGBERTO TARTUCE
WIr,SON CAMPOS
ZAIRE REZENDE
ZILlI. BEZERRA
ZULAIE COBRA

v - reorganizar as finanças da unidade da Fedemção que:
a) suspender o pagamento da divida fundada por mais de dois anos

consecutivos, salvo motivo de força maior;
b) deixar de entregar aos Municil!ios reeei~ tributárias fi:<adas nesta

Constituição dentro dos prazos estabelCCldos em lei;
VI - prover a exCCllç:!o de lei federal. ordem ou decisão judicial;

Vil - assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais:

a) fonna republicana, sistema representativo c regime democrático;

b) direitos da pessoa humana;
c) autonomia municipal;
ti) prestação de contas da administraçao ~ública, direita e indirel:.!.

.- --- - .
TtTuLolV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERJ.5

CAl'ÍT1JLo I

Do PODER LEGISL,\11VO

SEç.·fo VIlI

Do PROCESSO LEG1SL~TWO

SllllSEÇAo 11

DA EMENDA,j CONSTlTU/Ç,io

Art. 60. A Constituição poderá ser emeiKllJda medianle proposla:
I - de um terço. no minimo. dos membros da Câmara dos Deputados ou do

Senado Federal:
11 - do Presidente da República:
111-de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Fedem·

ção. manifest.1ndo-se. ClIda uma delas. pela' maioria relativa de seus membros.
§ 1.. A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção

federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.
§ 2." A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional.

em dôis turnos. considerando-se aprovada se obtiver. em ambos. três quintos dos
votos dos respectivos membros.

§ 3,· A emenda à Constituiçao será promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. com o respectivo número de ordem.

§ 4,· Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
1- a forma federativa de Estado:
11 - o voto direto. secreto. universal e periódico:
III - a sepamção dos ,Poderes;
IV - os direitos e gamntias individuais.
§ 5,· Amatéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por pre

judicada MO pode ser objelo de nova proposta na mesma sessão legislativa.
............................................................................................................

TtruLoIV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERIS

TÍTL'LO III
DA ORGANIZAÇÁO DO ESTADO

CAPÍTULo VI

DA lNrERVENÇÃO

Art. 34. AUnião não intervirános Estados rn:m no Distrito Federal, exceto para:
I - manter a integridade nacional;
n- repelir invasão estrangeiraoude uma unidade da Federação em outra;
m- pôr termo a grave comprometimento da ordem pública;
IV- garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas unidades da

Fedemção;

.........._ - ..

CAPiTuLOm

Do PODER JUDICIÁRIO
...............................................................................................................................................................

Art. 100. Á exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devi
dos pela Fazenda Federal, Estadual ou Mu,nicipal, em virtude de sentença ju
diciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos
precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos
ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos
para este fim.
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§ 12 E obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de dHãittL
público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos constantes de pre
catórios judiciários, apresentados até 12 de julho, data em que terão atualiza
dos seus valores, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte.

§ 22 As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados
ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas à repartição
competente, cabendo ao Presidente do tribunal que proferir a decisão exeqüen
da determinar o pagamento, segundo as possibilidades do depósito, e autorizar,
a requerimento do credor e exclusivamente para o caso de preterimento de seu
direito de precedência, o seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito.

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTIT,UCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 33. Ressalvados os créditos de natureza alimentar, ovalor dos precatórios
judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação da Constituição,
incluído o remanescente de juros e correção monetária, poderá ser pago em
moeda corrente, com atualização, em prestações anuais, iguais e sucessivas,
no prazo máximo de oito anos, a partir de 12 de julho de 1989, por decisão
editada pelo Poder Executivo até cento e oitenta dias da promulgação da Cons
tituição.

Parágrafo único. Poderão as entidades devedoras, para o cumprimento
do disposto neste artigo, emitir, em cada ano, no exato montante do dispêndio,
títulos de dívida pública não computáveis para efeito do limite global de endi
vidamento.

RELATORIA DA

REVISÃO CONSTITUCIONAL

PARECERES PRODUZIDOS

(HISTÓRICO)

TOMO 11

(NO 29 A 50)

BRASÍLIA - DF, 1994
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PARECER N" 46 (ART. 100)
(PRECATÓRIAS JUJJlClAfS)

HISTÓRICO:

Data da publicação do Parecer: 13.04.94

O Parecer não foi apreciado

Mantido o texto da Constituiçio Federal

PARECER DO RELATOR-GERAL SOflRE os ARTIr.os 100, DA CONSillUIÇÃO
FEDERAL, E 33, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTJ11JCIONAlS TRANSITÓRIAS,

PERTINENTES AO PRECATÓRIO nIDlCIÁRIOS

I - RELATÓRIO

IH - CONCl.USÃO

Diante do exposto, acolhe esta Relatoria, na forma do Substitutivo
constante do Anexo I, as propostas revisionais e emendas que intentem o se
guinte:

a) os pagamentos devidos pela União, Estados, Distrito Federal,
Municípios e suas autarquias, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão ex
clusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e â conta
dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas da
tações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim;

b) os pagamentos de créditos decorrentes de salários, vencimen
tos, proventos, pensõeS e suas complementações, beneficios previdenciários,
indenizações por acidente do trabalho, por morte ou invalidez fundadas na res
ponsabilidade civil, obedecerão aordem cronológica própria e terão preferência
sobre os demais;

c) é obrigatória a inclusão, no orçamento de todas as entidades de
direito público, de dotações suficientes ao pagamento de seus débitos, acresci
dos de juros e correções, constantes de precatórios judiciários apresentados até
I· de julho, consoante as propostas anualmente formuladas pelos tribunais com·
petentes para as respectivas ('Xccuções, sendo consignadas ao Poder Judiciário
as dotações orçamentárias e os créditos abertos, nos quais estará incluído o
valor estimado dos acréscimos devidos nas datas prováveis de liquidação;

d) o montante da condenação, atualizado até a data de sua efetivá
liquidação segundo os índices de correção aplicáveis aos débitos tributários,
deverá ser pago, em sua integralidade, até 30 de setembro do exercício financei
ro seguinte ao da apresentação do precatório, devendo o Presidente do Tribunal
que proferiu a decisão exeqüenda, se inexistentes ou insuficientes as dotações

ou os créditos abertos, requisitar compulsoriamente verba de qualquer dotação
da entidade executada suficiente à satisfação do débito, caso em que a adminis
tração encaminhará imediato pedido de créditoextraordinário,devidamente fim
damentado;

e) em caso de preterição do direito de precedência, dentro da respecti
va ordem cronológica, será imediatamente requisitada, a rcquerimcnto do credor, a
verba necessária ao atcndimcnto do dêbito, na furma do par;ígrafu anterior;

f) o não-cumprimentodas providências a que se referem os pará
grafos anteriores, pelo Presidente do Tribunal respectivo, constituirá crime de
responsabilidade, no qual incorrerá, também, o Chefe do Executivo que obstar
ou tentar frustrar, de qualquer forma, a regular liquidação dos prccatórios,~scm
prejuízo das sanções penais cabíveis;

g) os pagamentos dos créditos constantes de precatórios poderão
ser feitos, a r~uerimento do credor e na fonna do que dispuser a lei, em títulos
da dívida pública com cláusula de juros e preservação do valor real, obedecida
a ordem cronológica dos requerimentos;

h) com ressalva das situaÇÕC5 abrangidas pelo art 33 do Ato das
DisposiÇÕC5 Constitucionais Transitórias edos créditos previstos no § I· do art.
100 da Constituição Federal, os precatórios emitidos até 31 de dezembro de
1993, terão seus valores corrigidos desde I· de julho do ano em que foram
atualizados, deduzido o valor efetivamente pago pelos Tribunais requisitantes,
e deverão ser liquidados em três exercicios-consecutivos a p-artir_doexercício de
1995, obedecidos todos os princípios estabelecidos no art. 100 da Constituição;

i) o Tesouro Nacional, a requerimento do credor do precatório ju
diciário expedido contra o Poder Federal, deverá liquidar o valor do precatório,
devidamente atualizado, em títulos públicos utilizáveis como moeda em leilão
de privatização.

São rejeitadas todas as demais propostas revisionais referentes ao
tema. A indicação do voto seletivo à5 propostas e respectivas emendas consta
do Anexo li, que integra este parecer.

Sala das Sessões, em de de 1994.

Deputado NELSON JOBIM

Relator

LEI NU 8.197, DE 27 DE JUNHO DE 1991

Disciplina a Irruuação nas CQllSas tk inuT'Bu da União, suas aularq~'as,
fundações ~ ~mpT'Baspúblicasf~duais; dis~ sobl't! a I11Uf'lltnção

da União F~tkraJ nas CQllSas ~m queJigurtJnm como aulOT'B ou rius
~nus da administração inditr/a; 1't!gu/a os pagamLntos lÚVidos ptla

Faunda Pública, 011 vil'lUdl! tk ununçajudiciária; ""oga Q Lei nQ 6_825,
tÚ 22 tk s'-/~mbl'Otk 1980, t dá outras providiTu:ias

o Presidente da República,
FIIÇQ saber que o Congresso Nllcionlll decreta e eu sanciono a seguinte

lei:
Art. 1', Os representantes judiciais da União Federal suas autarquias,

fundações e empresas públicas federais poderão transigir para terminar o
litígio. nas causas. salvo as de natureza rlSClll e as relativn.s ao patnmõnio
imobiliário da União. de valor ígnal ou inferior 11 crS 300.000.00 (trezentos
mil eruzeirOl), em que interessadas essas entidades na qualidade de auto
l'lIS. rés. assistentes ou opoentes, nas condições estabelecidas pelo Poder
Executivo.

i I'. Qnando o vlllor da causa for superior ao limite previsto neste arti.
go 11 tl'l\nsação, sob pena de nulidade, somente será possível com a prévia e
expressa autorização das autoridades que vierem a ser designadas em de.
creto. •

i 2'. Qualquer transação somente poderá ser homologada após a mani.
festaçáo do Ministério Público.

Art. 1'. A União poderá intervir nas causas em que figurarem como
autoras ou rés IIS autarqui/lS, as fundações, as sociedades de econoaua mis.
ta e as emprcsllS públicas federais.

Art. 3', O valor fixado no ar!. I' desta le! será revisto, periodicamente,
de acordo com critério estabelecido em decreto.

Art. .'. Os pagamentos devidos pela Fazenda Pública federaL estadual
ou municipal e pelai autarquias e fundações públicas, em vinude de sen
tença judiciária. flir-se-áo. exclusivamente, na ordem cronológica da apre.
senta~ dos precatórios judiciários e à conta do respectivo crédito. (&da
,do dada ao "capuJ" pt!/a Lei n' 9.081, tk 19.07.95)

Parágrafo linico • É assegurado o direito de preferência aos credores de
obrisaçio de natureza alimentícia, obedecida, entre eles, a ordem cronol6.
gica de apresentação dos respectivos precatórios judiciários.

Art. S'. Sio nuial, náo produzindo quaisquer efeitos jurídicos. as tran
sações rcalízadu pelos representantes judiaais da Unifio, SUll.'i lIutarquias e
empresas públicas federais, em desacordo com as disposlçóes da Lei nQ

6.825, de 22 de setembro de 1980.
~_ • NO/Q: Vu anigo 7' abaixo.

Art. , ... Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7'. Rcvoga-se .. Lei n' 6.825. de 22 de setembro de 1980.
Brlllllia, em 27 de junho de 1991; 170· da Independencia e 103· da

República.
FERNANDO COLLOR
larbas puiarinho
(DOU 28.06.91) .
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A Mesa da Assembléia Constituinte promulga a Constituição dos Estados
Unidos do Brasil e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, nos ter
mos "das seus arts. 218 e 36, respectivamente, e manda a.: todas as autoridades,
às quais couber o conhecimento e a execução desses atos, que os executem e
façam ex·ecutar e observar fiel e inteiramente como neles se contêm.

Publique-se e cumpra-se em todo o território nacional.

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 1946; 125.° da Independência e 58.° da
Repüblica. - Fernando de MeDo Vianna, Presidente - Georgino Avelino, 1.0
Secretário - Lauro Lopes, 2.0 -Secretário - Lauro Montenegro, 3.0 -Secretário
- Ruy Almeida, 4.0 -Secretário.

Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos, sob a proteção de Deus,
em A.c;sembléia Constituinte para organizar um regime democrático, decretamos
e promulgamos a seguinte

CONSTITUIÇAO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

" TíTULO IX
Disposições Gerais

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

Art. 204 - Os pagamentos devidos pela Fazenda federal, estadual ou muni
cipal, em virtude de sentença judiciái-!a, far-se-ão na ordem de apresentação

dos precatórios e à conta dos créditos resgectivos, sendo proibida a designação de .
casos ou de pessoas nas dotações orçamentáriás e nos créditos extra-orçamentá
rios abertos para esse !lm.

Parágrafos único - As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão
consignados ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias à yepartição
competente. Cabe ao Presidente do Tribunal Federal de Recursos ou, conforme
o caso, ao Presidente do Tribunal de Justiça expedir as ordens de pagamento, se
gundo as possibilidades do depósito, e autorIzar, a requerimento do credor pr·ete
rido no seu direito de precedência, e depois de ouvido o chefe do Ministério Pú
blico, o seqüestro da quantia necessária para satisfazer o débito.

.... _,_ _ __ __ .. ,e

•• oo _ .. _ oo --_.o __ __ _ .. .. _. .o .. ---.o ----.o __ -- ---- - oo-

O Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a
seguinte

CONSTITUIÇAO DO BRASIL
TíTULO I

Da Organização Nacional

CAPíTULO vm
Do Pod~r Judiciário

SEÇAO I
Disposições Preliminares

Art. 112 - Os pagamentos devidos pela Fazenda federal, estadual ou muni
cipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação
dos precatórios e à conta dos créditos respectivos. proibida a designação de ca
sos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos extra-orçamentá
rios abertos para esse !im.

§ 1.0 - :m obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito pü
blico. de verba necessária ao pagamento dos seus débitos constantes de preca
tórios judiciários, apresentados até primeiro de julho.
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§ 2.° - As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados
ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas à repartição com
petente. Cabe ao Presidente do Tribunal, que proferiu a decisão exeqüenda de
terminar o pagamento, segundo as possibilidades do depósito, e autorizar, a re
querimento do credor preterido no seu direito de precedência, e depois de ouvi
do o chefe do Ministério Público, o seqüestro da quantia necessária à satisfacão
do débito. .

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

Brasília, 24 d'e janeiro de 1967; 146.0 da Independência e 79.° da República.
A MESA DA CAMARA DOS DEPUTADOS: JOÃO BAPTISTA RAMOS, Pre

sidente - José Bonifácio Lafayette de Andrada, Vice-Pres~dente - Nilo de Souza
Coelho, l.0-Secretário - Henrique de La Rocque, 2.0-Secretário - Aniz Badra,
3.o-Secretário - Ary Alcântara, 4.0-Secretário.

A MESA DO SENADO FEDERAL: AURO MOURA ANDRADE, Presidente
_ Camillo Nogueira da Gama, l.°-:Vice-Presidente - Vivaldo Palma Lima·Filho,
2.o-Vice-Presidente - Dinarte de Medeiros Mariz, l.°-Secretário - Gilberto
Marinho, 2.o-Secretário - Edward Cattete Pinheiro, 3.0-Secretário, em exercício
_ Joaquim Santos Parente, 4.0-Secretário, em exercício.

TEXTO CONSTITUCIONAL VIGENTE

(Consolidado)

Constituição do Brasil, de 24 de janeiro de 1967; com a
redação dada pela Emenda Constitucional n9 1, de 17 de.out.u
bro de 1969, e as alterações feitas pelas Emendas Constztuczo-
nais n.OS 2/72 a 27/85.

"O Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, deereta e promulga
a seguinte

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

TíTULO I
Da Organização Nacional

CAPíTULO VIII
DO PODER JUDICIÁRIO

Seção 1 - Disposições Preliminares

Art. 117 - Os pagamentos devidos pela Fazenda federal, estadual ou muni
cipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão na ordem de apresentação
dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de
casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos extraorçamen
tários abertos para esse fim.

§ 1.° - l!l obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito
.público, de verba necessária ao pagamento dos seus débitos constantes de pre
catórios judiciários, apresentados até primeiro de julho.

§ 2.° - As dotações orçamentárias e 00 créditos abertos serão cqnsignadoo
ao Poder Judiciário, recolhendo-se as importâncias respectivas à repartição com
petente. Caberá ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exeqüenda
determinar o pagamento, segundo as possibi:idades do depósito, e autorizar, a
requerimento do credor preterido no seu direito de prec·edência, ouvido o chefe
do Ministério Público, o seqüestro da quantia necessária à satisfação do débito.
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LEI COMPLEMENTAR Nl! 35, '\:. r:;::<:..
DE 14 DE MARÇO DE 1979 ..--.;..

Dispõe sobrr! a úi Orgânica do Mllgísl1'tUUI'tJ Nacional

TíTuwm
DA DISCIPLINA roDIClÁRlA

CAPÍTULOm
DA RESPONSABIUDADI CML DO MAGIS'I'RADO

Art. ..,. RespoDde1i por perdu e daDoI o mqlstrIdo, quudo:
I - 110 ezerádo de luas fuuç6es, proceder com dolo ou fraude;
D • recusar, omitir ou retardar. sem justo motivo, ~nc:ia que deva

ordcIIar de oficio, ou • requerimeDto da partes.
PariUafo único. Reputar-se-Io verificada u blp6teses preristal DO

lDciso llsomeote depois que • parte, por iDtermédio do escrivlo, requerer
ao maprado que determine • pravidC!Dda, e esle Dio lhe ateDder o pedi
do delll.ro de 10 (dez) dias.

._----------------------------------------_.-

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Oficio n°.J/;+/96
Brasllia, 22 de agosto de 1996.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Luciano Castro e outros, que" Altera a redação do art. 100
da Constituição Federal e ,acrescenta artigo .ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias", contém número suficiente de signatários, constando a
referida proposição de:

181 assinaturas válidas;
017 assinaturas repetidas;
005 assinaturas de deputados licenciados e
012 assinaturas que não conferem.

mente,

í

CRISTIIANCY'[;lE'J~~ES FEU
Chefe

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PANA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N~ 409, DE 1996

(Do Sr. Regis de Oliveira e outros)

Modifica os artigos l4~ e 159, inciso I, da Constituiçio
Federal.

(APENSE-SE Ã PROPOSTA DE EMENDA Ã CONSTITUIÇÃO N9 95, DE
1995)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do art. 60 da Constituição Federal: promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:

Art. l°. Acrescente-se mo inciso VI ao art. 144 da Constituição
Federal, com a seguinte redação:

"Artl44 .

VI - policias civis e militares municipais."

Art 2·. Dê-se aos parágrafos 6° e 8° do art. 144 a seguinte redação:

levado à eficácia e eficiência das ações policiais. Assim sendo, a matéria federal
deve ser objeto de ação típica da União, moa vez que não encontra limites no
interior de cada Estado Federal. Daí a importância de se fixar na União o trato do
assunto, especialmente naqueles crimes chamados internacionais, ou seja,
contrabando, tràfico de drogas, etc.

De seu turno, o Estado tem encontrado dificuldades em propiciar
efetiva segurança a sua população. As dificuldades financeiras por que passam os
Estados membros levam ao descaso com a manutenção das polícias civis e
militares, bem como a manutenção dos efetivos, diante dos aviltantes
vencimentos que paga aos servidores militares e civis.

Embora tenha o Estado o sentimento do todo, em verdade os
problemas serão melhor resolvidos se no âmbito local. Nesta visão moderna da

. administração, melhor estariam as polícias sob organização e orientação dos
Municípios, desde que superior a duzentos mil habitantes. Cada qual saberá
como melhor disciplinar sua segurança, manutenção dos efetivos, forma de
ingresso e disciplina de seus membros.

Evidente que se passa aos municipios mo percentual referente ao
fundo de participação para suporte do encargo.

Daí a proposta de emenda constitncional que transfere as polícias
civis e militares para o âmbito do Município.

SALA DAS SESSÕES, EM ;2~, DE ft60çTD DE 1996

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••• •••••••• 1ii
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM••••• _••••••••
TOTAL:pE ASSINATURAS •••••••••••••• •••••••• 201

"§ 6° As policias militares e corpos de bombeiros militares,
forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se,
juntamente com as polícias civis, aos Governadores dos
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ressalvada a
hipótese do parágrafo seguinte, em que a subordinação será
ao Prefeito Municipal.

§ 8° Os Municipios com mais de duzentos mil habitantes
assumirão as policias civis e I!)ilitares previstas nos ~ 4° e 5'
deste artigo, disciplinando-as por lei municipal."

Art 3·. O § 8° do art. 144 passa a vigorar com o seguinte texto e
renmoerado com o § 9":

§ 9°. Os Municípios, independentemente do número de
habitantes, poderão constituir guardas municípais destinadas
à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme
dispuser a lei."

Art. 4°. O inciso 1 do artigo 159 da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 159 ..

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre
a renda e proventos de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados, quarenta e nove por
cento da seguinte forma:

a) ..

d) dois por cento aos municipios com mais de
duzentos mil habitantes para manutenção das
polícias civis e militares.

JUSTIFICATIVA

o combate à criminalidade, bem como o exercício da policia
preventiva têm encontrado. inúmeras dificuldades de ordem organizacional, diante
da diversidade de sua situação, especialmente nas grandes cidades.

!\. descentralização administrativa é exigência das mais modernas
técnicas de organização do Estado. A legislação federal sobre o assunto não tem

ABELARDO LUPION
ADELSON SALVADOR
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
AFFONSO CAMARGO
AGNALDO TIMOTEO
ALBERICO FILHO
ALBERTO GOLDMAN
ALCESTE ALMEIDA
ALCIONE ATHAYDE
ALEXANDRE SANTOS
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZIRA EWERTON
ANIBAL GOMES
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO JORGE
ARMANDO ABILIO
ARMANDO COSTA
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AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO NARDES
AYRES DA CUNIIA
B. SA
BENEDITO DE LIRA
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EDINHO BEZ
EDSON QUEIROZ
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EMANUEL FERNANDES
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EXPEDITO JUNIOR
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FERNANDO ZUPPO
FEU ROSA
FLAVIO ARNS
GEI;lDEL VIEIRA LIMA

GENES Ia BERNARDINO
GERMANO RIGOTTO
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HILARIO COIMBRA
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JAIME MARTINS
JAIR SIQUEIRA
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OLAVIO ROCHA
OSCAR ANDRADE
OSMANIO PEREIRA
OSMIR LIMA
OSORIO ADRIANO
OSVALDO BIOLCHI
PAULO BORNHAUSEN
PAULO FEIJO
PAULO GOUVEA
PAULO RITZEL
PAULO TITAN
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PEDRO NOVAIS
PEDRO YVES
PINHEIRO LANDIM
RAIMUNDO SANTOS
RAUL BELEM
RENAN KURTZ
RICARDO BARROS_
RICARDO HERACLIO
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO PAULINO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO SANTOS
ROBERTO VALADAO
RODRIGUES PALMA
ROMEL ANIZIO
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ
SALVADOR ZIMBALDI
SARAIVA FELIPE
SERAFIM VENZON
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SEVERIANO ALVES
SILAS BRASILEIRO
SILVIO TORRES
SYLVIO LOPES
ULYSSES GABOARDI
URSICINO QUEIROZ
USHITARO KAMIA
VALDIR COLATTO
VANESSA FELIPPE
VICENTE CASCIONE
VITTORIO MEDIOL!
WAGNER ROSSI
WELINTON FAGUNDES
WELSON GASPARINI
WIGBERTO TARTUCE
WI LSON CUNHA
WOLNEY QUEIROZ
ZAIRE REZENDE
ZILA BEZERRA

REPETIDAS: 19
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SECRETARIA-GERAL DA MESA

ASSIIIA'l'IIRAS CONFIRllADAS REPETIDAS DA SEGURANÇA PúBLICA

- - ••••• - - •••• ----- - ••• --- - - .. _ _ • __ •••• e •• _ .

SUBSECÃO II

TiTuLo IV

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e rcsponsabilicllclc de
todos, é exercida para a presenração da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do pauimánio, através dos seguintes 6rgIos:

I - policia federal;

n- policia rodoviária federal;

m- poUcia ferroviária fedcra1;
IV- policias civis;
V- policias militares e eorp05 de bombeiros militares.
§ 111 A policia fcdcra1, instituída por lei Ç()lIIO órgIo pctDIIDe%IlI, acru

turado em carreira, dcstina-se a:
1-apurar infraçllcs penais eonua a" ordempolitica e social 011emdctrl

mento de bens, serviços e interesses da União ou de suas cntidada autirquicu
e empresas públicas, assim eontO outras infraçllcs CIlja prática~ rcpcn:us.
são interestadual ou internacional e exija reprcssl10 uniCorml:, scguDda~ dis
puser em lei;

n- prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpcccntcS e dtops aliDI,
o eontrabando e o descaminho, sem prejuízo da açIo fazendária e de OUIIOI
órgãos públicos DaS rcspcctivas áreas de compct!ncia;

m- exercer as funções de policia marítima, aérea e de froatciru;
IV - exercer, eom exclusividade, as timçllc$ de policia judjciúiI da

União.

§ 211 A policia rodoviária federaI,.órgllo pcrinancnte, estrutunldo em
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patru1hamcnto ostensivo das rodoviaI
federais.

§ 311 A policia ferroviária federal, órgão pennancnte, estruturado em
carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias
federais.

§ 411 As policias civis, dirigidaS por delegados de pollcia de çarrcira,
inewnbem, ressalvada a eompetência da União, as funçõcs de policia judiciá
ria e a apuração de infraÇÕCS penais, exceto as mililares.

§ 511 Às policias mililares cabem a policia ostensiva e a preservaç!Q da
ordem pública; aos corpos de bombeiros militareS, além das atribuiç(les defini·
das em lei, inewnbe a execução de atividades de defesa civil.

§ 611 As policias mililares e corpos de bombeiros militares, forças awd.
liares e reserva do Exército, subordinam-se, juntamente com as policias civis.
aos Governadores dos Estados, do Disuito Federal e dos Territórios.

§ 711 A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos óra40s
respo~yeis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de
suas atiVIdades.

§ 811 Os Municípios poderão constituir guardas municipais destiDadas à
proteção de seus bens, serviços e insta!aç(les, conforme dispuser a lei.

SEr,:ÃO VI

Do SISlE~IA TRIBIJTÁRIO NACtONAL

CAPinJLO I

DA TRIBLTAÇÁO E DO ORÇAME:>iTO

TiTuw VI

DA RE?ARTIÇ.fo DAS &CElT.4S TRIBUTÃRlAS

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

A.rt. 159. A União entregará:

I - do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de
qual9uer natureza e sobre produtos industrializados, quarenta e sete porcenlo na
segtllnte forma:

a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Panicipa.
ção dos Estados e do Distrito Federal;

b) vinte ~ ~~is inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Panici.
pação dos MUIllClpIOS;

.........................._-.- - - .

OLAVIO ROCHA
OLAVIO ROCHA
PAULO BORllHAUSEN
ROBERTO PAULINO
ROBERTO PESSOA
SEVERIAIIO ALVES
SYLVIO LOPES
USHITARO KAIlIA
USHITARO KAIlIA

ELISIO CURVO
FELIX MEIIDONCA
IlEDSON MICHELETI
IlELSON HARCHEZAII
RICARDO RIQUE

ASSIIIA'l'IIRAS QUE IlAO CONFEREM

CARLOS MAGNO
CARLOS SAN'l'AIIA
CUNHA LIMA
DARCISIO PERONDI
DILCEU SPERAFICO
ELISEU PADILHA

DA Dr.nsA. DO ESTADO r. DAS INSTlTtllçor.s Dr.MocRÁnCAS

Do PROCESSO LEOISL<TIVO

..........................................................................................
Do PODER LEGISLATIVO

TlTuLoV

DA ORGANI7....<;ÁO DOS PonF.RF.5

CONSTITUIÇÃO
República Federativa ào Brasil

ADHEI!AR DE BARIlOS FILHO
AIIIBAL GOMES
CLEONAIICIO FONSECA
CONroCIO MOURA
ELIAS MURAD
GENESIO BERIIARDINO
LEONEL PAVAII
LUIZ BUAIZ
MAROUIIIHO CHEDID
MARQUIIIHO CHEDID

"LEG1S:.AÇÃO CITA0.......lEXAD... PELA
COORDENAÇlo DE ESTUDOS LEGISLAilVOS·C.DI"

CAPinn.o I

ArI. 60. AConstituição podem SCr emendada mediante proposta:
I - de um terço. no minimo. dos membros da Câmara dos Deputados ou do

Senado federal:

II - do Presidente d.1 República:
, 11I- de mais da metade das Assembléias Legislativas das unid.1dcs da federa

ção. manifestando-se. cada uma delas. pcla maioria relativa de seus membros,
§ 1.0 A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intCf\'Cnção

federal. de estado de dcfesa ou de estado de sitio.
§ 2,° A proposta será discutida e Valada em cada Casa do Congresso Nacional.

em dois turnos. considerando-se aprovada se obtiver. em ambos. três quintos dos
votos dos respectivos membros,

§ 3,° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. com o respectivo número de ordem.

§ 4,° Não serà objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - a forma federativa de Estado:
Il- o voto direto. secreto. universal e periódico:
1lI - a separação dos Poderes;
IV - 05 direitos e garantias individuais,
§ S.o A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por pre.

judicada não podi;.ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa,

DA EMENDA À CONSTITUIÇÃO

........................................................................................
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c) trê.s por cento~ para aplicação em programas de financiamento ao
seto.r ~rodutlvo das. Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas
InstitUiÇõeS fi.nancelras de caráter regional, de acordo com os planos regionais
de desenvolvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a mewde
dos recursos destinados à região, na forma que a lei esWbelecer;

II - do produto da arrecadaÇão do imposto sobre produtos industrializa
dos. dez por cen~o aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao
valor das respectivas exportações de produtos industrializados.

. § I
2
.Pa~a efeito de. cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o

preVisto no mClso I, exclUlr-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda
e provento~ ~e.qualquer natureza pertencente aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Mumclplos. nos termos do disposto nos arts. 157, I, e 158. I.

§ 22 A nenhuma unidade federada poderá serdestinada parcela superior
avinte por cento do montante a que se refere o inciso II, devendo o eventual
excedente ~~r .distribui~o entre os demais participantes, mantido, em relação a
esses, o cnteno de partilha nele estabelecido.

§ 3' Os Estados entreg~rão aos respectivos Municipios vinte e cinco
por cento dos recursos que receberem nos termos do inciso II observados os
critérios estabelecidos no art. 158, parágrafo único, I e rr. '

-----_.-------- ..---- - _ _----_._------ _-- .. _-_._- _- .

Oficio n' )J'Í96
Brasília. 23 de agosto de 1996.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria qué a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Regis de Olivei,., que "modifica os artigos 144 e 159, inciso
I, da Constituição Federal", contém 'número suficiente de signatários, constando a
referida proposição de:

171 assinaturas Válidas;
011 assinaturas que não conferem; e
019 assinaturas repetidas.

Atenciosamente.

CRIST'tW~HE~
I

ASua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAlVA
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 77- A, DE 1996

(Do Sr. Coriolano Sales e outros)

Institui o Grupo Parlamentar Brasil-Reino dos Países

Baixos (Holanda); tendo parecer da Mesa pela aprova
ção.

(PROJETO DE RESOLUCÃO NQ 77, DE 1996,A QUE SE REFE

RE O PARECER)

ACâmara dos Deputados resolve:

Art. 10. Fica instituido. como serviço de cooperação interparlamentar,
o Grupo Parlamentar Brastl - Paises Baixos (Holanda). com o objetivo de
aproximar e desen~ol~er as :ela~ões culturais e comerciais entre os dois países e
cooperar para o mator mtercamblo entre seus poderes legislativos.

Parâgrafo Único - O Grupo Parlamentar sem composto por membros
do Congresso Nacional que aele aderirem.

Ar!. 2' - ? Grupo Pari~entar reger-se-à pelo Seu estatuto. aprovado
por seus respecbvOS Ultegrantcs. cUJas dISpoSIções le/13ls e regimentais deverilo
respeitar a legislação interna em vigor.

Ar!. )' - A intituiçoo. instalação e funcionamento do Grupo
Parlamentar será sem ônus para aCâmara dos Deputados.

Art. 4~ - E~ía resoluçoo entrará em vigor na data de sua promulgaçilo.
revogando-se as dIsposIções em contrário.

Biil~-DF. I? de~ de 1996.

.\\. \
DepU~RI~O SALES - PDTIBA

JUSTIFICAÇÃO

No século XVI!. os encontros entre Brasil e Holanda foram marcados
por invil~ões e conflitos: nos quais. através da Companhia das índias Ocidentais.
organização do tipo moderno d'1 ocupação, a Holanda instalou-se duas vezes no
Brasil: a primeira em 1624. na Bahia e a segunda em 1630, em Pernambuco.
Somente em 26 de janeiro de 1654. os holandeses se renderam e abandonaram o
Brasil. Quando deixaram Pernambuco, tomaram-se o maior concorrente do Brasil
em produção e comercialização de açúcar para a Europa.

Tudo isso porque paises como o Reino Unido já acreditavam no forte
potencial de comercialização da Holanda. devido li sua privileg'iada ptr.;içãa
geográfica na Europa, dispondo de muitos portos e da maior capacidade de
distribuição de produtos. principalmente, no centro europeu ( o Brasil, através de
Portugal, já exportava. há muito, para a Holanda seus produtos agricolas, a fim de
que esta os distribuisse aos seus paises vizinhos) proibiram Ponugal de abrir seus
portos aos'navios holandeses.

A História serviu, no enlanto, para aproximar ainda mais os dois
paises. A Holanda - que no passado explorou e admirou o território brasileiro,
deixando também suas marcas na cultura, principalmente, nordestina - hoje,
investe no Brasil e surge como um dos mais importantes aliados nos avanços
econômico e tecnológico brasileiros. Além das várias multinacionais holandesas
instaladas no pais. dentre elas PHILlPS e GESSY LEVER. grupos de empresários
da Holanda têm chegado ao Brasil a fim de explorar também oramo da agro
pecuária notadamente. na região Centro-Oeste.

A Holanda ocupa. como já citado. posição geográfica privilegiada na
Europa: com seus grandiosos e modernos portos, entre eles os de Amsterdã,
Delfzijl e o de Roterdã - que é o maior da Europa com 200 Km de extensão -,

.impona exporta e distribui produtos para os paises vizinhos e encaminha outros
muitos aos seus destinos nas Américas, constituindo-se num elo de ligação entre os
dois continentes. Além de portos eficientes e modernos de privilegiada localização
para distribuição principalmente para a Alemanha e Centro da Europa, os portos
holandeses sempre contaram com grande quantidade de linhas conferenciais ou
não. facilitando o escoamento das nossas exportações para o seu destino final.

Dados Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), do Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo e do Departamento e de Planejamento e
Politica Comercial (DPPC) revelam que o intercâmbio comercial Brasil X Holanda

teve saldo positivo de USS 1,495,469.700.00 e Conta Corrente entre importação e
exportação de lJSS 2.312.292.154.00 - um dos mais significativos dos ultimos
tempos.

Para os estados litorâneos brasileiros. a Holanda situa-se como um dos
pnnClpalS mercados imponadores, constando entre os produtos escoados para
aquele Pais: cacau e derivados. petroquimicos. metais. peixe. suco concentrado,
etc. Para a Bahia. por exemplo. os Paises Baixos. há mais de 17 anos são o
segundo mercado importador. cerca de 42.3% do total das exportações baianas
para a União Européia em 1994 tiveram como destino a Holanda.

Os Paises Baixos (Holanda) possuem um dos mais modernos e
eficazes métodos na área da educação - acreditando que um pais só se fortalece
quando tem um povo capaz de lutar por seus direitos e soberania. culto e
perfeitameme seguro de suas condições de cidadãos de um pais avançado e
moderno - já eliminando. há muito, o analfabetismo de seu contexto social.
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JúLIO CÉSAR - PFLIPI
Gabinete 654

MAGNO BACELAR - S.P./MA
Gabinete 710

BETINHO ROSADO - PFLIRN
Gabinete 558

HILÁRIO COIMBRA - PTBIPA
Gabinete 816

GONZAGA MOTA - PMDBICE
Gabinete 919

CHICÃO BRiGIDO - PMDB/AC
Gabinete 80 I

ALZffi.A EWERTON - PPB/AM
Gabinete 909

'FÁTIMA PELAES - PFLlAP
Gabinete 203

I MARCONf PERILLO • PSDB/GO
Gabinete 227

1996.

-
YEDA CRUSIUS - PSDBIRS

Gabinete 956

VALDOMIRO MEGER - PPB/PR
Gabinete 842

. Através da Holanda, o Brasil terá oportunidades excepcionais de
consolIdar .seus laços com toda a União Européia e com a própria experiência
daquele paIs: que tem tanto a nos ensinar.em termos de qualidade de vida e de
educação, alem de favorecer para o enriquecimento culmral brasileiro.

A união fecunda entre os parlamentos brasileiro e holandês será de
beneficio mútuo para os dois paises. no intuito de garantir espaços para discussões
e debates para o sucesso e crescimento do Brasil e da Holanda, além de facilitar e
intensificar suas relações já existentes.

Entre os objetivos dú Grupo Parlamentar BrasillHolanda está a
intensificação dos laços culturais e comerciais e ainda propiciar uma abermra
educacional entre os dois países.

Este Grupo Parlamentar funcionará como instrumento de
aproximação de suas relações sociais. econômicas. comerciais e culturais. Nesse
contexto. os parlamentos brasileíro e holandês representam fator determinante para
que se tenha uma propicia troca de interesses entre os dois paises.

Ante o exposto. a lorma mais lucrativa e moderna de unirmos Brasil e
Holanda no processo inevitável de formação de blocos comerciais entre países,
funCIonando a Holanda como chave para o Brasil alcançar lugar de destaque junto
à União Européia, é a formação deste Grupo Parlamentar, que, dentre outros
aspectos. justifica plenamente a iniciativa do projeto.

Brasilia - Df\, j3)03/fJ6 de; fevereiro de
\ ;

\,--,.\,"-~.. ":-\.. ',:--\.- \

Deputado CORIOLANO SALES
\

.--.--

~~,(t.\ ....../

J
. -..-u--f!.I~

ÁTILA LINS - BL- PFLIAM
Gabinete 730

BENEDITO DE LIRA - BL-PFLlAL 4.
Gabinete 215

CONFÚCIO MOURA - PMDB/RO
Gabinete 573

ZILA BEZERRA - PMDB/AC
Gabinete 510

prr;I:.r...
ALCESTE ALMEIDA - PfftÍRR

Gabinete 902

UDSON BANDEIRA - PMDBITO
Gabinete 466

VALDEN'R GUEDES - PPB/AP
Gabinete 848

TETÊ BEZERRA - PMDBIMT
Gabinpt~Rm

--

7

.. c....'
J

~,
l~ ( ,( "---'1PEDRO VALADARES - PSB/SE

Gabinete 338

CECI CUNHA - PSDB/AL
Gabinete 727

AGNELO QUEIRÓZ - PC do BIDF
Gabinete 572

;ri'.y/
·70

FERNANDO GONÇALVES - PTB~ ~~k~--/'=-'"--'
Gabinete 256 ~ I

JAlRSIQUElRA-PPB/MG ~~~
Gabinete 370 .~

ED1NHO ARAÚJO - PMDB/SP
Gabmete 323

PAULO GOUVEA - PFLlSC
Gabinete 325

GILVAN FREIRE - PMDBIPB
_ Gabinete 442

LUIZ DURÃO - PDTIES
Gabinete 962
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c...
ALOYSIO NUNES FERREIRA - PMDB/SP

Gabinete 626

ADELSON RIBEIRO - PSDB/SE·
Gabinete 732

FREIRE JúNIOR - PMDBITO
Gabinete 601

PARECER DO SENHOR PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

É o relatório.

~ ~
~:;.;.;>

Deputado RONALDO PERIM

Primeiro Vice-Presidente

Sala de Reuni6cs, em 16 de abril de 1996.

In6meros são os Grupos Parlamentares existentes, hoje, na 0.
mara dos Deputados, formalmente aprovados mediante Resoluções da Casa. Dentre

outros, posso citar: BrasJ1-M6xico (nO 09/91), Brasil-Cuba (nO 15/89), BrasJ1-ItáIia (nO

S5(19), Brasil-Angola (na 8/89), Brasil-França (na 27/90), Brasil-Venezuela (na 08/91),

Brasil-Reino da TailAndia (na 33/93), BrasiJ..Marrocos (na 36,193)-

Medida importante, no meu entendimento, é que e$>Co Grupos

alUem !em ônus pa1ll a amara dos Deputados.

Creio que· o Grupos Parlamentares, de modo gera~ são instrumen

tos eficazes de cooperação entre representantes de diferentes Naç6cs. Temos muito a

aprender com a cxpcri!ncia alheia e eles com a nossa. SobrelU~o ago~ q~ando as re
laç6cs internacionais pauam a se guiar mais voltadas para um mtegraclOmsmo econo

mico: Comunidade Econômica Européia, Mercosu~ etc.

Diante do exposto, VOTO PElA APROVAÇÃO deste Projeto de

Rcsolufião na 77{%, que imtilUi o Grupo Parlamentar Brllllll-Reino dos PaÍlles Baixos

(Holanda).

Ante o exposto, a forma mais lucrativa e moderna de unir

mos Brasil e Holanda no processo inevitável de formafião de blo
eos comerciais entre países, funcionando a Holanda como chave

para o Br3.'i1 alcançar lugar de destaque junto à União Européia,

6 a formafião deste Grupo Parlamentar, que, dentre outros aspec

tos, justifica plenamente a iniciativa do projeto."

NajusOOcativa, o autor salienta que:

A História serviu, no entanto, para aproximar ainda mais

os dois países. A Holanda - que no passado explorou e admirou o

território brasileiro, deixando tamb6m suas marcas na cultura,

principalmente, nordestina - hoje, investe no Brasil e surge como

um dos mais importantes aliados nos avanljOS econÔmico e tecno

l6gico brasileiros. A16m (las várias multinacionais holandesas ins
taladas no país, dentre elas PHILIPS e GESSY LEVER, grupos
de empresários da Holanda t~m chegado ao Br3.'i1 a fim de explo

rar tamb6m o ramo da agropecuária, notadamente, na região

Centro-Oeste.

lI-VOTO DO RELATOR

l- RELATÓRIO

Tendo o nobre Dep. PAULO CORDEIRO como primeiro signa

tário, este ptojeto institui o Grupo Interparlamentar Brasil-Reino dos PaIses Bakos
(Holanda) que funcionam como servic;o de cooperação interparlamentar. O Grupo re·

ger-se-á por sellJ estatutos, aptowulos pelos respectivos integrantes, cujos dispositivos

deverão respeitar a legíslafião ordinária e regimental em vigor.

---

....'-

GIOVANI QUEIRÓZ -PDTIPA
Gabineie 534

•MARISA SERRANO - PMDBIMS
Gabinete 237

v~~~~

'IVANOROCUNHA LIMA -'MO""'"~I/#v
Gabinete 605 . 4h4--_. /--

SEVERINOCAVALCANTI-PFLIPE './. L> ~
Gabinete 707 '.

.' c:..
!)CIRO NOGUEIRA - PFLIPI

Gabinete 6 I9

RODRIGUES PALMA - PTBIMT
Gabinete 528

I AUGUSTO VIVEIROS - PFLlRN
Gabinete 508

I VANESSA FELlPPE - PSDBIRJ
Gabinete 517

. • \,PB/íZ/L
IROBERIO ARAUJO - PSBBIRR

Gabinete 581

PeJ!.ob
, RICARDO GOMYDE -8JPR

Gabinete. GI ~

, AIRTON DlPP - PDTIRS
Gabinete 556

I EURÍPEDES MIRANDA - PDTIRO
Gabinete 252

ISERAFIM VENZON - PDT/SC
Gabinete 576

SEVERIANO ALVES - PDTIBA
Gabinete 830·

JOSÉ PIMENTEL - PT/CE
Gabinete 281

AUGUSTO CARVALHO - PPSIDF
Gabinete 216

SILAS BRASILEIRO - PMDB/MG
Gabinete 932

VILMAR ROCHA - PFLlGO
Gabinete 644

DOMINGOS DUTRA - PTI MA
Gabinete 280

EDSONSOARES-PSDBIMG .~ttr~~
Gabinete 548 lJI!jJ""

f~c<-<-->
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ill-PARECERDAMESA

SUMARIO

tempo determinado,
se assim acordare.
não será computado
para a respectiva

do encargo a queverificar a terminaç&o
estava obrigado.
S 2;. Nos contratos por
o tempo de afastamento,
as partes· interessadas,
na contagem -d~ prazo
terminaç&o.

S 19. Para que o empregado tenha direito a
~oltar a exercer o cargo do qual se afastou
em virtude de exigencia de encargo público,
é indispensável que notifique o empregador
dessa intenç&o, por telegrama ou por carta
reg~serada, dentro do prazo máximo de
t:r~nta dias, contado::: da data em que se

S 3g • ocorrendo motivo E:"e levante de
interesse para a segurança nacional, poderá
a utoridade competente solicitar o
afastamento do empregado do serviço ou do
local de trabalho, sem que se configure a
suspéns&o do contrato de trabalho.

S 4g. O afastamento a que se refere este
artigo será solicitado pela autoridade
competente diretamente ao empr~gador, em

representação fundamentada, com auditncia
da Procuradoria Regional do Trabalho, que
providenciará desde logo a instauraç&o do
competente inquérito administrativo.

e
~RIM

l' ylce,.?.J:Qsid

A Mesa, na reuniio de hoje, presentes os Senhores
Deputados Luls Eduardo, Presidente, Rooaldo Perim, 1° Vice-Presidente
(relator), Belo Mansur, 2° Vice-Presidente, Wilson Campos, 1° Secretário,
Leopoldo Bessone, 7!' Secretário, Benedito Domingos, 3" Secretário e Joio
Hemique, 4° Secretário, aprovou o Projeto de Resoluçlo n° 77, de 1996, que
"Institui o Grupo Parlamentar BIlISil-Reino dos Palses Baixos (Holanda).

Sala das Reuniões, de 1996( (~

(PROJETO DE LEI N9 94, DE 1995, A QUE SE REFEREM OS PA~
CERES.l

PROJETO DE LEI N° 94-B, DE 1995
(Do Sr. Cunha Lima)

Altera a redação do artigo 472 da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT, excluindo a prestação do serviço mili
tar obrigatório como hipótese de suspensão do contratõ
de trabalho; tendo parecer das Comissões de Defesa Nacio
nal e de Trabalho, de Administração e Serviço Público
pela rejeição. '

I - Projeto inicial

11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- tenno de recebimento de emendas

111 - Na Comissão de Defesa Nacional (audiência)
- tenno de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

11 - Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

o Conqre••o Nacional ciecreta:

S 5;. Durante os primeiros noventa dias
desse afastamento, o empreqado continuará

percebendo sua remuneraç&o.

S 6g. Para os efeitos de aplicaçlo deste
artigo, n&o se considera como encarqo
püblica a prestaçlo do serviço militar
obrigat6rio pelo empregado."

Art. ~;. Esta lei entra em vlqor na data de

Ar~. 1; O areiqo 472 da Consolidaçio da.

Leis do TJ:'abalho (CLT) passa a viqorar coa a seguinte
redaçlo:

sua pUbl1cação.

Are. :>. Revoqam-se ~s jlsposlçOes em

.:ont.r3r:.o.

"Art. 472. O afastamento do empregado em
virtude das exigências de encargo püblico
n!o constituirá motivo para alteraçlo ou
rescisão do contrato de trabalhp por parte
do empregador.

JU.T1l'IC:lÇÃO

Nos termos da legislação vigente, o

trabalhador afastado do emprego para a prestação do serviço

mllitar Obrigatório tem o seu contraeo de trabalho

suspenso. pols a obrigaçAo fundamental (prestaçAo de
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Deputado CtJJID LIXA

'UOISl.ACAO CITADA AHF:XAllA I"fU
COOIlllEIUCAo DE ESTt!~OS lEGISlÁTlVOS.CoIl/"

DECRETO-LEI N!! 5.452 - DE 1!! DE
MAIO DE 1943'

deSala das Sessões, em

Por entender qlJ.e a nossa proposiçlo

corresponde a slqnlticatlvo aperfeiçoamento da leqislaçAo

trabalhJ.sta naclona!. pedimos o empenho d05 nobres Pare.

para a sua aprovaç,Jo.

'la (:rec3ucâc :!.e ~reser':)r :;lt.Uilcões que a

~e l '.qent.e 1 ::er':3dar.1el1lte ~reve. :31.5 ;Omo jS '!:ncargos

pub l ~:::~s ~tr tbu 1jO$ +'!ve.ntualnenee ao empreqado 't.rlbunal do

:tlr:.. 'junt.as je .3.puracão eleltoral etc. I ê os r.:onslderado5

lI! ':'':!:~e'/ante .. ;"It.eresse para .3equranC;:3 naclonal, a

::ropcs ..cJ.o '::.,adou jl! E:XC1Ulr ia que dlsp6e o art.lgo 472 da

CLT apenas :la 'l.fastar.u!nt.o d.o '!~preqado por ;':'Iotivo da

prestacão do servlço Mllltar ~br19atór lO. Oest.a forma

acred1.tamos :lllatar 35 oportun~dade5 de acesso elO primeiro

empreço dOS : :lvens o:rabalhadores l~go após complet.arem os

quatorze anos. '/labllizando um preceito constitucional ti"

Lncolft@nsur4vel alcance social.

trabalho) esti impossibilitada de ocorrer e, em
eon.eqüincia, a obrlgac;:Io patronal fundamental (pagamento
dO. salirios) tambim nlo se faz presente (art. 472 - CLT) .

No entanto, a. figura da susp.n.lo do
contrato de traba1Wo nlo se esgota ap.na. na
in••igibilid.de de parte a p.rte das respectivas obriqac;:ões
principai.. um. v.z qu~ sub.ist.m as obrigac;:O.s acessarias
do .mpr.gador • do .mpr.gado. A .st. exig.-se a obriqac;:lo
de nio rev.1.r seqr.dos da empr.sa. de nio .1h. taz.r
concorrtnci. • das d.mais que ti. suporte moral de
abst.nc;:io (respeito ao superiores e à empresa etc.). ÀqUel.
cab. a contabilizac;:lo do tempo d. s.rvic;:o para o empr.gado

convocado (ar1: 190 quarto da CLT), " depós i co dos "alores
corr.spond.ntes ao fundo de Garan1:ia do Tempo de serviço
,art1go 28 do O.cre1:O ~9.6a4. Je 08/11/90) e a garan1:ia de
:etorno nas ~esmas condlções do ~omeneo ~m que se afastou

d. s.u emprego. desde que faça a competente com~nicação à

empresa nos ~rinea ~ias seguintes ao llcenclamen~o ou

tirmlno do s.rviço "ilitar (al·t1qo 472 da CLT).

Tais direitos assegurados ao empregado
for•• considerados no ~omento dê sua instltulcão um avanço
da 1.gislac;:Io trabalhista, pois correspondia a uma forma de
.stabilid.d. conc.dida ao ..mpregado por estar sujeito ao
cuaprimento do pr.c.ito· constitucional .do serviço militar
obrigatório. iles1:aram.. portanto. ao empreçador 05 encargos
à. completar ~ soma :ero de direltos e de deve~e$ entre o

E.t.do e o cidadlo.

Tal s:.i;uaçi1c ·jeixou d@ 5f!~ tolerável pelas

••pr•••••m ipocas mal5 recent.s, quando a comp..titividade
s. tClrn. a cada dia mais agressiva, quando as of..rtas de
••praqo minquam anta as demandas da um crescim.nto
deaoqrltico .xplosivo e quando os imperatlvos de seguranc;:a
n.cion.l j4 nlo soam tao absolutos.

No. dia. que correm, na dura realidade do
de••apr.qo. a. empresa. podem. e efetivam.nt. o taze••
recrutar sua mio de obra dentro de um universo que lh.s
.~ni.iz•••• de.pe••s • que lhes otimizem a produtividade.
O.nl:ro d•••• quadro, a contratac;:io de jovens sujeitos à

convocac;:io p.ra Cl servic;:o militar obriga1:ório se torna cada
v.z .,ai. rara, • o in.l:ituto que oriqinalmente pretendia
•••~rar o direil:o do convocado permanecer em s.u emprego
'''01'' s.rve de .mp.cilho para o mercado de trabalho para
.enor.. • parl:ir dos quatorze anos, em que pese a
di.po.ic;:io con.titucion.l que o autoriza.

Cons.qUincias im.diatas desta disposic;:lo da
l.i trabelhisl:. slo o crescimento descontrolado de Ulll
aercado informal que ..xp10ra a mao de obra de menores selll
raqi.tro na Carl:eira de Trabalho e Previdencia Social e,
no. limite. da ruptura soc.al, a marginalizac;:lo da
juvenl:ud. na .endiclncia, no crime e na droga.

Al.rtamo. 9ue a nossa proposic;:lo nlo
pr.tende ,.l:inquir um direito do trabalhador, mas adaptar a
nora. laboral l rea1idad. pr•••nt., onda um b.n.fl;io l.gal
concedido • ·algun. '(pois d. cada dez rapazes •• idade
.ilit.r .p.n••, ua , .tetivam.nte convocado) s. retlet. ••
prejulzo p.ta o. muitCl~ trabalhadores menores que slo
p~ntlv...nt. r.j.itado. p.1as empresas em suas primeira.
oportunidad•• d••mpraqo.

Consolidação das
Leis do Trabalho

(CLT)

M. "72. o afastamento do empregado .m
virtudfl dai exigAncia. do serviço militar ou de outro
encargo público, nJo oonatlftJir.6 motivo pva a .n.
raçio ou retteiaAo do contraio de trabalho por parte
do empregador.

f l' Revog~pela lei ,.. 4.375, ~ 17 dtI
agosto dtI 19&4 (Lei do s.",.;ço Mili,. - 0.0. 3-9
1964). que dispM:

Art. «l. Os frxJeion~ públicoc (IH:»
rais. tlStacJuais ou munici".,.. bem como OI
empregados, o".r~rioa ou trabalhador•••
qu.I/qu« que se;' a natureza da flfltidadtl em

que~MIaaJJvi~ quando ÍfICtK.
poradOl ou rnatricutadOI em órgb dtI For.
maçIodtlRetI«W,pormotivodtl~
".,.~ do~Militar HtabeI«:i
do~Mt. 15, '*dtI que".,. iao~dOI
a~ o cargo ou.... tMlo
~ o retomo .tO CMgfJ ou """'9
,.~ dtInIro dOI 30 (trinta) dia que ..
HgUtem~ IicIltlCiatnanfo. ou t*minodocur
~MIvo..daclaratem, porocailoda ittt::«
pof~ ou rnatrfcuIa. "., 1'1". a file
..."..,.
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§ I'Esses convocados. durante o tem
po em QUe e.tlverem Incorporados lItTI Órglotl
Mllirares da AtIva ou matncu/ados nos de For
maçlo de Reserva. nenhum vencimento. sa/.
riO ou remuneraçlo perceberlo da
orgamzaçlo a qUfl pertenciam.

§ 2' Perder. o direIto de retorno ao
emprego. cargo ou funçlo que exercia ao ser
Incorporado. o convocado que enga/ar,

§ 3' Com".te ao Comandante. Diretor
ou Chéfe de OrgMIIZaçjo Militar em que for
Incorporado ou matncu/ado o convocado. co
municar sua pretensAo. entidade a que caIba
r"servar a funçlo. cargo ou emprego e. bem
assIm. se for o caso. o engaJamento concedi
do; epu comunicaç6lJs d_jo ser ~tJlt..

dentro 00. 20 (vinte) diu que se SIIgU""'" •
Iflcorporaçlo oucone"'"~ engtJ/lJf'llllrJto.

§ .-- Todo convocado ",.triculado .,."
~de~deRtJtI_que"obri
gado a faltar a _. atiVidades civis por forç-.
de ex"rcfca O(J mwIObru. O(J fftHfYi.,. que
5/lflJ chMnado para fina de exerek:io de.",..
sentaçjo das reStJfVlJS O(J~ c1vica do
Dia do ReservistJl. In sua faltu abonMJu
".ra lodos os efeitOs (Redaçlo dllda pelo
decreto-~". 715. de 29~ julho ~ 1969
0.0.30-7.-1969).

AIt. 61. Oabrui~ quando incofpO
rados. por motivo de convocaç.fo para marIC>

bras, exerclcio.. manut"nçlo da ord!,m
intema O(J guMTa, tINjo UHgurMJo o retomo
/tO cargo, frJrIçIo ou -mprego que~
/tO serem convoe«loa e garantido o direito a
213 (dois tlJfÇOll) da respectiva rat'flCXlllra~,

durlJflte o tempo «ri que per'f1llJf!IICanrrr in
corporada.; \/'IIrJCerto. pelo Exército. MarinN
O(JA~a"."....graIificaçM regu
lamenttJrtJtI.

§ I' Aos convocados tica UUg!Jrado
o direito de optar ".10$ vencimentos. u/Mia.
ou remuneraçl.o que mais lhes convenham.

§ 2'Perder. a garentia /I o direito ....
gurado por este artigo. o Incorporado que
obtiver engajamento.

§ 3' Compete lJO :NTJIIf'/dlJflt/l. Di,."
ou Chefe da Organlzaçjo Militar em que for
Incorporado o convocado, COf7WJmcar IJ. enti
dade a que caiba reservar a !unçiO. cargo O(J

emprego. a sua pretensAo. opç40 qulJflto 
vencimentos e. se for o caso. o engajalTlerlto
concedido; a cOfTlUfllcaçlo relatIva lJO retomo
IJ. tunç,o dever. ~r feita dentro dos 30 (trinta)
dias que se slJgUlfem. incorpora~;asm.is,
t40 logo venham a OCOffer.
§ 29 Nos contratos por prazo deterrntnado. o

tempo de afaatarnento, .. aum acordar.,." .. par
t.. Interesaadas, n40 sera computado na contagem
do prazo para a respectiva termlnaçl.o.

§ 3' Ocorrendo motiVo relevante de inter_
para a segurança nacional, poder' a autondade
competente solicitar o afaatamento do empregado
do serviÇO ou do local de trabalho, .." que se
configure a IUspenslo do contrato de trabalho.

§4' O afa.tamento a que .. ref.e o par'grafo
anterior _, solICitado pela autoridade compelente
diretamente ao empregador• .,." representaçlO fun·
damentada. com audl60cla da Procurador.a Regic>
nal do Trabalho, que prOYld/IfICiará. dMde logo, a
InstalaçlO do competet'lte tnqu6rrto adrntnlstrativo.

§ 51 Durante oa pnmeiroa 90 (noventa) dia
d.... afutarnerlto. o empregado c:ontinUará per
cebendo sua remuoeraç4o.

o.H3'."e5'fotam~peIo
decreto-lei ,.. 3, de 27 de janeito de 19!1S
(0.0. 27-1-19!lS).

...- .
.. .

DECRETO N! 99.684.. DE 8 DE NOVEMBRO DE 1990

Consolida .. nonnas ~J~ntans

do Fundo d. Garantia do Tempo d. Servi.
co (FGTSJ•

.. ..

Art. 28. O depósito na conta vinculada do FGTS é obriga
tório também nos casos de interrupçAo do contrato de trabalho
prevista em lei, tais como:

I prestaç!o de serviço militar;
11 licença para tratamento de saúde de até quiru:e diu;

UI licença por acidente de trabalho;
IV licença à &estante; e
V licença-paternidade.
ParálP'afo único. Na hipótese deste artigo, a base de cálcu

lo será revista sempre que ocorrer aumento geral na empresa ou
na categoria profissional a que pertencer o trabalhador.

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

~ ~.~.~~ ~ ~ ~_ .
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO
?/i€':~6""e. Q,q

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 94195

I. RELATÓRIO

O Projeto de Lei n' 94. de 1995, do ilustre Deputado Cunha

Lima. intenta alterar a redação do ano 472, da CLT, excluindo a prestação do

serviço militar obrigatório como hipótese de suspensão do contrato de trabalho.

Sala da Comissão, em 6 de abril de 1995.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões· de prazo para apresentação de emendas, a partir de 28103195, por
cinco sessões, Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao proJeto.

~O ~ChJ.-
Talita eda de Almeida

Secretária

,i5ãfiiÕ,-ã)j't:eià:ii"iIQ' ãrt:-'40,';,oliIal,-~
'da Q:miaã::> de Def_ I!leialal """ 1>rojetos de I.e.
n9lI 18/95, 94/95 • 3.290/92, a qual &!verá manife:
tar- antes ó> p<alWleizlmento das reepec:t1vaa 0:,'

minõ de ";rito. Irdefil:O quanw ao FDC rf? 300';
de 1993, que está prtnto pua a omem do Dia, e
quanto aos PI:ojetos de Lei n9s 1.691/91, p::>r já
ter s1ã> CXlOCOdi.da a auãiéncia "'licitada (Oficio

r1õ' P_10B/92-lDN) e 319/91, cujo asS\lIlto não cor-

COMISSÃO DE DEFESA l're~ à ementa citac1a. ali_ar "e,ap::>s, pJbli.qUe-8e. ~ i .•
l!ln )JJ / 04 / 95 ' <.

I

A iniciativa do Deputado Cunha Lima é. sem dúvida

alguma. merecedora do maior respeito, em especial pelo objetivo.colimado. qual-

seja o de facilitar o acesso ao menor de dezoito anoniõmercád~ de trabalho. Foi

o ilustre Parlamentar bastante eficiente na identificação do óbice ao acesso a

emprego, que hoje é wna realidade para o jovem ainda não em dia com suas

obrigações tuilitares, em razão do custos, para a empresa, associados à

manutenção do vinculo empregaticio durante a prestação do serviço tuilitar

inicial.

Cabe a esta Comissão de Defe;a NacionaI manifestar-se

sobre' o mérito da proposição em epigrafe. nos termos do ano 32. V, do Regimento

Interno, a qual. no prazo regimental de cinco sessões, contado a partir de 4 de

maio de 1995. não recebeu nenhuma emenda.

11- VOTO DO RELATOR

Em sua justificativa. o nobre Autor esclarece que "nos dias

de hOJe. na dura realidade do desemprego. as empresas podem [...1recrutar sua

mão de obra dentro de wn universo que lhes minimizem as despesas e que lhes

otimizem a produtividade. Dentro desse quadro. a contratação de jovens sujeitos á

convocação para o serviço militar obrigatório se toma cada vez mais rara, e o

instituto que originalmente pretendia assegurar o direito do convocado

permanecer em seu emprego agora serve de empecilho para o mercado de

trabalho para os menores a párrir dos quatorze anos". Conclui afirmando que "o

beneficio legal concedido a alguns (pois de cada dez rapazes em idade militar

apenas wn é efetivamente convocado) se reflete em prejuizo para os muitos

trabalhadores menores que são preventivamente rejeitados pelas empresas em

suas primeiras oportunidades de emprego."

Brasília, 10 de abril de 1995

Senhor Presidente

Of. CDN·PI o~.:!..195

Nos tenDOs regimentais, e tendo em vista tratar-se de matéria
atinente ao campo temático desta Comissão, solicito a V. Exa. autorizar
providências no sentido de incluir este órgão técnico para, em audiência, proferir

parecer sobre as proposições em anexo.

Porém. se foi preciso o Deputado Cunha Lima na

Identificação do problema, foi. infelizmente. impreciso quanto á solução proposta;

Tal imprecisão não reSIde no efeito direto obtido com a alteração almejada no

texto do ano 472, caput. da CLT. mas deriva dos chamados "efeitos perversos",

sempre associados às decisões políticas.

Atenciosamente

~.:)t:, .. rt'?t~De lado MAURÍCIO CAMPOS
Presidente

Embora caiba à Colenda Comissão de Trabalho,

Administração e Serviço Público se manifestar. tempestivamente e com maior

propnedade, sobre a matéria trabalhista, necessário se faz que discorramos wn

pouco sobre o tema, a fim de que fundamentemos nossa posição sobre os reflexos

do Projeto sobre o serviço militar, matéria I,\e competência dessa Comissão de

Defesa NaCIonal.

ASua ExcelCncia o Senhor
Deputado LUÍS EDUARDO
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 94/95

Com efeito. a possibilidade de rescisão do contrato de

trabalho do jovem convocado para o serviço militar - ao invés da atual suspensão

do contrato - parece indicar a supressão dos maiores impeçilhos á contratação do

menor de dezoito anos: a necessidade da empresa realizar o depósito do FGTS e

de receber o empregado, após o cumprimento do serviço militar. nas mesmas

condições do momento em que se afastou.

Esse é o beneficio direto, mas dele decorrem os efeitos

perversos.

Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimento Interno da Cãmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura, e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões - de prazo para apresentação de emendas, a partir de 04105195, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, nâo foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão, em 12 de maío de 1995.

Toda a rescisão de contrato de trabalho se insere em wna

das seguintes hipóteses: despedimento sem justa causa: despedimento por justa

causa: demissão voluntária do empregado: aposentadoria, definitiva ou

temporária: e, morte. Para análise que ora desenvolvemos nos interessa apenas as

duas primeiras, tendo em vista que a rescisão por prestação do serviço militar

inicial não se constitui em demissão voluntária, aposentadoria ou morte.

Tér~Vilar
Secretário

Ora, as hipóteses de despedimento com justa causa ou sem

justa causa (arts. 482 e 483, CLT) são "numerus clausus". e entre elas não se

inclui a prestação do serviço militar.
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DO EXPOSTO, voto pela rejeição deste Projeto de Lei n"

::t:lT- PARECER DA COMISSÃO

...l/t"'LOl
Deputado Paulo Heslander

Relator

Com isso chegamos a uma situação especifica:.o serviço

militar constituiria-se em motivo "sui generis" de rescisão contratual, Entendida

essa condição especial. a questão que surge, logo a seguir, é: não se constimindo

motivo para despedimento por justa causa - que gera a dispensa de pagamento do

pagamento de aviso prévio e multa de 40 % do FGTS - e não sendo hipótese de

despedimento sem justa causa - em que os dois pagamentos citados são encargos

do empregador - fará o empregado despedido jus a essas verbas? Nesse caso, a

quem caberá o seu pagamento?

Três soluções podem ser apresentadas:

94, de 1995.

Sala da Comissão, em de de 1995.

a) o empregado não terá direito a aviso prévio e á multa de

40"10 do FGTS, arcando o empregador apenas com as férias vencidas, décimo

terceiro e fmas proporcionais, acrescidas de um terço e evenroa1 multa se nào

pagar as parcelas devidas até dez dias da rescisão;

b) caberá à Uniào pagar o aviso prévio e a multa do FGTS,

sendo as demais parcelas encargo do empregador;

c) o empregado terá direito a todas as verbas rescisôrias.

sendo as mesmas encargo do empregador.

A primeira solução, ainda que absurda. deve ser analisada

ainda que, apenas, por amor á argumentação.

Se o empregado não fizer jus ao aviso prévio e à multa se

estará impondo uma sanção a um cidadão que nenhuma prática ilícita cometeu,

esl3ndo, tão-somente, a cumprir com o seu dever constitucional. Com isso,

indiretamente, se estaria impingindo ao serviço milítar um estigma que o afastaria

por completo de um de seus objetivos que é o de auxiliar o desenvolvimento de

uma consciência civica em relação ao conceito maior de Pátria brasileira. Ele

passaria a ser visto por aqueles que tiveram seu vinculo empregaticio rompido

como um "sistema penal", e não como um serviço de relevante valor nacional,

como o é. Em ocorrendo essa lIipôtese, merece o Projeto ser rejeitado pelos

prejuízos que causa ao serviço militar, muito mais graves que os possiveis
beneficios que dele se aproveitem.

Cabendo o pagamento à.União, c~ente essas des!?esas.
seria lançadas à conta do já combalidos orçamentos dos Ministérios Militares,

que terão que desviar recursos de outras atividades para fazer frente a esses novos

encargos. Também, nesse caso, causa o projeto smos prejuízos à própria

realização do serviço militar e à preparação da reserva mobilizáveL devendo por

tanto ser rejeitado.

Por fim, se os encargos forem todos do empregador, se

estará fazendo uma economia negativa. Economiza-se 96% da remuneração do

empregado· o resultado da multiplicação do percenroa1 da remuneração devido

ao FGTS ( 8% ao mês) por doze meses periedo normal de duração do serviço

militar - para imputar-lhe um gasto, imediato, muito maior, uma vez que sô o

aviso prévio eorresponde a uma remuneração integral. Assim, em vez de

incentivar-se a contratação do menor se estaria afastando-a definitivamente. Por

nio atingir o lim colimado, trazendo, ao contrário, malelicios ainda maiores ao

JOvem em idade de alistamento, não pode o Projeto ser aprovado.

Não negamos que a necessidade de recolhimento de FGTS

constitui-se em um real impedimento para a contratacão do jovem menor em

idade de a1istaménto, mas a modificação a ser proposta, no nosso entendimento,

deveria incidir sobre a legislação especifica do Fundo e não sobre as normas

trabalhistas que regulam a suspensão do contrato de trabalho durante a prestação

do serviço militar obrigatôrio. Além, disso o Governo Federal tem acenado,

através do seu Ministério do Trabalho, com possiveis alterações na legislação

trabalhista; esse, talvez, seja o momento mais adequado para retomar-se, dentro

de um universo mais abrangente, a discussão ora suscitada.

A Comissão de Defesa Nacional t em reunila
ordinária realizada hoje, rejeitou, unanime~nte o Projeeo
de Lei nQ 94/95, nos termos do parecer do Relator:

Estiveram presentes os Senhores Deputadoas
. Mauricio Campos Presiden~e' Arnaldo

Ma~e~rat Marcelo. Barbieri, Nelson Otoch, Lucian~ Pizzatto,
Joao Thomé Mestr~nho, Jair Bolsonaro José Pinotti werner
Wa~'1erer, Jai:ne Ma.rtins, ~irmo de C~stro, AntOnio' Feijio,
An1v~ldo VaI:, A~rton d~pp~ Francisco ROdrigues Jo.'
Genol.no e Eurl.pedes Miranda. . " , I

Sala da Comissão, em 14 de dezembro d. 1995

.....14 4 .-/P~~
Depltt1ído HAultfcro CAMPOa"
;" Presidente

PARECER DA

ÇOMISSÃO DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERVJCQ PÚlLICO

I-RELATÓRIO

O projeto de lei em análise, de autoria do nobre Depurado
CUNHA LIMA, V1sa alterar dispositivo da Consolidação das Leis do Tmalho, a fim de se
excluir dos casos de suspensão do contrato de trabalho o afastamento do empregado em
virtude das eXIgências do seIViço militar.

Em sua justificação, alega o autor que tal iniciativa "nIo pretende
extinguir um direito do trabalhador, mas adaptar a norma laboral à realidade prescrttc.

onde um beneficio legal concedido a alguns (pois de cada dez rapazes em idade miliw

apelias um é efetivamente convocado) se reflete em prejuízo para os muitos trabalhadores

menores que são preventivamente rejeitados pelas emllresas em suas primeiras
oPOrtunidades de emprego."

Em 10 de abril de 1995, foi requerido pelo Presidente da
.Comissão de Defesa Nacional autorização para proferir parecer sobre a proposiçlo, o.que

foi deferido pelo Presidente da Câmara dos Dellutados, em desl"'cho datado de 20 de abril
de 1995.

A Comissão de Defesa Nacional rejeitou lUUIllÍmementc o Projeto
de lei n° 94/95, nos termos do parecer do Relator, o nobre Deputado PAULO
HESLANDER

Nesta ComIssão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, não foram apresentadas emendas dentro do prazo regimental.

É o relatório.

fi - VOTO DO RELATOR

Nesta Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público,

devemos analisar o Projeto de leI n' 94, de 1995, quanto ao seu aspecto mentôrio.

Preliminannente devemos considerar que. o serviço militar

obngatorto e um múnus público. Sendo asSIm, desconsiderá-lo para efeito de suspendo

do contrato de trabalho é uma eVIdente injustiça, tendo em vista que o projóto mantém tal

efeito par3. aqueles que prestam encargo público de caràter ch·il.

O serviço militar é um instituto previsto constitueionalmente (an.

143). Trata-se de encargo ciVICO de caráter obrigatório para todos os brasileiros do sexo

masculino, cuja recusa implica perda ou suspensão de direitos politicos (ar!. 15, IV), salvo

casos expressos em lei (art. 5', VTII). Assim, o atual dispositivo da Çonsolidação das leis

do Trabalho (art. 412), que se pretende modificar, resguarda ao empregado vantaaeDS

quando se afasta "em virtude das exigências do serviço militar ou de outro encara0

público", considerando-se .quele um encargo público relevante.
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Importante mencionannos o excelente parecer examdo pelo

Relator do presente projeto, na Comissão de Defesa Nacional, o nobre Deputado PAULü
HESLANDER, que argumenta, fazendo uma análise minuciosa, no sentido de que, na

verdade, o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço constitui-se o maior

problema para a manutenção do dispositivo em vigor. Não sendo, porém, esse fato motivo

suficiente para se poder rescindir um contrato de tmbalho feito com tmbalhadores que, por

um período, devam prestar relevantes serviços à Nação.

Isto posto, votamos pela rejeição do Projeto de lei n° 94, de 1995.

Sala da Comissão, em .:-de ' .. / .. ~' de 1996.

~
Deputado CHICO VIGILANfE

Relator

III - PARE;CER DA COMISSÃO

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reunião ordinária realizada hoje, REJEITOU, unanimemente, o Projeto de Lei nO
94-A/95, nos termos do parecer do Relator.

Estiveram presentes os senhores Deputados Nelson Otoch, Presidente,
Jair Meneguelli e José Coimbra, Vice-Presidentes, Alberto Goldman, Mendonça
Filho, Paulo Rocha, Paulo Paim, Miguel Rossetto, Aldo Rebelo, Luiz Moreira, Zila
Bezerra, Luciano Castro, José Pimentel, Paulo Bauer, Jovair Arantes, Jair
Bolsonaro, Zaire Rezende, José Carlos Aleluia, Maria Laura e Ct.!ico Vigilante.

r z,~,.- ~
Deputado L;;;;V~H

Pr sidente

Sala da Comissão, em 21 de agosto de 1996.

Deputado~TE
Relator

PROJETO DE LEI N° 195-B, DE 1991
(Do Senado Fedeml)

PLSN° 5/90

Dispõe sobre a progressão funcional na Carreira do Magistério Superior, e dá
outras providências; tendo pareceres da Comisslio de Trabalho, de Administração
e Serviço Público e da Comissio de EducaçAo, Cultura e Desporto pela rejeiçio.

(PROJETO DE LEI NO 195, DE 1991, A QUE SE REFEREM OS PARECERES)
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SUMÁRIO

Setembro de 1996

I - ProposiçAo inicial.

11 - Na Comis~o de Trabalho, de Administração e Serviço Público:

- termo de recebimento de emendas - 1992;
- termo de recebimento de emendas -1995;
- parecer do relator;
- parecer da Comissão.

111 - Na Comissão de Educação, Cultura e Desporto:

- termo de recebimento de emendasi
- parecer do relator;
- parecer da ComissAo.

o Congre!lllO Nacional dec:eta:
Art. 1.0 Nas autarqula.s federais, a progreuio vertlcal para u cl.....

previstas no art. 9.°, do Decreto-Lel n.o 1.820, de 11 de delellllbro de 19ao.
far-se-á por critérios de merecimentos estabelecidos peLu lnatttulçõs, mm
tido um Intersticlo mínimo de do!.s anos.

Art. 2.° O professor adjunto último nível, com tempo Igual ou IUpe
rior a cinco anos na classe, terá direito à progreSlão para profesaor titular.
Independentemente da exlsténcla lIe vap.deotlnada.à lnatltulçio ou uauu
unídades admlnlstratlvaa. .

Art. 3.0 O disposto neata lei não Impllca em Inibir a real!zaçio de con
curso públlco para IngreSllO direto em qualquer das classel da Carreira do
MagistériO Superior, cabendo, neste caso, à instituição dispor sobl"e aa con
dições para Inscrição de candJdatos a v&ga.l existente&.

Art. ~.o Esta lei entra em Y!lOr na data de sua publkaçio.
Art. 5.0 Revogam-,. as disposições em contúrlo.
senado Federal, fevereiro de 1991. - senador M&lIl1t BeneY!a., Pre

sidente.

LEGISLAÇAO CIT.iDA, ANEXADA
PELA COORDENAÇ.W DAS COMISS{jES PERMANENTES

DECRETO-LEI N.o 1.820, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1980
R...justa os veuelmentels, salárlOll e proYentos d... sermtor

civis do Poder Exeeutívo, bem eomo das pensõm • dá Olltras prod
denelas.

Art. 9.° Nas autarquias federais, a categoria funclonàl do magistério
superior, organizada em carreira, será Integrada pelas seguintes ela.sses:

l-Professor Titular;
II - Professor Adjunto;

III - Professor Assistente;
IV - ProfeSllOr Auxlllar.
t 1.0 Cada classe compreenderá ~ <quatro) referências, numeraclU

de 1 a ~.

t 2.° O Poder Executivo reestruturarí. a carreira do magistério supe
rior, atendendo lu pecullarldades das atividades de ensino pesquisa e
extensão, bem como a de magistério de 1.° e 2.0 graus. '.................. : .

SINOPS~

PROJETO DE LEI DO SENADO N.o 5, DE 1990

Dispõe sobre a prorressio fllDclonal na Canelr& cio Mqlstérle
Snperior, e dá outras proyldenclas. '

Aprl!5entado pelo Senador Afonso Sancho.
IJdo no expe<nente da SeSllão de 19-2-90 e publlcado no DCN <seção ll)

'de 20-2-90. 'A Comissão de Educação <competência terminativa), onde pode
~áJ:e~~b:"endas, apó& publlcado e distribuído em ayu!sos, pelo pra20 de

Em 13-12-90, leitura do Parecer n.O 472-CE. relatado pelo SelUldor'Marco
Maciel, pela aprovação do projeto. A presldéncla comunica ao Plenário o
recebimento do Ofício n.o 37/90. do Presidente da CE, comunlclUldo a apro
vação da matéria na reunião de 12-12-90. li: aberto o prazo de 5 dias para
Interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o
projeto seja apreciado pelo Plenãrio.

Em 22-2-91, a presidéncla comunica ao Plenário o término do prazo
sem apresentação do recurso previsto no art. 91, § ~.o, do Regimento Interno,
para que a matéria seja apreciada pelo Plenário.

A Câmara dos Deputados com o Ofício SM/N.o 2M, de 28 de fevereiro
de 1991.

SM/N.o 26&

Em 28 de fevereiro de 1991
.•o,. Sua Excelência o Senhor Deputado Inocêncio de OUvelra
DD. Primeiro Secretário da Cãmara dos Di!putado.s

Senhor Primeiro Secretário,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência. a fim de ser subme

tido_à revisão da Cãmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da Constl
tulçao Federal, o Projeto de Lei n.O 5, de 1990, constante dos autógrafo.s
j'.U1to que "Dispõe sobre a progressão funcional na Carreira do MagIstério
Superior, e dá outras providéncias".

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os protestos
de estima e consideração. - senador Dirceu Carnei<o, Primeiro secretário.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO POBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N9 195/91
Nos termos do art. 119, caput, I, do Regimen

to Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 19, I,
da Resolução n9 10/91, o Sr. Presidente d~term~nou a abertura
_ e divulgação na Ordem do Dia das Comissoes - de prazo para
apresentação de emendas, a partir de 17 / 08/92 , por c::.n
co sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao
proJeto.

Sala da Comissãu, ~o-sfo de 1992.
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COMISSÃO"DE TAABÃüió,·ÕE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 195/91

Nos termos do art. 119. caput. I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, o Sr. Presidente determinou a abertura" e divulgação na Ordem do Dia
das Comissões· de prazo para apresentação de emendas, a partir de 15/03/95, por
cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao proJeto.

pública, terão um Plano Único de Classificação e Retribuição de

Cargos e Empregos para o pessoal docente e para os servidores

técnicos e administrativos, aprovado, em regulamento, pelo

Poder Executivo, assegurada a observância do principio da

isonomia salarial e a uniformidade de critérios tanto para

ingresso mediante concurso público de provas, ou de provas e

titulas, quanto para a promoção e ascensão funcional, com

valorização do desempenho e da titulação do servidor."

Sala da Comissão, em 22 de março de 1995.

(;j)~'ae-
Ta~~~da de Almeida

Secretárra

PARECER DA,

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRACÃO E SERVICO PÚBLICO

1- RELATÓRIO

Atendendo a determinação legal, constante do art. 3° da Lei nO

7.596/87, o Poder Executivo editou o Decreto nO 94.664, de 23 de julho de 1987, que

aprovou o Plano Único de Classificação e Retribuição de Can~ps e' Empregos das

Instituições Federais de Ensino, que, em seu art. 16, tratou da progressão nas carreiras do

Magistério da forma seguinte:

..Ar!. 16~ A prog....são nas carreiras do Magistério poderá

ocorrer, "exdusivamente, por titulaçjo e desempenho

acadêmico, nOI tennos das nonnas regulamentares a 5erem

expedidas pelo Ministro de Estado da Educação:

I - de um nivel para outro, imediatamente superior, dentro da

mesma classe;

11- de uma para outra classe, exceto para a de Professor Titular."

11- VOTO DO RELATOR

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu em seu art. 206 o

seguinte:

"Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes

principios:

Pela leitura acurada dos textos transcritos verifica-se a
preocupação acentuada do legislador com a unifo'lIlização de critérios tanto para o

ingresso, mediante concurso público, quanto para a promoção nas carreiras de

Magistério no âmbito das autarquias e das fundações públicas.
A propositura encaminha alteração nonnativêl que Se contrapõe a

atual politica de recursos humanos que vem sendo praticada pelas Instituições Federais de

Ensino. Com efeito, o art. I" do Projeto de Lei nO 195/91, ao deixar por conta das

autarquias universitárias o estabelecimento dos critérios de merecimento, para efeito da

progressão vertical dos docentes da Carreira do Magistério Superior, rompe com a atual

sistemática que adota criterios uniformes para a promoção de professores. A aprovação do

presente projeto de lei permitiria a instituição de requisitos diferenciados, pelas

universidades autárquicas, para regular a promoção de professores do mesmo niveI

funcional, o que, sem dúvida, representaria um retrocesso na condução da politica de

desenvolvimento dos docentes universitários. Registre-se. por oportuno. que o projeto de

lei em apreço abarca, tão-somente, as universidades autárquicas, deixando de lado as

entidades universitárias fundacionais, fato que representa mais uma contribuição ao

processo de desigualação já registrado.

Por último, cabem ainda duas ponderações sobre o mérito do

Projeto de Lei n° 195/91. A primeira diz respeito a derrogação do art, 9" do Decreto-Lei n°

1.820/80, citado no art. 1° da propositura, pelo art. 1°, § 1°, do Decreto-Lei n° 1.969/82.

A segunda relaciona-se com a disposição constitucional, prevista no art. 61, § 1°, inciso lI,

; lin.. "c", que delimita a iniciativa de projetos de lei que disponham sobre servidores

públicos (professores universitários) ao Presidente da República, coro exclusividade.

Desta forma, por todo o exposto, com base no art. 129, inciso lI,

do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, manifestamo-nos pela rejeição do

Projeto de Lei n° 195/91. .,,(i~

iI
{{. "-- Sala da Comissão, emll de"'3''''''de 1995.

Deput JOSE CARLOS ALELUIA

Relator

Aberto o prazo regimental, não foram apresentadas emendas ao

É o relatório. ~
texto da proposição.

lU - prescreve a possibilidade de ingresso, por concurso público,

em quaisquer das classes da Carreira sem prejuizo do sistema de promoção proposto.

Originário do Senado Federal trata o presente projeto de lei da

progressão funcional de professores universitários no âmbito da Carreira do Magistério

Superior.

Essencialmente, a propositura almeja estabelecer um novo

regramento normativo para a promoção na Carreira do Magistério Superior com os

seguintes pontos principais:

I - determina que a progressão vertical (classe à classe) seja feita

pelo critério do merecimento;
11 • estabelece que os critérios informadores do merecimento sejam

estabelecidO! pelas instituições de ensino;

Em consonância com o an. 32, inciso XIII, alínea "q'\ do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, cabe agora á esta Comissão manifestar-se

sobre o presente projeto de lei.

V _ valorização dos profissionais do ensino garantido, na forma

da lei, planos de (.rreira para o magistério públito, com piso

salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso

público de provas e títulos, assegurado regime juridico único

para todas as instituições mantidas pela União;

11I - PARECER DA COMISSÃO

Por outro lado, a Lei nO 7.596, de 10 de abril de 1987,

recepcionada pela nova Constituição Federal, dispôs:

A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, em
reUnião ordinária realizada hoje. REJEITOU, unanimemente, O Projeto de Lei nO
195/91, nos termos do parecer do Relator.

Ar!. 3" As universidades e demais instituições federais de ensino

superior, estruturadas sob a forma de autarquia ou de fundação

Estiveram presentes os senhores Deputados Nelson Otoch, PreSidente,
IIdemar Kussler e Jair Meneguelli. Vice-PreSidentes. B Sá, Zaire Rezende. Sérgio
llrouca. Wilson Braga, Agnelo Queiroz, Miguel Rosselto, Valdomiro Meger,
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Mendonça Filho, José Carlos Aleluia, José Pimentel, Paulo Rocha, Zila Bezerra,
Luciano Castro, Paulo Paim e Sandro Mabel.

Sala da Comissão, em 8 de maio de 1996.

1:
,"

/... I'!rfd..",-A

Oeput~do: ELSON OTõêH
Presidente

/ (/~I.

oeputad"tJ, É CARLOS ALELUIA
Relator

fi
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO

Analisado pell Comissio de Trabalho. de Administraçio e Serviço
Público da Câmara dos Deputados, recebeu parecer contrário em dezembro de 1995.

Trata·se de matéril relltiva a critérios pari progressio nl carreira
do magistério de nivel superior das instituições federais de ensino. Dispõe sobre os
seguintes aspectos principais:

I - I progremo venical. de uma a outra classe, deve ser feita por
critério de merecimento:

11 - cabe ás instituições de ensino I normllizaçio do procedimento
de progressio, mantido o interstício mínimo de dois anos;

m- o professor adjunto último nive~ após cincos anos, tem direito
á progressilo, automática e independentemente da existCncia de vaga, para o nivel de
professor titular;

IV • o proposto nilo impede. a realizaçio de concurso público para
qualquer das classes da carreira;

v - refere·se apenas ás instituições regidas pelo regime autárquico.

Decorrido o prazo regimental. nio foram apresentadas emendas
ao texto da proposiçio.

É o relatório.

11 - VOTO DO RELATOR

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
Para a adequada análise da questão

cautelosamente a legislaçio peltinente.
necessário examinar

PROJETO DE LEI N° 195, DE 1991

Nos tennos do art. 119, "caput", 11, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, alterado pelo art. 1°, I, da

Resolução nO 10/91, o Sr. Presidente detenninou a abertura - e

divulgação na Ordem do Dia das Comissões - de prazo para

apresentação de emendas ao projeto, a partir de 10 de junho de 1996,

por cinco sessões. Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao

projeto.

Sala da CO~iSSãi' 18 de junho de 1996

C'li'~li";'"

PARECER DA

COMISSÃO DE EDUCr\CÃO. CULTURA E DESPORTO

I· RELATÓRIO

Projeto de Lei submetido inicialmente pelo Senador Afonso
Sancho. em fevereiro de 1990, foi examinado e aprovado Comissio de Educaçio do
Senado Federal.

A Constituição Federal. em seu altigo 61. § 1°. inciso 11. ahn.. "c".
define a iniciativa de projetos de lei que disponham sobre servidores públicos. poltanto,
inclusive de professores universitários, com~ privativa do Presidente da República.

A carreira do magistério está contemplada na Constituiçio Federal
dé 1988. com as seguintes diretrizes:

"Art. 206. O ensino seri ministrado com base nos seguintes
principios:
(....)
V - valorizaçio dos profissionais do ensino garantido. na forma
da lei, planos de carreira para o magistério público. com piso
salarial profissional e ingresso por concurso de provas e tiNlos.

assegurado regime juridico único para todas 15 instituições
mantidl5 pela Uniio."

A Constituiçio de 1988. desta forma, recepeionou o Regime
Iuridico Único dos Servidores Públicos, estabelecido pela Lei n· 7.596, de 1987, bem

como o Decreto n· 94.664; de 1987 que aprova o Plano Único de Classificaçio e
Redistribuiçio de Cargos e Empregos da Instituições Federais de Ensino, previsto no

litigo 3° da referida Lei. Trata-se de uma carreira para todos os docentes. independente do
regime juridico da instiNiçio ser autárquico ou fundacional.

O litigo 3· da Lei 7.596/87 dispõe claramente sobre a matéria:

"Alt 3°. As universidades e demais instituições federais de
ensino superior. estruturadas sob a forma de autarquia ou de

fundaçio pública. terio um Plano Único de Classificaçio e
Retribuição de Cargos e Empregos para o pessoal docente e para
os servidores técnicos e administrativos. aprovado em

regulamento. pelo Poder Executivo, assegurada a observância do
principio da isonomia salarial e a uniformidade de critérios tanto
para ingresso mediante concurso público de provas, ou de provas e
titulos, quanto para a promoçio e ascensio funcional. com
valorizaçio do desempenho e da titulaçio do servidor.·

O Decreto é, também. cllro na normatizaçio da progremo
funcional:
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"Art. 16. A progressão nas carreiras do Magistério poderá

ocorrer, exclusivamente, por titulação e desempenho acadêmico,

nos tennos das nonnas regulamentares a serem expedidas pelo

Ministro de Estado da Educação:
I - de um nível para outro, imediatamente superior. dentro da

mesma classe;

Por outro lado, há uma tradição acadêmica neste Pais que deve
merecer nosso respeito. Trata-se de n10 aceitar que a ascensão à classe de professor titular
seja conquistada apenas por tempo de serviço. Esta mecanismo fere um principio bisico da

carreira acadêmica, tão caro aos verdadeiros pesquisadores, que é o principio do mérito. A

ascensio ao posto de Titular da carreira docente, pelo lugar de destaque e pela

responsabilidade cientifica que esta posição expressa, deve resultar apenas e
exclusivamente do mérito acadêmico-cientifico de seu postulante, aferido através de

c0l1Cl:lrso público.

11 - de uma para outra classe. exceto para a de Professor

Titular."
A análise da legislação permite apreender a preocupação do

legislador com a definição de critérios homogêneos para ingresso e progressio na carreira
do magistério vinculado às instituições federais de ensino. Resultado da experiência vivida
durante u décadas de 60 e 70, quando as universidades federais regidas pelo regime

fundacional possuíam carreiru próprias, a institucionalização de uma carreira lIaâollal

pusou a ser considerada fator meritório ao desenvolvimento acadêmico. facilitador de
intercimbio científico, estimulador do desenvolvimento da educação superior brasileira.

Ponanto, é desaconselhável a pulverização de procedimentos para a progressio funcional

de docentes.

Diante do exposto, considerando que o PL 19S-A não
corresponde aos principios da Constituição Federal e à respeitivel tradição do merito
acadêmico. somos de parecer contrário à sua aprovação.

Sala da Comissão, emJ1 d
"
I

Relator

J
111 - PARECER DA COMISSÃO

A Comissão de Educação, Cultura e Desporto, em reU1llao
ordinária realizada hoje, rejeitou, unanimemente, o PL nO 19S-A/91, nos termos do
parecer do Relator, Deputado Pedro Wilson.

Estiveram. presentes os Senhores Deputados Moacyr Andrade,
Pfesidente: Mauricio Requião, Vice-Presidente; Severiano Alves, Pedro Wilson, Osvaldo
Biolc:bi. Padre Roque, Roberto Santos, Alexandre Santos, Agnaldo Timóteo, Itamar
Serp8, Lidia Quinan. Maria Elvira, Luciano Castro, Ronivon Santiago, Esther Grossi e

Elias AbrahAo. Sala da Comissão, em 21 de agosto de 1996

\hi~~drade
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PROJETO DE LEI N° 789-A, DE 1995
(Do Sr. Roberto Rocha)

Determina a redução da taxa de matrícula e das mensalida
des escolares nos casos que especifica; tendo parecer da
Comissão de Educação, Cultura e Desporto, pela rejeição ,
contra o voto da Deputada Esther Grossi.

(PROJETO DE LEI N9 789, DE 1995, A QUE SE REFERE O PARE
CER.)

SUMÁRIO

I - Projeto Inicial

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

Setembro de 1996

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 A taxa de matrícula. as mensalidades escolares e
todos os demais encargos educacionais cobrados pelos
estabelecimentos de ensino de 10 e 20Graus, pagos pelos pais
ou responsáveis com mais de um filho matriculado no mesmo
estabelecim<:flto. terão, obrigatoriamente, as seguintes
reduções: ti iI \

I - para o segundo filho, vinte por cento;

11 - para o terceiro filho, trinta por cento;

111 • para o quarto filho e seguintes,
cinqüenta por cento.

Art. 2° As reduções de que trata o artigo anterior só serão
concedidas mediante apresentação, por parte dos pais ou
responsáveis, à direção do estabelecimento de ensino, da!>
devidas certidões de nascimento comprobatórias da ocorrência
das condições ali especificadas. .

Art. 3° As disposições dos artigos anteriores aplicam-se,
também, às academias desportivas ou de práticas marciais.

Art. 4° A inobservância do disposto nesta lei sujeitará os
estabelecimentos infratores ao pagamento de multa He
cinquenta por cento do valor da mensalidade, por infração. Ov

Parâgrafo único. No caso de reincidência. a multa serâ
aplicada em dobro.

Art. S' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6' Revogam-se as disposições em contrârio.

Sala das Sessões, aos

JUSTlFICACÃO

Antes das Medidas Provisórias expedidas a partir do
Governo passado sobre mensalidades escolares, a legislação
dispunha que os estabelecimentos de ensino concederiam
descontos aos pais ou responsâveis CJ.ue. tivessem mais de um
filho matriculado na mesma escola. 11 i1 \'

Essa providência, além de justa para os pais. era salutar
até mesmo para as próprias escolas. pois estimulava a
matricula de irmãos num estabelecimento. aumentando. por
conseguinte, o número de estudantes nele matriculados.

Ocorre que essa providência não mais está em vigor,
sendo mantida por alguns estabelecimentos de ensino por" sua
própria conta, eis que inexiste determinação legal nesse
sentido.

Ora. por uma questão de justiça, temos para nós que a
legislação deve, novamente, contemplar essa situação, pois,
com os recentes aumentos autorizados nas mensalidades
escolares por Medida Provisória, a situação dos pais ou
responsâveis tomou-se insustentâvel, especialmente quando
são vârios os filhos em idade escolar.
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Na fonna deste projetado, o segundo filho terá um
desconto de vinte por cento; o terceiro, de trjnta por cento, e a
partir do quarto filho, cinqüenta por cento.!'" I \

Os descontos abrangerão as taxas de matricula. as
mensalidades e os demais encargos escolares, dos
estabelecimentos de ensino de 10 e 20 Graus e das academias
desportivas ou práticas marciais.

Por todo o exposto, temos plena convicção de que a
iniciativa merecerá o beneplácito dos ilustres membros desta

casasala das Sessões, aos . } ) (

{_Lv- -._.
Del'utado ROnF.RTO ROCR.\

COMISSÃO DE EDUCACÃO. CULTURA E DESPORTO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI Ng 789. de 1995

Nos Regimento

Interno da Ci.ara dos' Deputados. =.~o pelo art. 19. I.

e diyulga~io na Orde. do Dia das Co.issões - de prazo para apre-

senta~io de e.endas ao projeto. a partir de 31 de agosto de 1995.

por cinco sessões. Esgotado o prazo. nio ~ora. recebidas e••ndas

ao projeto.

PARECER DA
COMISSÃO DE EDUCACÃO, CULTUBA E DESPORTO

I· RELATÓRIO

O Projeto de lei n' 789, de 1995 tem por objetivo a redução nas

taxas de matricula. de mensalidades e outros encargos educacionais cobrados pelos

estabelecimentos de ensino de l- e 2- graus pagas no caso de mais de üm filho na escola. O
beneficio se estende às academias desportivas ou de prátic:as marciais.

NIo foram.apresentadas emendas ao Projeto.
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n. VOTO DO Iu:LATOR

O reftrido Projeto pretende resptU uma determill&çlo legll1 de
1941, :nrroduzid&pelo Decmo-Iei nO 3.200, de 19 dubril de 1941.

O autor da Proposiçlo, nobre Deputado Roberto Ro<:ba diz. em
SII& !lUtific:a.çJo, que a norma lqal já nlo se encontra em vigência e que. muitu escolu
continuam adotando esse procedimento de conceder descontos nos enargos educaCIOnais

de um segundo ou terceiro filho de uma farnilia matriculados no mesmo estabelecimento.

Faz pane da argumenuçio do autor do ProjetO que u Medidas Provisórias SQ/laram com
essa regra, trazendo mais dificuldades para os· Pais. sobretudo com o aumento das
menWidades, que vem se tomando insustentáveis para os pais.

É evidente que este projeto toca no delicado e quase sempre
confliruoso terreno da relaçlo ensino público/ensino privado. As dificuldades que rondam a
elaboraçlo de normas --pelo Poder Público, nesse campo, tem parecido, ás vezes.
insuperáveis. AlI sucessivu Medidas Provisórias sobre MenWidades Escolares.
antecedidas ou nIo de negociações, RIo conseguiram estabelecer acordos tácitos. Ê de se
supor, dada a natureza dos interesses que penneiarn esse assunto, que ele continuará por
muito tempo provocando confliros e necessitando de medi2çÕe$.

Oetenninar, por lei, que as escolu particulares concedam
descontos noS encaraos educacionais parece SeI' uma ingerincla indevida na sua
comabilidad.. Se se considera que os encargos expressem os custos mais a margem de
lucro do estabelecimento de etI5ÍIlO, qualquer reduçlo na receita proveniente du taxas
escolares provocará desequih'brio nu conw ou reduçlo da qualidade dos serviços
educacionais. A II1ternativa que u escolu encontrariam para evitar essas duas coisas e
repassar para os ouuos lI1unos aqueles montantes que ela deixa de receber com os
descontos legais concedidos.

Se a intençfO do Projeto é de distribuiçlo de renda, em outras
palavras, fazer com que u famíliu que tm mais filhos e, portanto, mais despesas com
instruçlo, sejam em pane lI1iviadu por aquelas que os tm em menor número e. por
conseguinte, menos gastOs, o caminho da reduçlo das taxas escolares nIo é o mais
apropriado. Outros mecanismos mais eficazes existem, irK:lusive pela via do imposto de
renda. O desconto para umu famílias, pelo mero indicador 'número de filhQ.s.J!l!.m mesll!l!.
estabelecimento de etI5ÍIlO" e o aumento da mensalidade para outras, que acabam arcando
com aquele desconto, por terem só um filho na escola, pode SeI' injusto na medida que esse
dado pode nIo ter relaçlo direta com arenda familiar.

Se. por outro lado, o objetivo é de criar mecanismo d. atraçáo de
mais alunos para as escoiu paniculares. RIo há necessidade de uma lei a respeito. As
próprias escolu já fazem e 0UlrU o faria se e quando visualizarem, nessa medida. um
atrativo para que os país inscr~am o segundo. e eventualmente, o terceiro filho no mesmo

estabelecimento.

Por essas razões, somos contrário ao Projeto de lei n" 789, de 1995

e nosso votO é pell sua rejeiçlo.

SalldaComisslo, em,' de ..'•. ·de 1995.

4?) .
,.~

Relatar

11I - PARECER DA COMISSÃO

A Comis:;ão clt: EduGilÇàv. Culturn e Desportü. em reuni5.l~

ordinária rellliznda hoje. rejeitou. contra o VotO da Deputada E>ther Grossi o PL. l~:
789/95. nos tmtlos do p:l1'ocer do Rl:1alor. DtpurOOo Paulo Luna. O DtpUladO M=
Requião absteve-se de votar.

Estivernm presentes os Scnllores Deputados Moacyr Andrade.
Presidente: ~Iauricio ReqÚião. Vice-Presidente: Severi3l10 A1ve•. Pedro Wilson. O.vuldo

Biolchi. Padre Roque, Robeno Santos. AlexlDIdre Santos. Agnaldo Timóteo. Itamar
Serpa. Lidia Qlúnun. Maria Elvira. Luciano Coslro. Ronivon Santiago. E;1her Groul e
Elias Abrnhão.

Sala da Conussão. em ~l de agosto de 1996

D~'~~
Jptfte

PROJETO DE LEI N.2 1.240-A, DE 1995
(Do Sr. Paulo Paim)

Altera o !,utigo i" e acrescenta artigos à Lei n" 7.716, de 5 de Janeiro d. 1m. que
"define os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor"õ .ten.do plrtCer
da ComlssAo de Constituição e Justiça e de Redação pela constitucl~m.lidade.
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com sUbstitutl~o.

(PROJETO DE LEI N"1.240, DE 1995, A QUE SE REFERE O PARECER)

§YMÁ8!º

I - Proposição inicial.

li _Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação:

_parecer do relator;
_substitutivo oferecido pelo relator;
_parecer da Comissão; .
_substitutivo adotado pela Comussão.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° A Lei nO 7.716, de 5 de janeiro de 1995, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

- - ic nova-redãçâoao art. 1°:

"Art. 1° Serão punidos, na forma desta lei, os
crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raÇII,

.. cor, -etnia;-religiãcrou-procedência naciena\-;!'-

1\ - acréscimo dos seguintes artigos, renumerados os
atuais de números 21 e 22 para 24 e 25:

"Art. 21. Praticar ou instigar preconceito ~
discriminaçâo de raça, cor, religião, etnia ou procedêl\Cl8
nacional.

Pena: reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.

Art. 22. Causar constrangimento. pratica~ injúria,
calúnia e difamação utilizando eleme.nlos referentes à raça,
cor, etnia, religião ou procedência nacional.

Pena: reclusãc je 1 (um) a 3 (três) anos.

Art. 23. Discriminar alguém por razões
econômicas, sociais, poiíticas ou religiosas, em local de
trabalho. em público, ou em reuniôes.

Pena: reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos."

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação.

JUSTIFICATIVA

É oportuno registrar. inicialmente, que os lidi~os.
profetas de meados do século XX foram Soren Kierkergaard, FriedriCh
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Nietzsche e Franz Kafka. Todos eles tiveram uma antevisão de valores
que ocorria em nosso tempo. Nietzsche, inclusive, referiu-se à perda do
sentido do valor e dignidade do ser humano.

levianamente
e significado

Não se pode admitir que os bens jurídicos sejam
agredidos. Esses bens possuem a mais alta valia
impondo, em conseqüência, uma proteção

maior. Francisco Antolisei já assinalava que a função do ordenamento jurídico é a tutela
e a ~ara!ltia dos bens da ,1d:l. individual e social a fim de :lsse~urar a conservação da
sociedade...\ ofensa a um bcrn protegido pejo direito, como não poderia deixar de ~cr.

se constitui em crime.
A. n:putaçiõ. o dr;~oI'o.. a hOlU'tí.. a .Jign.id.aJ~ das pt:~~ú~ JêHl;J!H.laIIl

~onsid<.:r:lç:io e respeiro. As práricas di~criminatórias ou de preconceito de raça. cor. einia.
pro,:~dência n::lcinnal ilp..e~ent~m alalmantes indice~ de aumento. F:s~e:=; ;lto~ preci~am ~er

cOibidos Uli<:dial<lI11,;nte. O esteriótipo, muito usado ilessJ.S condütas, é üma forma de
precom:eito pois tl-:lta-se de um expediente jocoso. ironico. debochado e com acentuado
componente de desprezo no descrever alguém. :\fuitos programas de televisao, te.."tos
jornalísticos. novelas e filmes em geral tem praticado raci~l1Io sob o falso discurso de
denúncia.

Paulo -"'eder, em sua obm "Filosotia do Direito". p. 39; faz a seguinte
:.u.h~rl-2n~ia: ~·Para que u direito ~uart!e t:urre~pund~ncia de mudo pt'rmanenl~ com us
fatns <;ociai~, é imperioso que o iegislador se mantenha vi~iiante quanto à e'...oiução

histórica, acompanhe a jurisprudência e introduza, com oportunidade, alterações no
ordenamento jurídico".

A c;lrta política dc 1988 dispõc em scu art. 5°. inciso XLII, que "a prMka do
/'ad~mu cuu:.titui l:l'ime inaliallçávd e impresaitivel, !>ujeito à pellá ue I'edu~ãú, lIú~

termos da lei". ,\ severa crirr.inalização de prátic:lS de racismo. prevista na norma
~onsiit"üciona1. teve seu complemento com a edição da lei na 7.716, de 05 de janeiro de 1989,
dl: autoria do ex-deputado Carlos Alberto Caó, a denominada lei Caó. onde legislador
ordin3rio tipificou essas práíic~ sancicn3ndo-as com pena de reclusão.

F,nemos jusTiça também ao ex-deputado Ibsen Pinheiro qUI;: é o autor do
art.lOdcsta lei.

A maioria dos tipos penais da lei n° 7.716, já estava pre'vista como
contravençiio na lei nO 1.390. :-Jão se pode negar. ohviamente, a importância da lei nO 7.716
<lue cumpriu a detenninação do legislador constituinte no Que concerne a severa
criminalização de praticas racistas. Essas condutas abjetas prosseguem e Jmpliam seu campo
de :lção impondo a arualiz::çiio da lei nO 7.71ó, especialmente no que se refere aos tipos
penais que precisam ser aumenrados para criminalizar atos atentatórios aos hens juridicos
pro,egiJos. I)s bens jurídkos protr.gidos, .;01110 ensina o Professor Luiz Luisi em seu livro
"O Tipo Penal. a Teoría FinalisL'l e 3 Nova legislação Penai", p. 51, servem de critério
OIicnUldor e ordenador dos tipos na.,. legislaçõell penais.

A perda do sentido do valor e dignidade do ser humano, prevista pür
);,ietzsehe. não pode se matezizllizar. A socied:!de. em seu lamentável processo de
degem:ração, é a principal responsável por tudo isso. Este projeto, que aumenta os tipos
penais com a altemção e acrescimo de 3115. il lei nU 7.716/89, de autoria do ex-deputado
C~rlu:s ;\lb~rtu C~Ó, vjll~m!O criminaliarr prálil:;lll ue &~l:rJI'.inação ou ue prel:onl:eiw raça.

cor. etnia e procedência nacional. objetiva resgatar todos esses valores e atacar a impunidade.
Por <;"rc projeto as citadas transgressões não seriio mai", tipificadas como dclit0s da calúnia.
injuria e difama.yão, c sim• .:ri.mes de racismo.

Para a consecuçiio desse objetivo outras áre:lS precisam ser acionad.:lS. A irea
da educação é um exemplo clássico. Por outro lado não podemos esquecer o ordenamento

juridico. nas alterações que deve sofr:::r tàce à mudança dos tempos. Por isso concordamos
plenamente com a opinião do deputado Plínio Marreta, relator da Comissão de
Constituição e Justiça por oC:lsião de tramitação do proje:o que deu origem â lei na 1.390,
quando aqueie parlamentar. referindo-se ao ahominável preconceito. a.<;sim se manifestou:
"::"unca haverá leis que os destruam, nunca houve lei alguma que pudesse desarraigar
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seIHimentos profundos e trocar a mentaiidade de um povo. :\Ias isto não impede que.
r;); m<'io lie l..i" ad ..quada.., "....liminem algllma.. das manir..st<lçi'i.... públkas de.."..
1"'l:'cúm:l:'itú··. QUt:lÇtUOS dimlll.ál'. de todas áS tonll~. á lll.álLili;;stayão pública do oilioso
preconceito. Este'cio objetivo do nosso projeto.

Concluindo, gostaríamos de registrar, que a melhor forma do Congresso
.:'<ucionul homena~ear a raça negra neste tri ..:e!1tcllirio em que lembramos a vida e
mnrte de Zumbi dos P:1imares é aprovar este projeto. Seria o primeiro passo que esse
patS daria para co!neçar a reparar a enonne dIvida polItica. social e econômica que o
me~fnu te:n CUIn u p<:>vu negro

Responsáveis pelo projeto:

Ântonio Bento \faia da Silva. Â<h:ogado Criminali:,t:l.. Prc~jdente da
Assüciaç;io dos .-\&,ogados Criminais do Rio Grand.: ,lo ::;üL Yic.;-F'rcsid.:nt.: [stadüal Ja
As,oclaç:io Br:lSlle~a dos A<..lvogados Clirnin:ilistas. especializ:ldo <.:m Cléncias Pen:us pela
l-FR(iS.

Luii ,:.\Jberto da Silva, Advogado militante ..10 r"')!1!!l1 de Porto A!egr~ 
OABRS. mt:mbru t: aiivisia do :\IoVÍInt:nlo ;";e;:gfo 1..:nifit;auo - St:..;ãu Riu Grandt: do SuL
;l..:ad~rrüco em Ciências Socias pela UFRGS, integr:m~e do Diretoria \lunicipal do Partido
dos Tí,:ibaÍr1.radorc5 c m~mbro do Conselho de Etica ..; Dis~iplina do Partido dos
l'rabalhadores • l::.stadual.

Coiahoradores:
Fórum ut: Eni.Íuadt:s ?-It:gras do Rio Granut: do Sul c St:ioriai .\nii-Ra!';u;lno UO

Partido dos Trabalhadores.

Destaques:
Alertamos que as modificações feil3S em re::H;ao i L:i n~ 7.716:89 neste

projeto ":01Tcsp,mJem somente aos artigos 10, 1T:', 1Xo ,;: i 9", estando os mesmos em
negrito.

~ de novembro t.Ie 1995.

.. L E: G . S ~ to ç to C (. t.. ~ /.:.. to.. ~ E ) L.:' I. F' =. t..
CO~R:'·E·,,!.Çt.C DE ESTU:'~S ~E:;·S_~T·\':-S·:':-:'.-CONSTITUIÇãO

REPúBIJCA FEDERATIVA DO BRASU..
1988

TiTULO 11
Dos DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMESTAt~

CAPin1.o I

Dos DIREITOS E DEVERES h'DIVIDVAIS E COLETIVOS

Art. 5.° Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qualquer natureza, garantin
do-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida. à liberdade. à igualdade. à segurança e à propriedade, nos tennos seguintes:
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....... ~ ~ ..

XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, su
jeito à pena de reclusão. nos termos da lei:

..................................... "" "" ..

, ' 'O, ..

LEI N? 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989

Define os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor.

Art. I? Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de preconceitos
de raça ou de cor.
.. . .. . . . .. .. .. .. .. ' " " "" ..

Art. 17. (Vetado.)
Art. 18. Os efeitos de que tratam os arts. 16, e 17 desta Lei não são automáticos,

dc"cndo ser motivadamente declarados ria sentença.
Art. 19. (Vetado.) .

............................ - - - ~ - .

LFí: N'." 1.39{; - DE 3 DE JULHO DE 1951

lncll:i entre as contra7:enc'õcs penais
a prática de atos resultantes de
preconceitos de rctçet o'u de côr.

b Presiàenie da República:

Faço 8aber que o 'congresso :\"acio
nal decreta e eu so.nciono a seguinte
Lei:

:\1':. 1. ~ CO~1~titui conUrt\"enç].o pe
né..1. punida nos térmos desta Lei. a
re~us~. Dor narte de estabelecimento
com::rciil ou àe ensino de qualquer
l1~tureza. de hospeàr.:. sen'ü., atender
O;'l le:eO::'I' c1ie:1te. (cm~!"ador 0 ....1 alu
::-~o. ;Jor p;'€-:-or:ceito de raça ou de có:·.

Par8.21:afo 'lU11CO. Será considel'Z!'
ào n2El;te da contravencão o dirr~tor.
gerer;te ou respollsâxel pelo estabele
cimento.

Art. 2" o Recusar alguém hosp~d?

gem em· hotel. pensão. estalagem ou
eS~:lbeledmento da mesma finalidnde,
po~' preconceito de raça ou de cõr.
Pena: prisão simples àe três meses a

um ano e multa de CrS 5.GOO 00 (cin
co mil cn~zeiros) a CrS 20. ooo:oõ I vin-
te m~l cruzeiros).· .

Ar:. 3.) Recusar a venda de mer-
cadorias é em lojas de qualquer gêne

ro. ou atender clientes em restaurDll
t~s. bare~. confeita:'ias e locais serr:,(;
lnantes. abertos ao público. oncie se
si:Tam alimentos, bebiàas, refrioreran-
(~:; 2 ~uloseimas. po:' preconceiTo) <.Ie
r~~a ~u d~..cõr. Pena: prisão simple."
~e oumz~ di::l.~ ~ três !l1ese~ ou muli:8.

.c.e CrS 500.00 (quinhE>ntos cruzeiros;
R CrS 5. OOO.CO (cinco mil c:'tlzeü'OS,\.
.................................................... ,. .

......................................................................................
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o Congresso Nacional decreta:
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COMISSÃO DE CONSTTTl!IC.~O E JrSTlCA E DE REDACÃQ

I- RELATÓRIO

Pelo Projeto de Lei nO I ~~p..de 1995. o nobre Deputado Paulo.

Paim pretende acrescentar ao anigo 1° da Lei 7716. de 1989. os tipos penais de

discriminação ou preconceito de raça. cor. etnia. religião ou procedência nacional

Além desse artigo. que se quer alterar. o Projeto cria outros

crimes, acrescentando os anigos 21. 21 e 23.

É o relatório.

TI- VOTO DO RELATOR

O Projeto de Lei. ora em comento. amplia de modo assaz as

condutas para o crime de racismo.

An. 1° O artigo I" da Lei 7716, de 5 de janeiro de 1989, passa a

vigorar com a seguime redação:

..An. 1° Serão punidos. na forma desta Lei. os crimes
resultantes de preconceitos de raça, cor, etnia. religião ou origem."

Art. 2° Ficam acrescidos a esta Lei os artigos 11. 12 e 23, que se

seguem. renumerando~se os atuais artigos 21 e 12 para 24 e 25, respectivamente:

"Art. 21 Praticar ou instigar preconceito ou discriminação
de raça, cor. religião. etnia ou origem.

Pena: reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.

An. 22 Constranger, injuriar. caluniar e difamar utilizando
elementos referentes à raça, cor, etnia. religião ou origem.

Pena; redu,;ãu de I (um) a 3 (três) anos.

Art. 23 Discriminar alguém por razões econômicas, sociais.
politicas ou religiosas.

An. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Pena: reclusão de 2 (dois) a4 (quatro) anos."

An. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

1L..
Deputado J,ARBAS LIMA

/ "~elator---.--

Em verdad~ tal procedimento afigura-se-nos acenado. pai. se a lei

não deve conter expressões despiciendas. que se hil de dizer da lei penal. uma vez que ela

deve prescrever com toda a eficiencia e clareza. as condutas tidas como t.picas?

Se somente de modo v.go fosse tipificada a conduta de racismo ou

preconceito. poder-se-ia correr o risco de. quando o intérprete fosse aplicar a lei, não

vislumbrar o modo de enquadrar o componamento criminoso nos estreitos termos do

preceito legal.

Ao .crescentar à Lei 7.716, de 1989. as expressões ..etni....

lI religiãofl e "procedência nacional'\ o Autor nada mais faz do que explicitar estas formas

de preconceito ou racismo, que são de horrendos espectros.

11

Sala da Comissão. em .de L1 de 1996.

Todavia não nos parece de clareza cristalina a expressão

"procedência nacional". Melhor seria que em lugar desta fosse colocada a expressão

"origem", pois assim abranger-se-ia. t::mtbém. o hediondo preconceito contra os

estrongeiros. além dos próprios cidadãos nacionais. oriundos dos mais longínquos rincões

do Pais.

Por tal motivo apresentamos substitutivo para tomar mais

adequada esta expressão.

DI PARECER DA CDMISS~D

A Comiss~o de constituiç~o e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unanim!
mente pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legis
lativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo, do
Projeto de Lei nQ 1.240/95, nos termos do parecer do Rela
tor, Deputado Jarbas Lima.

Notamos. também, que a data expressa no artigo 1° do Projeto está

como sendo a Lei 7.716 de 1995, aqui. retificaremos.

Voto. ponamo. pela constitucionalidade e juridicidade: e na

técnica legislativa e mérito por sua aprovação nos termos de nosso substitutivo:

o Projeto não apresenta óbices de natureza constitucional ou

juridica. porém a técnica legislativa está por merecer pequenos reparos.

DeputadoJ~AS LIMA
------------Rólator

1)
Sala da Comissão. em de

!

de 1996.

I
i......

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Aloysio Nunes Ferreira - Presidente, Vicente
Cascione -e Vicente Arruda - Vice-Presidentes, Antônio dos
Santos, Paes L.ndim, Régis de Oliveira, Vilmar Rocha, Ary
Kara, De velasco, Gilvan Freire, João Natal, José Luiz Cle
rot, Adhemar de Barros Filho, Adylson Motta, Darci Coelho,
Gerson Peres, Jarbas Lima, José Rezende, Prisco Viana, Edson
Silva, Marconi Períllo, ~Jicias Ribeiro, 'Nelson Gasparini,
Zulaie Cobra, ~osé Genoíno, Marcelo Déda, Milton Temer, Co
ri91ano Sales, Aldo Arantes, Magno Bacelar, Philemon Rodri
gues, rernando Oiniz e Domingos Outra.

Sala da Comiss~o, em 20 de agosto de 1996

Deputado

Presidente

SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR

Altera e acrescenta artigos à Lei 7716. de
1989. que define os crimes de racismo.

SUBSTITUTIVO ADOTADO PELA COMISSÃO

Altera e acrescenta artigos à Lei nQ
7.716, de 1989, que define os crimes de racismo.
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Art. 12 O artigo 12 da Lei nº 7.716, de 5 de ja
neiro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. lº Serão punidos, na forma desta Lei,
os crimes resultantes de preconceitos de raça,
cor, etnia, religião ou origem."
Art. 2º Ficam acrescidos a esta Lei os artigos

21, 22 e 23, que se seguem, renumerando-se os atuais artigos 21

e 22 para 24 e 25, respectivamente:

"Art. 21 Praticar ou instigar preconceito ou
discriminação de raça, cor, religião, etnia ou
origem.

Pena: reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.

Art. 22 Constranger, injuriar, caluniar e di
famar utilizando elementos referentes à raça, cor,
etnia, religião ou origem.

Pena: reclusão de l(um) a 3 (três) anos.

Art. 23 Discriminar alguém por razões econô
micas, sociais, politicas ou"religiosas.

Pena: reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos."
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, em 20 de agosto de 1996

Deputado
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PROJETO DE LEI N~ 1.459-A, DE 1996
(Do Sr. Laprovita Vieira)

Setembro de 1996

Dispõe sobre o acesso e uso, pelas polícias federal, civis e militares, dos veículos furta
dos e roubados, quando resgatados em ações de policiamento preventivo ou ostensNO e
não procurados oportunamente pelos respectivos proprietários.

(As COMISSOES DE DEFESA NACIONAL; E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA E DE
REDAÇÃO - ART. 24,11)

SUMÁRIO

- Projeto inicial

11 -"Nà Comissão' de Def~sa Nacional:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do relator
- parecer reformulado do relator
- emenda oferecida pelo relator
- parecer da Comissão
- emenda adotada pela Comissão

recebedor,

esta Lel

atiVldades

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1:1 - Os veiculos furta.dos ou roubados

que. decorrldos 1015 anos de seu resgate em ações de

pOl,l.':la:nenta pre'/em:lvo ou ostensivo, não forem procurados

pelos legítinos proprietíirlOS, serão incluidos no

patrl:::6nlo 10 6rgão que efetuou a apreensão.

5 til O ato de inclusão no patrit!lõnio a que

ga refet'e este :lrtlqo será lnstruido por documentos que

atesc.2:n:

I - a legali.dade do ato de apreensào do

';eículoi

II - a informação imediata ao ato de

resgate para os Departamentos de Trânsito de todos oS

Estados-Membros da - Federação, sobre a dlsponibilidade do

veículo parà o respectl"/o proprietário;

III _ a.s negativas expressas de todos os

Departi3~entos de Tr.inslto quanto à ldentlficação do

proprlet:írlo do veículo resgatado;

r: - a conclusão :10 respectivo inquérlto

polICIal;

\' _ a ilegalidadf insanavel da posse pelo

infrator ou OS fatos que levl::... à presunção da infração

crlminal pra,tIcadai

'II - la.udo t.ecnICO do órgão competente

p"lr3 1':a113r as c:::r,d:.ç6es técn;,c:Js je uso do veiculo;

','II _ d 3.Ul:.OrIZ3çáo para do o.iIsposLÇão do

:"'3ter13.1 lr;reend1jo, '1nit~da. pelo Juizo cor.:petente para o

Julgar.lento do feito.

;;:; ~as sltuações que escaparem, par

:::Jrça ie jlSPOSIÇ3.0 legal, ao disposto nO parãqr3fo

J,nterlor. os ve leu los resgatados estarão dl.spon ive lS para

a 1istr:.bulção 3.0 tér:uno do processo JudIclal =om

sentença condenatór 1..3. lrrecorr i ve 1.

§ j 1 Em caso de desinteresse do órgào :1e

sequrança publ:.::a pelos ·:eiculos nas condições dLSpostas

neste artigo, estes serão alienados pelo órgão cot:lpetente

na for!'1a prescrlta pela. legislação vlgente.

S 4 Q :Jecorrtdo o prazo t:láxi::to ,je três anos

1e uso -:lo veiculo ou quando osgotada a sua utilidade para

tnstl tUlção recebedora, esta provldenclará a sua

L::tedlata exclusão do patrlmônlo:

5 ~ -J uso dos veiculas a que se refere

o exclUslvamente operacional do órgão

sendo terMinantemente vedado o seu er.lprego em

admlnlstratl.vas ou dissimulaáas.

') 6; ::5 'lelculos a que se refere esta Lei

poden Soar ja naturez3. ':errestre, aquática ou aarea.

Art. :.~ A .:l.istrlbulção a que se refere o

art1qa anterlor nào 1etermlna obrigações para a

~nstl tUlção a que pertença o órgão recebedor no que se

r''!':lacLone :t. encargos de manutenção e suprl::tento de peças

je reposl'':;:ã.o para :~ 'Jeiculos cujos tlPO ou !"lodelo nào

pertençam à !Sua. dot3.çâo ordinária de materlal.
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Art. 5Q - Esta Lei entra em vigor na data
de sua regulamentação.

Art. 4 g O Poder Executivo regu lamentará o

disposto nesta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 3Q Incorrerã em crime de

responsabilidade contra a probidade da administração a

autoridade pública que, por ação ou omissão, perrnlta o

descumprimento do disposto nesta Lei no âmbito do órqão

cuja administração esteja sob sua responsabilidade.

contrário.
Art. 6' Revogam-se as disposições em

In$urg~mo-nos contra este estado de

;Olsa5, entendendo ser responsabtlidade desta Casa buscar

~s caminhos leglslatlvoS para sua solução.

o presen~e Projeto de Lei pretende

lntra~UZlr alteraçjo no processo de autorização legal para

d jistrlbuiçao .is polícias federal e estaduais dos

·.'~lculcs furtados Cu roubados que, decorrldos dois anos de

EiE:U resgate pelos orgãos policiais, não seJam reclamadt:?s

pelos . ~eus legitL7>QS' pt"oprietários. No intuito de

resguardar 'J5 direlt:Js 'desses últlmos, d proposição elenca

pcocedir.êr:cOS restriti'/os â efetiva incorporação do bem

pl:l'/ado .1>:: patrlI:lÕnlO público, 3erVlndo assim de anteparo

.:l0 eventua 1 a.buso das autoridades policiais oU de seUs

:lgentes.

Certos da conveniê.ncia e da oportunidade

da pro~osiçao, esperamos po~er contar com o imprescindlvel

apoia dos nobres pares para a sua aprovação.

Precavendo-se ainda contra o uso abusivo

do ~aterial distribuído e preservando a moralidade da

administração pública, a iniciativa proposta veda-lhe

qualquer outra destinação que não a do emprego operacíonal

dos veiculas e desautori~a a constituição de cadelas de

nanutenção e de supri;:!ento de peças de reposição para

tipos e ~adelos de veículos que já não pertençam aoS

quadros ordinários de material do órgão I:ecebedor. Também

neste sentido, a proposição remete a autoridade infratora

de seus .dispositivos às sanções legais por crime de

t"esponsabilidade.

JUSTIFICAÇio

É, lamentavelmente, fato público e notórío
o inegável sucatearnenta dos equipamentos veiculares

colocados pelo Poder Público à disposíção dos órgãos de

policiamento para exercerem o seu dever constitucional de

prover a segurança Pública à sociedade civil.

No dia a dia das atribulações do cidadão
atemorizado pela violência crescente, ele se depara cada

Vez com maior freqüência com as situações constrangedoras

como, por exemplo, a de viaturas indisponíveis sendo

usadas como pastas fixos da Polícia Militar. Dentro deste

contexto, a imobilização do policiamento ostensivo impede

a presença da autoridade do Estado junto a quem dela

necessite, seja no socorro ao assaltado, seja no simples e

burocrãtico registro de Um acidente de trânsito, quase que

incentivando ultrapassadas práticas de justiça privada. No

que se relaciona com o policiamento preventivo e

judiciário o quadro não consegue ser melhor, pois após

intermináveis esperas pelas equipes de per~c~a e

investigação, as provas da ocorrênci? se corrompem, as
testemunhas desaparecem.

sala das sessões, em '. de

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

de 1996.

Tais situações absolutamente patéticas sé

repetem sem cessar, corroendo o respeito da população por

suas instituições policiais e estimulando o crime pela
certeza da impunidade.

De outra parte, deparamo-nos, nos

depósitos dos Departamentos de Trânsito e nas Delegacias

de Furtos e Roubos Com urna infinidade de automàveis qu~ se

decompõem aO tempo, visto que após O regate, seus

proprietários, talvez já ressarcidos do prejuizo pelo

seguro, não se interessaram em reclamá-los.

Não é diferente o quadro existente nas

capitanias e nos aeroportos, pois ai nos deparamos com

numerosas embarcações e aeronaves apreendidas pelas

polícias marítimas e pelas autoridades aeronáuticas,

veículos cujos proprietários, temerosos das conseqüências

da ilegalidade de sua posse, preferem se omitir de

reclamações e perder aqueles bens.

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.459/96

Nos termos do art. 119, caput. I. do Regimento Interno da Cámara dos
Deputados, o Sr Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
das ComIssões - de prazo para apresentação de emendas a partir de 15/04/96, por
CinCO sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao projeto

Sala da Comissão, em 24 de abril de 1996

Tércio~Vilar
Secretário

em proveito da

desperdício _ de

reconhecidamente

PARECER DA COMISSÃO DE DEFESA NACIONALPor disposição legal e por respeito ao

princípio da propriedade presumida, o Poder Público

abstém-se de empregar estes veículos

segurança pública, resultando em duplo

meios praticada por uma administração

carente de recursos.

I - RELATóRIO

o ilustre

submete à apreciação desta

Deputado LAPROVITA

Casa. proj eto de lei

VIEIRA

de sua.
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autoria que encaminha ao uso dos 0,. órgãos policiais os

veículos terrestres, aquáticos ou aéreos que I subt:aídos

de forma ilícita de seus proprietários, sejam recuperados

em ações de policiamento ostensivo ou preventivo, e nao

sejam por eles procurados.
Em sua justificativa, o ilustre Autor

alude à crônica deficiência d~ r~cursos materiais que

aflige, em reqra, a todos os órgaos policiais do País,

concluindo ser absurdo o fato de se deteriorem nos pátios

e ancoradouros à disposiçao das diferentes modalidades de

policia numerosos veículos apreendidos, à espera de que

seus legítimos donos os procurem." Fatos diversos, explica

o Autor, determinam que aqueles proprietários jamais se

apresentem para reclamar o que é seu, e em respeito do

princJ.pJ.o da propriedade presumida, a Administração

Pública arca com o duplo ônus de ~ depositário de coisa

alheia e de gerente de meios escassos no exercício de sua

atividade. Finaliza afirmando que. ~ste estado de coisas

não pode persistir e que cabe a esta Casa buscar os

caminhos legislativos para a sua solução.

A proposiçao foi distribuída à Comissao de

Defesa Nacional e à Comissao de Constituiçao e Justiça e

~e Redação para a elaboraçao dos respectivos pareceres, na

forma prescrita no art. 24, indiso II, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados.

Decorrido o prazo regimental de cinco

sessões, a partir de 15/04/96, a proposiçao nao recebeu

emendas nesta Comissão Técnica.

t o Relatório.

PARECER REFORMULADO
I - RELAT6RIO

o ilustre Deputado LAPROVITA VIEIRA

submete à apreciação desta Casa proj eto de lei de sua

autoria que encaminha ao uso dos órqãos policiais os

veículos terrestres, aquáticos ou aéreos que, subtraído.

de forma ilícita de seus proprietários, sejam recuperados

em ações de policiamento ostensivo ou preventivo, e não

sejam por eles procurados.

Em sua justificativa, o ilustre Auto~

alude à crônica deficiência de recursos materi~is que

afliqe, em regra, a todos os órgãos policiais do Pais,

concluindo ser absurdo o fato de se deteriorem nos pátios

e ancoradouros à disposição das diferentes modalidades de

polícia numerosos veículos apreendidos, à espera de que

seus legítimos donos os procurem. Fatos diversos, explica

o Autor, determinam que aqueles proprietários jamais se

apresentem para reclamar o que é seu, e em respeito ~o

princJ.pJ.o da propriedade presumida, a Administração

Pública arca com o duplo ônus de depositário de coisa

alheia e de gerente de meios escassos no exercício de sua

atividade. Finaliza afirmando que este estado de coisas

não pode persistir e que cabe a esta Casa buscar 0&

caminhos legislativos para a sua solução.

A proposiçao foi d~stribuida à Comissao de

Defesa Nacional e à Comissão de Constituição e Justiça fi!

de Redação para a elaboraçao dos respectivos pareceres, na

forma prescrita no art. 24, inciso 11, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados.

Sala da Comissao, em 9 de '.julho de 1996.

II - VOTO DO RELATOR

O Projeto de Lei n2 1.459/96 foi

distribuído a esta Comissão Técnica por tratar de assunto

atinente à segurança pública, nos termos da alínea b), do

inciso V, do artigo 32 do Regimento "interno" da ~~ara dos

Deputados.

Entendemos que, no mérito da área temática

desta Comissao Técnica, a proposiçao n~o tem. reparos a

serem feitos, uma vez que encontra solução criativa para

dois problemas administrativos que afligem os órg60s

policiais em todo o Pais: o da crônica deficiência de

recursos materiais para as suas atividades operacionais e

o da manutenção e guarda dos enormes depósitos onde

e.nferrujam os veículos re.cuperados de atos de a.propriaçAo

ilícita, aí incluídos automóveis, barcos e aviões.

No texto de sua proposiçao, o Autor elenca

numerosas restrições com vistas a evitar que seja agredido

o direito de propriedade por abuso ou dolo do aq@nte

púbico. Com muita propriedade, o detalhamento da

disposições constantes da proposição é remetido à

regulamentação pelo Poder "Executivo, que, além de ser a.

parte interessada no ohjeto da matéria legislativa, é o

poder detentor com exclusividad~ das ações administrativas

sobre os órgaos favorecidos.
Do exposto, entendemos que o Projeto de

Lei contribui efetivamente para o .perfeiçoamento do

ordenamento jurídico feder~l, razao pela qual votamos pela

sua APROVAÇJl.O.

Dep
I~

ado ARY KARA

Decorrido o prazo regimental áe cinco

sessões, a partir de 15/04/96, a proposição não recebeu

emendas nesta Comissão Técnica.

t o Relatório.

II - VOTO DO RELATOR

o Projeto de Lei n2 1.459/96 foi

distribuído a esta Comissão Técnica por tratar de assunto

atinente à segurança pública, nos termos da alínea b), do

inciso V, do artigo 32 do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados.

Entendemos que, no mérito da área temática

desta Comissão Técnica, a proposição não tem reparos a

serem feitos, uma vez que encontra solução criativa para

dois problemas administrativos que afligem os órgaos

policiais em todo o País: o da crônica deficiência de

Le~ursos ma~erJ.aLS para as suas atividades operacionais e

o da manutenção e quarda dos enormes depósitos onde

enferruj am os veículos recuperados de atos de apropriaço!o

ilícita, aí incluídos automóveis, barcos e aviões.

No texto de sua proposição, o Autor elenca

numerosas restrições com vistas a evitar que seja agredido

o direito de propriedade por abuso ou dolo do agente

púbico. Com muita propriedade, o detalhamento da

disposições constantes da proposiçao é remetido à

regulamentação pelo Poder Executivo, que, além de ser a

parte interessada no objeto da matéria legislativa, é o

poder detentor com exclusividade das ações administrativas

sobre os órgãos favorecidos.

Relator Lei contribul

Do exposto,

efetivamente

entendemos que o Projeto

para o aperfeiçoamento

de

do
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ordenamento jurídico federal, razao pela qual votamos pela

sua APROVAÇAO" com a emenda apresentada. PROJETO DE LEI N° 1.636-A, DE 1996
(Do'Sr. Inácio Am.da)

Sala da Comissão, em"l de 'julho de 1996.

Dep tado &~
Relator

Dispõe sobre a tradução dos f~lme~ e programas pe~as emi~

saras de televisão cujos sinais sao recebidos med1ante p~

gamento; tendo parecer da Comissão de c~ênc~a e Tecnol~
gia, Comunicação e Informática, pela re]eLcao.

(PROJETO ~E LEI N9' 1.636, DE 1996, A QUE SE REFERE O P~

RECER. )

SDÜRIO

EMENDA OFERECIDA PELO RELATOR

EMENDA MODIFICATIVA

Acrescente-se no inciso 11, do § 1·. do art, 1·, após a expressão
"informação" e as expressões "e notificação",

Sala da Comissão, em 9 de julho de 1996

jÁ L
D.ep ado ARY KARA

, Relator

111 • PARECER DA COMISSÃO

I - Proieto Inicial
II - ~a Comissào de CIênCia c;Teclllllogia. ("rllllulllI.:a..;àl' t: Int'l'wlllattca

~ Termo de recebimento de. Emendas
- Parecer do Relator
- Parecer da C0l11155iio

o Congresso Nacional decreu::

Art. \' As emissoras de televisão, cuja recepção de sinais se da
mediante pagamento, como a TV a cabo e a TV por assinatura. deverão traduzir, por

dublagem ou legenda. todos os filmes e programas destinados à recepção no território
nacional. mclusive os MO gerados no Pair,

~ ,

Art, 2" 0" não cumprimento do disposto nesta lei sujeitará as
emissoras fa/losas. escalonadamente, às penas de advenéncia. suspensão até 30 dias e
cassação da oUlorglL

Art. 3' O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
loventa dias após a sua publicação,

A Comissão de Defesa Nacional, em reunião
ordinária realizada hoje, aprovou, unanimemente, o Projeto de Lei
n Q 1.459/96 ,com emenda, nos termos do parecer reformulado do
Relator.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Elias Murad Presidente, Antônio Feijão,
Francisco Rodrigues e Paulo Delgado Vice-presiden~esl Moi~és

Lipnik, Ary Kara, Jair Bolsonaro, Vilmar Rocha, Marqu~nho Ched~d,

José Genoino Luciano Pizzatto, Elton Rohnelt, Valdenor Guedes,
Abelardo Lupion, Aldo Rebelo, Maria Valadão, Rogério Silva,
Sérgio Carneiro e Ricardo Izar.

Sala da Comissão, em 21 de agosto de 1996.

~k/<'/
\ )J,..:?Ii%;J

,:veputad "ELlm; MURAD

Presidente

EMENDA ADOTADA· CDN

Acrescente-se no inCISO 11, do § 1·, do art, 1·, após a expressão
"informação" as expressões "e notificação".

Sala da Comissão. em 21 de agosto de 1996,

Art 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaç!o.

Art S' Revogam-se as dispoSIções em contrário,

JUSTIFICAÇÃO

As televisões pagas, como a TV a cabo e a TV por assinatura.
estão colocando à disposição da população um sem número de cllDais com as mais
diferentes programações, muilos deles em línguas estrangeiras"

° número de canais está em constante aumento e, em
conseqúéncia. aumentam o número de canais em línguas que não a nacional.

Tal situaçio causa divel1lOS problemas. Um deles é o rato de que

muitos intemsados não podem acompanhar a programaçfo, por ser veiculada em /lnguas
que não entendem"

Mais grave que isto é ° prejuízo à Iingua e à cultura lUll:ionais.
com maciças transmissões externas, que acabaria por prejudicar a nos.. identidade de
brasileiros"

Por estes motivos, julgamos ser chegada a hora de obrigar as

televisões a efetuar a traduçlo de toda a programaçio destinada ao território nacional. É

este precisamente o escopo deste projeto de lei. Assim sendo, esperamos contar com o
apoio de todos os ilustres perlament:ues para a sua aprovaçJo,

Saladas Sessões, em 11, de Iott·~ "'-'yo de 1996,

,'~~
""'f Deputado INÁCIO ARRUDA

,..--
---&" f
- /~'_Ik,-/

Deputado .Et1AS'MURAD

Presidente

COMISSÃO DE CIENCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMA fiCA
TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS
PROJETO DE LEI N° 1636/96

Nos lermos do Art, 119. caput. I do Regimento Interno da,Câmara d~s ~eputados. o
Sr" Presidenle determinou a abertura e divulgação. na Ordem do DIa das ComlSsoes. de prl).Zo
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para apresentação de emendas, a partír de 16/04/Q6, por cinco sessões. esgotado o prazo, não
foram recebidas emendas ao Projeto de Lei.

Sala da Comissão,15 de abril de 1996

[tG~~·ttr
Mari';'Jyone do Espirito Santo

Secretária

PARECER DA COMISSÃO DE CiÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

1- RELATÓRIO

o Projeto de Lei n' 1636, de 1996, de autoria do ilustre Deputado

InáCIO Arruda, pretende tornar obrigatória a tradução ou a apresentllção de legendas em

todos os filmes e programas veiculados pelas emISsoras de televisão cujos sinais sejam

recebidos mediante pagamento.

Com a imciativa espera o Deputado Inácio Arruda eV1tar que

sejam prejudicadas a língua e a cultura nacionats, ao mesmo tempo que pretende melhorar

o acesso a televIsão por cabo e por assinatura de pessoas que não dommam línguas

estrangeiras.
A Comissão de CiênCia e Tecnologia, ComunIcação e Informatica

cabe analisar o menta da proposta, á qual não foram apresentadas emendas dentro do

prazo regimental.

pTO DO RELATOR

A proposta em questão elaborada com o Intuito de obngar as

emissoras de televisão a cabo e de televisão por assinatura a traduzirem ou legendarem

toda a sua programação nos parcce contlitante com a natureza deste tIpo de emISsora

Ao deCidir contratar a recepção de SinaiS de teleVisão mediante

pagamento. o Interessado noonalmente está bem infannado ",obre a natureza da

programação que lhe sera oferecIda. Na malOna dos casos. um dos b'fandes apelos deste

tipo de teleVisão é. Justamente. a poSSibilidade de acessar emIssoras de "anos palses e

atraves desse contato poder conhecer outras culturas e apnmorar o entendImento de

línguas estrangeiras, pnnclpalmente do mglês.

Ponanto. o projeto em pauta, ao obrigar as emlssoras a rraduzlTem

ou legendarem seus programas elimmana esse atratIvo das televISões pagas. AdemaIS,

e~ístem questões de ordem pratica que dificultanam a aplicação de lei estabelecendo

essas limitações. taiS como o fato de eXlsmem canaIS que transmitem suas programações

ao VIVO. como por exemplo alguns nollcmnos. programas de vanedades e de espanes

Outra caractenstlca da programação que cabe ressaltar e que os tilmes. em geraL Jà são

legendados ou dublados.

Eclaro que a Intenção do nobre Deputado de faCIlitar o acesso de

pessoas que não dommam Idiomas estrangeiros a esse tipo de lelevlSão não pode ser

desconSIderada. Mesmo asSIm, deve-se destacar que. de outro lado. senam prejudIcados

aqueles que procuram a televisão paga. conforme dito antenormente, com o mtu1to de ler

maior contato com outras Iinguas e culturas.

Assim sendo. comilderando as ponderações antenores. som05

desfavoráveIS á aprovação do Projeto de Lei n' 1636. de 1996. de autoria do DepUlado

Inácio Arruda.

,....""";..."'::L.',. . _
4mo~

Relator

r\ COlllb:'ltlo de t.. 1~11t.:1(l .... I r.: .. ll"lj(l:;:I~1. l oillllllll.:açâo ~ lt110ImailC;i~

em Rctll1Iàl.l t Jn.iIl1ana realJ.za ..la Ihl1t:. l'r.:l('IlPI, ppr IlllaJ1I1111uadt:'. n Pn.1)eto d~ Lt.:!
n" ! h36-\)(). Il(l.. tt.'l'J1·p:-o \i 1 P:lT'l~l'l..'l d'l i<'~latl'r. Ut.:plllddo Antó~1Ío C~~ú0 ...

PmillHII ... :,-~

Estl\ernm pr~:)t:l1it:" (I" :'Ie~U1I1h::-. D~puta(i(}::, Ne) Lor..:',:, •
Presidente. Luil rvloreu-a e Ctlli\.l~; .\pPlllld! 1\ - VH.:e-f'resldentes: Ant'ônio
Joaquull AraUJO. Arold~ d~ OI1\ell';:. Pau!t, Cordelr, •. Eomlto Araúio. r:,,:,~

Almeida. Pedl\) lnl.ll'. \\a!.!ll~l f.',''''I;:-'1. L,1PI'P\lta Vleua. Alltõl1l~ C~tj\l-:i
Pal1l1ll1l7.lP. KL'~ li lha. LlI1/ Plauil, illh' Rnbcrln ;'lalllO~. Sahador Zp'r'l!),li.:L

jaques \t\a~tt1Cr. PtIli1ctlt) ~.alldllll. f\lcaidl' 1/;1' t: I:lIIlpt!d'-· .... \\llr311da. !1lt.:",,:~t,:.,....:

titulare", Jo,~ Rocha. f\kno'lI\ç;, Ilill" PI\lkl1\t\u R\llhl~ue,. AUkl1:1.' ". \.'.1\

Marçal Filho. Nan Sousa. .io,~ i,oulcn\-o. Kenato .Iol1l1"on. Adroaldo ::iII'C-:~.

Emanuel Femandes. Itamar Selva e \larcol1\ \'enllo. mel1lbrl\S suplentes.

PROJETO DE LEI N!! 1.794-A, DE 1996
(Do Senado Federal)

PLS N' t76/95

Dá nOva redação ao inciso XV e acrescenta o inciso XVI ao
artigo 24 da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993· tendo
parecer da Comissão de Trabalho, de Administração'e Servi
ço público, pela rejeição. -

(PROJETO DE LEI N9 1.794, DE 1996, A QUE SE REFERE O P~
CER.l

SUMARIO

I - Projeto inicial

1II .. Na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público:
- termo de recebimento de emendas
- parecer do Relator
- parecer da Comissão

o Cong~cion.1 decreta:

. Art. 1° O inciso XV do art. 24 da Lei nO 8.666. de 21 de junho de 1993, P"''' a
VIgorar com .. segwnte redaçio:

uArt. 24
XV : 'p'~"~;;i~içJ;;'~~';;~~'~j;;"~'~b~"d~"~"~"~bj~~'~

hi5~ÓriCOS. desde que compati~~ ou inerentes às finalidJdes do órgio ou
enndade. atestada sua autentlcuiade em pareter de Comissio Técnica
especialmente composta para o atendimento .. 'essa finalidade."

Art. 1° É incluído o seguilllt iJlcUo XVI ao art. 24 da Lei 0° 8.666. de 21 de
juoho de 1993:

uArt. 24 ..
XVI • para aquisiçio ou restauraçlo de mapas e publicações raras

ou de n:<:onhecida espe<:ializaçio. registradas em qualquer supone físico.
desde que compatívejs ou inerentes .is fma.lidades do órgJo ou entidade.
atestada SUA autenticidade em parecer de Comisslo Técmca

•'especialmente composta para o atendimento .. essa finalidade."
Art.Jo Esta Lei entra em vigo< DI dm de sua publicaçlo.
Art..· Revogam·se u dispGsiçõcs em,contririo.

SerwIo Fedenl, em Ir de abri1 de 1996

/~~
Presidente do Senado Federal
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANE..'XADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-Cenr'

Repúbllca Feàeratíva ào Brasil

CONSTITUIÇÃO
,TÍTULOIV

DA ORGANIZAÇÁO DOS PODERES

CAPíTULo I

Do PODER LEGISLATIVO

..... -.... , ............................ __ .. -...

SEÇÃO VIII

Do PROCESSO LEGISLATIVO

............ ........... -._--

SUBSEÇÃoID

DAS LEIS

Art. ?5. o proje~o de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em
um so w:no de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revlsora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo oprojeto emendado, voltará à Casa iniciadora.
......... . ... -... _...... _-~ .. -.... _-_ .. ........ - .
............. 0.0 ••••• _ •• __ •••• __ ._ •• ..... -......... ---... -... _- -- .. __ ._-- ..
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LEI NQ 8.666, DE 21 DE JUNHO DE1~

RqvI4mmIa o an. J7, iN:isD XXI. da COlUff~Ft!dmJI.
,1UfilUi lIDr'm<IJ para ÜCI'tJJl;ÕU «~ da

AdttwlistrrJçáo Pública t! dd OUJITU pmvrdhu:itU.

CApiTULOU
DAUClTAÇÃO

SEÇÃO I
DAS MODALIDADES. UMfTES E DISPENSA

Art. 24. É dispensável a licitação:
I • parll obras e serviços de engenharia de valor ~lé cinco por cento do

limite pl'CYisto na alínea a do inciso I do artigo anterior. desde que não se
refirllm a parcelas de uma mesma obrll ou oerviço ou ainda para obras e
serviÇO> da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizsda.
conjunta e concomitantemente; (Redação dada pela Lei n' 8.883. de
08.06,941

11 . para outros serviços e oompru de valor até 5% (cinco por cento) do
limite pf'l:"Visto na alínea a. do inciso 11 do' artigo anterior, e para nliena·
çÕC:l. nos casos previstos nesta '-"L desde que não se refirllm a parcela! de

um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser rea·
lizada de uma só vez; .

111 - nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem;
IV . nos casos de emergência ou de calamidade pública. quando ClUac

lerizada urgência de atendimt!nto de SItuaçãO que possa ocasionar prejUízo
ou comprometer a segurllnça de J""'SOas. ob........ serviÇO>. equipamentos e
outros bens, públicos oU partieulans, e somente para os bens necessários
ao atendimento de situação emergencial ou calamitosa e parn as parcela.
de obras e serviço. que possam ser concluídas no prazo máximo de 180
(cento e oitentaI dia! consecutivos e ininterruptos. contados da ocorrência
da emergência ou calamidade. vedada a prorrogação dos respectivos con·
tratos:

V • quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justifi
cadamente, não puder ...r repetida sem prejuízo para a Administração.
mantidas. neste caso. tndu as condiçiieJ preestabelecidas;

VI • quando .. União tiver que intervir no domínio econômico parll
regular preços ou normalizar o abastecimt!nto:

VII • quando a! proposta. apresentadas cons;gna...,m preços manifes
tamente superiores aos praticados no mercado nacional. ou rorem'incom
pativeis com os fixados pelos órgãos aliciais competentes. casos em que.
obselVado o parágrafo único do art. 48 desta Lei e, per.;istindo a situação.
será admitida a adjudicação direta dos beM ou serviços, por valor não su
perior ao constante do registro de preços. ou dos ""lViços:

Vlll • para a aquisição. por pessoa juridica de direito público ir.'~mo.
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de bens produzidol ou IIerviÇOll p=tados por órgão ou entidllde que inte
gre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fina espedfi

.co em data anterior 11 vigl!ncia desta Lei. desde que o preço contratado seja
compatível com o praticado no mercado; (Redação dada peJa Lei ng

8.883,

lÚ 08.06.94)

lX - qUllI1do houver possibilidade de comprometimento da segurança
nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da República.
ouvido o a:.l18elho de Defesa Nacional;

X - para a compra ou locação de imóvel deminado 110 atendimento das
finalidades precípuas da Administração, cujl'l5 necessidades de instalação e
localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível
com o valor de mercado, segundo avaliação prévia; (R'.dação dad4 ~/a

úi ng 8.883, cú 08.06.94)
Xl - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento.

em conseqÜência de rescisão contratual. desde que atendida a ordem de
c1lWificação da licitacão anterior e aceit1'15 as mesml'lS condições oferecidas
pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corri~'~ .

XlI • nl'l5 compras de bortürutigranjeÍJ'05, pão e outros gêneros pe~
veis, no tempo necessário para a realização dos processos licitalórios cor·
respondentes, realizaclaa diretamente com base no preço do dia; (Redação
dad4 ~/aLd n' 8.883, lÚ 08.06.94)

XlII - na contratação de instituição brasüeira incumbida regimental ou
estatutariamente da pesquisa. do eD5ino ou do desenvolvimento institu
cional, ou de instituição dedicada 11 recuperação cocial do p~, desde que
a contratada detenha inquestionável reputação étim-profissional e não
tenha fins lucrativos; (Rt!dJJÇão dad4JH!la úin' 8.883,lÚ 08.06.94)

XlV • para a aquisição de bens ou serviços nos temt05 de acordo inter
nacional específico aprovado pelo CongreSl'\O Nacional, quando M condi
ções ofertadu forem manifestamente vantajOlll'lll para o Poder Público;
(Redação dada~la Lei ng 8.883, lÚ 08.06.94)

XV • para a aquisição ou restauraçáo de obraa de arte e objetm bistóri·
cos, de autenticidade certificada, delde que compatíveis ou inerentes às
flllalidades do 6rgão 011 entidade;

XVI· para a impreSllão dos diários oficiais, de formulários padroni.
7.ados de lISO da Administração e de edições técnicas oficiais, bem como
para a prestaçAo de serviço- de informática a pessoa jundica de direito
público interno, por órgãO! ou entidades que integrem a Administraçáo
Pública, criados para esse fim especifico; (Inciso tJCT'eSct!1lJado ~/a úi n~

8.883, lÚ 08.06.94)
XVII • para a aquisição de componentes ou peÇll5 de origem nacional

ou estrangeira, necessáriO! Il manutenção de equipamentos durante o pen
ado de garantia t~ica, junto ao fornecedor original desses equipamentos,
quando tal condição de exclusividade for indispensável pant. a vigência da
garantia; (Incúo aJ:resct!1lJado JH!ia úi ng 8.883, lÚ 08.06.94)

XVIII • nM compras ou mntralações de serviços para o abMtecimento
de navios, embl'\.l"Cllçães, unidades aéreas ou tropl'l5 e seus meios de deslo
camento, quando em estada eventual de curta duração em portos, aeropor
tos ou localidades düerentes de luas sedes, por motivo de movimentaçáo
operacional ou de adestrllJDento, quando a exigüidade dos prazOl legais
puder comprometer a normalidade e OS prop6sitos dM operações e desde
que seu valor náo exceda ao limite previsto na alínea a do inciso 11 do art.
23 desta lei; (Inciso aJ:TeSct!1lJado JH!iD úin' 8.883, cú 08.06.94)

XIX - para 1'15 compras de materiais, de uso pell'l5 FOrçM Armadas, com

exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando bouv~~

necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoIO
lop,ístico doa meios nllVais, aéreos e ter=tres, mediante parecer de comia-

sáo inslitulda por decreto; (Inciso acrescentado JH!/a 'Lei n~ 8.883, de
08.06.94)

XX - DI'I contBtação de associação de portadores de deliciência fisica,
sem fins lucrativos e de comprovada idoneidllde, por órgãos ou entidades
da Administração Pública, pl'lrl'la prestação de servíços ou fornecimento de
máo-de-obra, desde que o preço contratado seja compatlvel com o pratica
do no mercado. (Inciso acmct!1lJado JH!la úi n~ 8.883, tk 08.06.94).. - - " .. - - - ..

SINOPSE

Projeto de Lei do Senado n° 176. de 1995

Dá nova redação ao inciso XV e
acrescenta o inciso XVI ao art. 14 da
Lei nO 8.666. de 21 de junho de 1993.

Apresentado pelo Senador Freitas Neto

Lido na expediente da Sessão de 30/5/95, e publicado no DCN (Seção 11) de 1°/6/95.
Despachado á Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania - decisão terminativa,
onde poderá receber emendas, após publicado e distribuido em avulsos, pelo prazo de
5 dias úteis.
Em 1°/4/96, leitura do Parecer nO 157/96-CCJ, relatado pelo Senador Lúcio A1càJ)tara.
favorável ao projeto, com as Emendas nOs 1 e 2-CC!. A Presidência comunica ao
Plenário o recebimento do Oficio n° 12196, do Presidente da CCJ, comunicando a
aprovação da matéria É aberto o prazo de 5 dias úteis para interposição de recurso.
por um décimo da composição da Casa, para que o projeto seja apreciado pelo
Plenário.
Em 1214/96, a Presidência comunica ao Plenário o término do prazo previsto no
art. 91, § 3°, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido
da apreciação pelo Plenário da matéria, que recebeu parecer conclusivo da CC]'
À Câmara dos Deputados com o SF/N0.

Senhor Primeiro-Secretário.

Encaminho a Vossa Excelência. a fim de ser submetido à
revisão da Câmara dos Deputados. nos termos do art. 65 da Constituição federal. o
Projeto de Lel do Senado n° 176. de 1995: constante dos aut~grafos em ;nexo. que
"dá nova redação ao mC1SO XV e acrescenta o mClSO XVI ao art. _4 da LeI n 8.666. de
11 de Junho de 1993".

Senado Federal. em 11 de abril de 1996

(' Jj I): ,1 ...r--I
~I\....-... c---~t:Lj{J- .I

Senador Antonio Ca~lo5 Valadares
Primeiro-Secretário, em exercício

"R/MEIRA SECRCTI'!1J'\

Em)~ / O~ / 9~. ..J Senhor
Secret6riQ·Ger

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD. Primeiro-Secretário da Càmara dos Deputados
vpIl.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N° 1.794196

Nos termos do art. 119, c.put, I, do Regimento Interno da Câmara dos

Deputados. o Sr. Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia
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das Comi.-ões - de prazo para apresentação de emendas. a partir de 13/05/96. por

cinco sessões. Esgotado o prazo. não foram recebidas emendas ao projeto.

Sala da Comissão. em 21 de maio de 1996.

/'
I M'L-0J..A.c~~

Talita Veda de Almeida

Secretária

PARECER DA COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO

que engloba, também, mapas e publicações mms, e não apenas pinturas, esCulturas, etc.,

sendo desnecessária a crtação de um novo mciso UnJcamente para abrigá-Ias,

Em resumo, o dispositivo da Lei em comento, na sua forma atual,

atende perfeitamente ao objetivo desejado, qual seja, o de resguardar o interesse público,

evitando a aquisição e restaumção de obras de arte e objetos históricos que possam vir •

ter sua autenticidade contestadaJ'\lsteriormente, Somos, portanto, pela rejeição do Projeto
de Lei n' 1.794, de 1996.

Sala da Comissão, em /;3 de ')l- ""Iv- de [996.'

., l·"
r'i.lf.i..t.r..lv-c..(.,t;~

DepiljM" Matia Laura
. Relatora

111 • PARECER DA COMISSÃO

I. RELATÓRIO
A Comlssào de Trabalho.

Público, em reunião ordlnarla
unanlmernente. o ProJeto de Lel
parecer d~ Relatora.

de Admlnl'straçà()
realizada hOJe.

n Q 1 794/96, nos

e SerViço
REJEITOU.
termos de:)

A proposição em pauta, de autoria do Senador Freitas Neto, visa

a1lerar di!pOsitivo da leI de LICitações, cUJaredação atual e a seguInte:

"Art. 2-1. É" dispensável a lJcltação:

xv - para a aqUIsição ou restauração de obras de arte e objetos

hislÓl'icos, de autenticação certificada, desde que compatíveIs ou merentes às jlnalldades

do órgão ou entidade:

Pela proposta, com as emendas apresentadas pelo Relator da

Comissio de Constituição, JustIça e CidadanIa do Senado. a autenticidade de tais obras de

ane e objetos históricos passana a ser atestada por Comissão TécOlca do próprio órgão,

especialmente composta para essa finalidade. Ao mesmo tempo, inclui, dentre os casos de

dispensa de licitação, a aquisição ou restauração de mapas e publicações raras ou de

reconhecida especialilllÇão, regIstradas em qualquer suporte tisico, com idêntico

tratamento quanto à comprovação de sua autenticIdade.

Na sua justificativa, o ilustre Senador pondem que o certificado de

aUlenticidade para a dispensa de licitação nos casos citados, por ser de dificil obtenção,

impede a concretilllÇão da transação, princIpalmente no que conceme a livros técOlcos ou

raros, inviabilizando aquisições valiosas pam acervos públicos.

Distribuido a esta ComIssão por despacho da Mesa Diretora. a

proposta não recebeu quaisquer emendas no pmzo regimental.

U. VOTO DO RELATOR

Tem-se constatado, de tempos em tempos, que obras de arte e

objetos históricos. consideradas autênticas até então, não passavam de meras falsificações

quando submetidas ao crivo de especialistas e de seus complexos equipamentos. Para

evitar estes riscos, é imprescindivel que as mesmas, dada sua natureza única e por

envnlver quase sempre valores consIderáveis, tanto pecumártos quanto culturais, antes de

serem adquiridas ou restauradas, continuem sendo deVIdamente periciadas por

profissionaiS especializados que, além do seu largo conhecimento especifico, utilizam-se

de sofisticados equipamentos na sua tarefa. É bom Jembmr, também, que, quanto mais

rigoroso eo combate às fraudes, mais os fraudadores se aperfeiçoam, sendo necessârio

estar sempre atualizado pam detectar novas modalidades de burla.

Nessas circunstâncias, torna-se temerárto delegar tal função a

Comissio Técnica constituida no âmbito do própno órgão, mesmo porque a maioria deles

nio dispõem, em seus quadros. de protisslOnaIS com taIS qualificações. Quanto a eventua,s

dificuldades na 05tençãO-dõ--ceitificado de autenticidade. esse tlpo de laudo pode Ser

demorado, pela sua própria natureza, sendo, porem, melhor cercar-se de precauções do

que dispensã·las c correr ri~C(lS unic.::L"11er.i.~ em ncrne de t:.rr.a maior agilização do

processo,

Entende-se. ainda, que l1 0 bras de arte e obJetos históricos". na

redação atual do inCISO XV do ar!. 24 da LeI de liCItações, e um conceIto bastante amplo

Estíveram presentes os senhores Deputados Nelson
Otoch. '·Presldente, Jalr Meneguelll e José Coimbra..
Vice-Presidentes. Alberto Goldman. Mendonça Filho. Paulo
Rocha. Paulo Paim. MIguel Rossetto, Aldo Rebelo. Luiz Morelra.
Zila Bezerra. Luciano éastro. José Pimentel. Paulo Bauar.
Jovalr Arantes, Jalr Bolsonaro. ZaIre Rezende, José Carlos
Aleluia. Marta Laura e ChlCO Vigilante.

Sala da Comissão. em 21 de agosto de 1996

~:6' e~
Deputado !:.SO

Pres dente

tL/~'l)a..Uu-~'1_
DePll'tad.... MARIA LAURA

Relatora

PROJETO DE LEI N!! 3.792-C, DE 1993
(Do Sr. Fábio Feldmann)

Dispõe sobre a educaçio ambiental, Institui a Politlca Nlclonal de Educaçio
Ambi.ntal e dá outras providências; tendo parec.....: da Comlsslo de EduCIÇio,
Cultura. DlIIIporto, pala aprovaçio, com emendas; da Com[ssio de D~fesa do
Consumidor, Meio Ambiente. Minorias, pela aprovaçio, com sUbstitutIVO; e da
Comiasio d. Constituiçio e Justiça • d. Redaçio, pela constitucionalidade,
juridicld.d•• tKnlca legislativa dllllla, das emendM da Comisslo de Educaçlo,
Cultura • DlIIIporto, e do substitutivo da Comlasio d. Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias.

(PROJETO DE LEi N" 3.792, DE 1993, A QUE SE REFEREM OS PARECERES)

~!.lMÁB!Q

I - Proposiçio inicial.

11 - Na Comiaslo de Educaçio, Cultura e Desporto:

- larmo d. recebimento d. emendas -1993;
_larmo de recebimento de em.ndas - 1995 (reabertura de dlscusslo);
- parecer do relator;
• emendas oferecidas pelo relator (6);
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- paIK.r da Comina0;
o .mendee adotadas pela Comissio (6);
o texto final.

111 o Na Comlsslo de Defesa do Consumidor, Meio Ambl.nte • Minorias:

• termo de lK8birnento de .mendas;
- parecer do relator;
o subatltutlvo oferecido pelo relator;
_termo d. IK.bimento de .mendas ao subatltutlvo;
- parec.r da Comissao;
- subatltutlvo adotado pela Comiaalo.

IVo Na Comisalo de Constituiçlo e Justiça. d. Redaçio:

o termo d. recebimento de emendas;
o parecer do relator;
- palK8r da Comiseao.

o CONGRESSO ',NACIONAL DECRETA:

t'APITULO I

D. Educa~lo A.bient.l

co. vi.tas ~ con.tru;lo de u.. soci.dad. ..bient.l.ente
.quilibr.d., fundada nos principios d. liberd.de, iqualda4.,
solldaried.deí de.ocr.cia, justi~ social e
sustentabl11daae;

v o fortal.ci.snto dos prlnclpios de
~ndepend'ncia n.cional, aud.t.r.lna~lo dos povos •
.01Idari.dad. int.rn.cional Coa0 fund•••ntos para o futuro
da hu..nldade.

aabiental:

I - o enfoque hu..ni.ta • de.ocritlco;

11 - a conc.p;lo do .eio .abient. •• .ua
tot.lidade, considerando • int.rd.pend'ncia entre o ..10
natural e o social;

111 - o plur.lis.o de idA ias e conce~&es

IV a vincul.~lo entre • educa~lo, o
trabalho • a. priticas soci.i.;

v - a gar.nti. de continuid.d•.•.p.r••n.nci.
do proce.so educativo;

VI - a p.rtlc~p.~lo d. co.unid.~.;

X - o desenvolvi••nto de a~~e. junto • todos
o••e.bros d. col.tividad., 'r••pond.ndo a. nec••• id.d•• e
i?t.r••ses do. diferent•• grupo••ociai•• faix•• etlri.s.

CAPITULO II

VIII - a ab~rdage. da. que.t~••••bient.is do
ponto de vi.ta local, regional, nacion.l e global;

IX o reconhecim.nto da pluralid.d. •
diversid.d. cultural .xi.tent. no P.I.;

Art. l~ EntendeM-se por educa~lo a.bient.l os
proc.ssos atrav.s do quais o individuo • a col.tivid.d.
constroea valores sociais, conhecia.ntos, atitudes,
interesse ativo ~ coapet@ncias voltadas para a conserva;lo
do meio aabienta, bem de uso ~o.u. do povo, e•••nci~l ~

sadia qu.lidade de vida.

Art: .~ A educa~~o a.bient.l • u. co.pon.nte
essesneial e permanente da ~ducaçao nacional, devendo estar
presente, de torma articulada, P.. todos os nlveia e setores
do processo edúcativo, ea car&ter formal e nlo-for••l.

Art. 3~ Como parte do processo educ.tivo m.i.
a.plo, todos tem direito 4 educa~lo ambient.l, incu.bindo:

VII
processo educativo;

a p.r.an.nte .vali.~lo critica do

I - ao Poder Pbblico, nos ter.o. do. Arts.
205 e 225 da Constitui~lo Federal, promover a educ.~lo

.abiental e. todos os nivela d. ensino e a conscienti:açlo
pbblic. p.ra a conserva~lo e m.lhori. do melo aMbiente;

II - as institui~~e. educativas, promov.r a
educ.~lo a.biental de maneira integrada aos progra...
educacion~15 que desenvolve.;

III aos 6rg~0. integrantes do 5iste.~

N.cion«l de Heio A.biente 515NAHA, prOMover a~~es de
educAç~O ••biental int.gr~daa a05 programas d. pr.s.rva~lo,

con••rva.ao e .elhoria do .el0 .ablente;

IV - aos Meios de co.unica~lo de ••••a,
colaborar de maneira ativa ~ permanente na disseaina.lo de
infor.a~~e5 educativas sobre meio a.biente;

V às empresas e sindicatos, pro.ovar
progra.as d.stinado. a capacit.~lo dos trabalhadores visando
a ua controle ativo sobre as Suas condlç~es de trabalho, be.
coa0 sob~e as repercuss6es do processo produtivo no •• io
...abient.;

Da Polltlc. N.cional d. Educa;lo labl.ntal
5.,,10 1

Dlsposl;Des Ger.is

Art. 6~ rica in.titulda • Polltic. H.cion.l
de Educ.".o A.bient.l, veiculo .rtlculador do Si.t...
N.cion.l de H.io A.biente - 515NAHA • do Slste.a N.cion.l de
ll4uc.",ô1o.

Art. 7~ A Politica N.cion.l de Iduc.~ID
A.bient.l engloba Q conjunto de iniciativas volt.d•• para a
for.a;lo d. cidadlo. c.p.z.s d. co.pr••nder • co.plexld.d.
da proble.~tlca a.bient.l e atuar de for.. r ••ponsivel na
.01u"lo do. proble.a. a.bient.i••

Art. 8~ A Politica Nacion.l d. Educ.~lo
A.biental ~n910b., •• .u. esf.r. d. .~Io, institul~&es
educ.cionais pbblic.s e privad.. do••r.te..~ d. ensino da
Uniôlo, Est.dos, Dl.trito Feder.l e Huniclpio., &rqlos •
in.titui~~es integr.nt.. do 515NAHA, .e Qrg.ni:za~&e.

~:~~~~::~~tais 8 nlo-gov.rna••ntais co••tu.~lo e••duca~lo

VI - A sociedade coa0 um todo, manter atençlo
p.r.anente ~ for.a~lo de valores e atitud•• que propici••
atua~lo coletiva voltada para a prevenÇao, a identlftc.çlo e
a .01u~lo de probl••••••bient.is.

I - o desenvolvimento de uma co~pre.nsão

integrada do meio ambiente em sua. mbltiplas ~ co.pl.x••
r.laç~e5, envolvendo aspectos bio16gicos, f1sicos, leqais,
pol1ticos, sociais, econOmicos, cientificos, culturais e
'ticosi

Art. 4!l.
educa~lo ambiental:

5~0 objetivos fundamentais

Art. 9~ As Atividad.s vinculadas ~ Politic.
N.cion.l d. !duc."lo A.biental deveM ser d.senvolvid•• n••
••guint.s linh.. d. atua~lo, neces••ria••nt.
int.rr.l.cionada.:

I - educa~lo aMbiental formal;

II - .duca~lo ~mbiental nlo-for••l;

tIl - capacitaçlo de recursos humanos;

IV - ~esenvolvimento de ~studos e pesquisas.

IV o estimulo ~ coopera~;o entre as
diversas regiões do Pais, ea niveis micro e 2acro-reqionais,

II - o fortalecimento de uma conscienci.
critica .obre a proble~tica ambiental;

rII 
ativa, permanente
equilibrio do meio
qualidade ambiental
da cidadania;

o incentivo ~ participa~~o comunitária,
e responsavel, na preservaçlo do
ambiente, entendendo-se a defesa da
como um valor inseparavel do exereleio

Par~grafo ~nico. Nas atividades vinculad•• ~

Polltic. N.cional de Educa~lo Ambiental serlo respeitados o.
objetivos ~ principios fixados por ~sta lei.

Da Educ.~lo A.bi.ntal For.al

Art. 10. Entende-se por educa~(o a.bi.nt.l
for•• l • d.senvolvida no ambito dos curriculos d.s
institui~~e. e.col.r•• p~blic•• e privad.s, englobando:
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I - educa~ao bislca: educaçlo ~r'-.scolar,

ensino funda.ental e ens1no mtdlo;

[I - for.a~ao ttcnlco-proflssional;

aetodologi.s
inter.ssada.
relaclon.das

Ir - o desenvolvl.ento de
"b.ndo ~ partlclp.ç:lo

na for.ula~ao e execuçlo
l probl••atlca·a.bl.ntal;

instrUMentos ~

das popula;lles
d. pesquisas

tleflcltncias.

Irr - ~duca~ao superior;

rv - educa~.o especial para portadores de

~eçlo J

Da Educa~o lablental Nao-For.. l

Art. 14. 'Entende.-se por educa~ao a.blental
nlo-for••1 as pr'tica. educativas ~e car~ter p.r••n.n~e,
vQltadas ~ ~r9.ni=.ç30 ~ ~ar~icipa~!o ~a ~ol~t!vidad. na
toaada de decisões que alterem a qualidade ~o melo a.blente.

Parâgrafo ~n~co. o Poder P~bllco, •• nlvels
federal, estadual e aunlclpal, lncentlvara:

a dlfuslo, atrav's dos .eios de
co.unl:açlo de .assa, de programas educ.tlvos e de
Infor..~~.s acerca de te.as rel.cionados aO m.lo a.bi.nte;

rI - a ".pla p.rtict'Pa~lo da' ""sO;Q1a e, da
unlversldad. ~. p~og~a.as e atividades vinculados • aduca;lo
aablental nao-toraal;

para

o! proqr•••• ,
vinculados ,
ser re.lizada

dlretr ize.

n. n.gocla;lo d.
na Area de educa~lo

de[ deflnl;lo
l.pla.enta~ao e. nlvel nacion.l;

rI - artlcula~lo, coordan.çllo e sup.rvlsao d.
progr•••• na 1re. de educ.çlo a.blental e. nlvelplano. e

naclonal;

A~t. 21. A .1el;lo de pl.no.
para fins de aloca~lo d. recursos p6blicos
Polltlca 'Nacional de Educaç30 Aablental, deve
levando-.e e. conta os seguinte. crlt~rios:

111 particlpaçlo
flnancia.ento a planos e progra.as
a.l>lental.

'=AP[T'JLO ur

Da Ixecu~o da Polltlca Nacional d. Iducaçlo

Art. 20. Os Estados e Municlpios, na esfera
de sua co.p.t~ncla e nas are.s de sua.jurlsdlçlo,.deflnl~lo

diretrizes, nor.as e crlt'rios para a educaç~o aablental. '

Art. 17. A execu;lIo da Polltlca Nacional de
Iducaçlo labl.ntal deve ser .fetlvada d. for.a conjunta pala
Si.te.a NacIonal de H.l0 A.blente - SISNAHA e pelo Slste••
Nacional de Educa;lo.,

Art. 18. FIca o Pode~ ExecutIvo autorIzado a
constituir o Grupo [nter.lnlsterial de Educa~o ".blent.l,
for..do por repres.nt.nt•• do Hlnlsttrlo do Helo ".blent.,

Mlnist'rio d. Educaçlo, Mlnist'rlo da Cultura" Mlnist'rlo
da Cllnei. e Tacnologl., re.ponsiv.l, sob • coordenaçao do
prl.eiro, pela l.plant.~lo • suparvlslo da Polltica Naçlonal
d. Educaçao labiental.

Art, 19. Slo atribul;ll.. 10 Grupo
1nter.inlsterlal'd. Iduca~lo A.bi.ntaI:

[ - conforaidad. co. os obj.tlvos, p~lnclplos

e dlratrlzes da Polltlca Nacional de E~uca;30 Aablantal;

rr~ - prioridade dos 6rglos Integrantes do
SrSNAHA e do Slste.a Nacional de !duc.~lo, julgada pelo grau
d. pot.nclalldade critica. coer@ncla interna do plano ou
progr••• ;

rrr - a busca d. alternativas curriculares e
.etodologlas de capaclta;lo na are. a.biental;

IV _ a dlfuslo de conheel.entos e Informa;~es

sobra • quest.o ••blental.

~rganlza;&as ~Io

de i'roqra••s ·ie
tIl - • partlclpa~lo rle

90v.~n•••ntai~ na f~raula~ão ~ ~xecuç~o

educ.çao .ablantal.

Pariqrafo l~ Em nivel de educaçlo b'slca, ~

educ.~ao ••blent.l nlo deve ser implantada co.o u••
dlsclplln. especifica no cutriculo escol.r;' , ,

ParAqr.fo 2~ E. cursos superiores e de
foràa~ao ttcnlco-proflssional, deve. ser incluldas
disciplinas que trate. das intera~~es das atividad.s
profissionais c~. o .elo a.blente n.tural e social.

Art. 11. Deve. constar dos currlculos dos
cursos de for.a~lo d'e professores, ea todos QS nlv.is, e ••
todas.s disciplinas onde coubere., os teass relativos 's
rela~~es entre o .eio social e o natural.

~rt. 12. Da professores em atlvidad~ deve.
receber for.a~lo co.ple.entar •• suas áre.s de atuaçlo, :0.'
o propbslto d. atender.. 3dequadamente ~o ~u.prj••nto dos
objetivos e prlnclplos da ~olltlca Nacional de ~ducaçlo

".l>lental.
Art. 13. A autoÚzaç:lo 1 supervbao .10

funciona.enta 4. tnstituiç~.s de ~n.ino, e ~e seus cursos,
nas redes p~bllca e privada,' observarlo o cu.prl.ento do
dlposto nos ~ar'qrafos l~ e 2~ do Art. 10, e nos Arts. ~l e
12 desta lei.

ge~lo

Da capaclta~ao de Recursos Hu..nos
rII econo.lcld.de, aedida pela r.la;lo

entre a a.gnltud. dos recurSos a .pllcar e o r.torno social
propiciado pelo plano ou programa proposto.

Art. 15. A cap.clta~ao de recursos hu..nos
voltar-.e·A pars:

r - a prapa~a;lo d. profissionais orl.ntados
para as atividades :Ie q.stllo ..ablental;

rr a for..~o e a atuallza;lo d.
profissionais .specl.llzados n. ~rea d. meio a.l>i.nt.;

Irr - a cap.clt.;ào de p~oflsslonals cujas
.tividades tenhaa iaplica~õe$, direta ou indireta.ente, na
qualidade do meio ~.biente;

IV - o atendl.anto das demandas da socled.de
civil no que diz resperto à probleaatlca ambiental.

Parlgr.fo ~nleo. N. elalçlo c que .a r.fara o
eaput deste artlqo, deve. ser conte.plados, de for..
;~~;:atlva, os progra.as. planos d.s diferentes regl~es do

Art.. 22. Pode. Ser destinados a a;lles de
educaçlo a.blantal ata 20\ (Vinte po~ c.nto) dos recursos
arracadados e. fun~o d. multas decorrentes do
dascu.prl.anto da leglsla~lo a.blental.

fI A~t. 23. Os progra.as de assistencla ttcnlca
e n.ncelr. relatIvos a •• 10 a.blente e .duca~ao, aa nlvels
fed.~al, .stadu.l ••uITI<:ipal 'deve. alocar recursos ls
.~~es de educailo .abi.nta1. '

CAPITULO rv
Se~lo ~

Dos !studos • P.squls.s

Art. 24. Q Pod.r !xecutlvo regula.entar' .sta
lei no prazo ,je 90 (noventa I dias de sua publlca~.o.

Art. 25. Ista lei ent~a~. vlqor n. data de
sua publlca~ao.

A~t. 16. As a;~es de estudos e pesquisas
voltar-se-lo p.ra:

o d.~envolvi ••nto de instrumentos e
metodologias visando ~ lncorporaçlo da te.jtlca ambiental,
~e for.. interdisciplinar, nos diferentes nlveis ~

modalldadas da ensino; contrlrlo.
A1:t. 7.6. dlsposlçlles fi.
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A modiflca~lo de pritica. e ~titude. no
'sentido de u.a ttica de vida sust.ntivel, de uaa nova for..
de .nt.ndi.ento das r.~.~ees huaana. co. a naturesaí requer
o e.tabeleci.ente de e.trattqlas nacionais para' '.otivar,
para educar a. pe••oa. e. tal dire~lo.! este o'papel da
Polltica Nacional de Educa~lo A.biental.

No a.blto da. conqui.ta. alcan~ada. p.lo
hist6rico proc.s.o d. luta que cul.lnou na Conf.rlncia das
Na~Ge. Unida. sobre Meio A.bl.nte e D••envolvi.ento, a Rio
92, pode.os colocar e. r.levo a significativa
consclentiza~lo, ~. nivel 2undial, da n.c••sidade de
dis.e.ina~~o de conh.ci.entos, valores ~ atitud•• voltado.
para à cons.rva~lo do aei~ aabi.nt. e ã .elhoria da
qualidade de vida. A garantia de u. a.biftnte sadio estl ••
vinculo estreito co. proces.o. de ftduca~Jo ••biental
efetivo. e abrang.nte•.

Zntre os principio. estabel.cido. pela
Conferlncia da. Na~8es Unida. sobre o Meio A.biente Huaano,
r.alizada e. Z.tocol.o, •• 1972, destaque-s. a utiliza~o da
educa~lo co.o ln.tru.ento para a for.açlo de uaa consci'ncla
plbllca orientada para a conservaçlo do .eio a.biente.
Ent.nde-se a educa~lo a.blental nlo co.o constituinte de u.
ca.po ••pecializ.do d. educa~lo, nlo co.o re.trita ao
proc••so for•• l d. instru~lo, .a. co.o ba•• de u.a nova
cultura voltada par. ~ ,qu.stlo da qualidade do
desenvolvimento. Estocol.o coloc.-se co.o u•••rco, pois att
entlo o conceito de educa~lo a.bient.l restringia-se e.
d•••• iado .os asp.ctos fisicos e biol6gicos do aabiente.

conscientiz.çlo p6bllca p.r. a preservaçlo do
.eio a.biente;

•... ' " 0 " 0. " .

, S.guindo o _xe.plo da Constitui~lo Federal,
toda. as- Con.titui~e.s E.ta4uai. d•• unidades federativa. do
Br•• il inclu••, e. .eu., textos, capitulos e.pecificos
r.lativos l proteçlo do •• io a.biente, definindo a educaçlo
a.blental ·co.o u. do. princip.is in.trua.ntos dessa
prote~lo.

rel.tiv.. l
especific.,
pri,ncipios e

E. noss. av.li.çlo, entret.nto,
educaçlo a.biental pede. ainda

co. d.finlçlo d. diretifzes;
instru••nto. próprios.

as quest8es
leqislilçlo
objetivos,.

A prAtica .d. educ.~lo aabiental no Brasil se
apres.nt. co.o bast.nt. proble.~tlc.. Sua in~roduçlo nos
curriculos escolar.. .inda. incipiente. O enfoque
int.rdisciplin.r nlo • efetivo, pois a aes••• trat.da, vi.
d. regr.,· sob u. enfoque ex••• iva.ent. r.strito ls cifncias
naturais. As a~ees levad.s a efeito pelo Poder Pdblico slo
des.rticul.da.. A p••quisa •• .duca~lo ••blental e os
r.curso. inv••tidos •• rap.cit.~lo de recursos hu..no••10
reduzido••

, Propo.os coa este projeto a institui~lo d.
Polilic. Haclon.l de Rduca~lo A.biental, co.o v.iculo
.rtlcul.dor do Sist... H.cion.l d. M.io A.bi.nte e do
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Cu.pre .a1ientar que a elabora,lo de.te
pro~eto de lei contou co. a colabora,'o de diverao. t.cnlco.
e ••peciali.ta., dentre ele. de.tacando-.e a Doutora 10.e1i
Fiah..nn, Profe••ora da Univer.idade de "0 'au10 e o corpo
ttcnico da Divi.,o de Bduca,'o Aabienta1 do IIIHA (Kartha
~re.inarl Va11auer, "Re.ulo Mello, Maria Claudia ca.u,a
Martins, Jo.. da Silva Quinta., &11.10 Marcio de Ollveir.,
Cri.tina Jorge Antinoro, E1ci Maria de Olive1ra, E1i.abethe
Lope. da ron.eca, Rl.o Monteiro da Silva J6nior, rranci.co
de As.i. Irito, Genebaldo rzeire Dia., Jane Maria rantine1,
Maria Jo.. Oualda Oliveira, Maria Luiza A••ad e ~erezinha

Lucia de Andr.de).

Slste.a Nacional de Educa;lo. Est.belece.os como obri9atória
• incorpor.~lo d. educ.;lo ••bient.l.. todo. os niveis e
.oda11dad.. de en.ino l nu. contexto de pluralis.o de
.etodol091•• e concep;ae. ped.9691c... Defini.o. que os
profe.sore. deve. t ••bt. p••••r por proce••o. de form.çlo em
educ.~lo ••bient.l. Di.po.o. sobre a educ.çlo .mbient.l ri'o
for••l, sobre a c.p.cit.~lo de recur.o. hu••nos e sobre o
de.envolvi.ento de ••tudo. e pesquis.s n. Are. a.bient.l.
Propo.o.. con.titui~lo de u. Grupo Interministerial de
Educ.~lo labient.l.

Esperamos contribuir por .el0 desta
propo.i~lo co. u. amplo deb.te n. socied.de sobre a que.tlo
do proce••o educativo rel.tivo .0 .eio ••biente. Co. o
aperfei,o••ento que certa.ante t.r6 efaito na. co.i••aa.
ttcnica. do Con,r•••o H.cional, .credit••o. que alcan,are.o.
atzavt. de.te pro~eto ua i.poztante avan,o e. no••a
1e,i.las:lo.

Sala da. se••a••, e.

~.
tJ I:J 193

r..- ...
~

••••••••••••••••• It •••••

Deputado FAIIO rELDKlMN

Capitulo VI
DO MEIO ANI!H1E

'UIlSUClO CITADA ANEXADA PELA
CQOROIIIACAO DE ESTUOOS LEGISLATIVOS. CIOI"

s.pol
".~

Alto 205. A edIaçio, direito de todoI e dever do Estado
- • da farNia. será pcomoW:Sa • incentivada com • c:oiaboc~

CONSTITUIÇAO='=-~~~:'=·
REPúBLIcA FEDEllATIVA DO BIUlSIL ...........•........•...................................•....•..

1988
•••••••••••••••••••••••••••• a •••••••••• • •••••••••••••• ••••••••••

.......•....•.................................•...•...........

Capitulo ..
DA mac:AC;ÁO. DACOL~

E DO DESPORTO
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........•~~ ....•..............•..............~ .
....................... ,•......•.~ ~ .

I - rn-v-'~ e I integridade do patrimônio
genitko do País •~ li enâdIIda dedicadas à .
• rnInipuIIçio de tn*riII genético; pesqUlSI

• - ....IM Iada..~daF~io.espaços
~ e.. c:ompoMI" I serem especiaIinente Pft*
gidoI.....lIItiImçiOe........permi&ida ICIMIM .....
,.de lei. vedada Cl'1IIql.'.açio que compcometa I iàgri-
dade dai que ;IIIIIqumISUI proreçio:

w- na forma da lei. r-a instaIaçio de obra ou
atividade poflIftCiIImenI c.lladcn de significativa degradaçio
do meio Imbienta. alUdo prévio de impacto ambienUII. I que
• dá pubIicidIde:

V _ controIIr1 produçio, I comerdIIizaçio e o emprego
de tícnicaL métodos e subItindM que comportem risco pn
1 vida. • qllIIktIde de YidI • o meio ambiesM:

VI - pI'OIIIGWr 1 idllC:IÇio lIIIbientII em todoI OI nMis
de lnIino • I cOnlclelll.,io pública ....1 preservaçjo do
meio ambiII_

W - proeeger I fauna e I lIora. vedada. na forma da
...... DriIIica que coIoqllelft em risco SUl funçio ecdógica.

COXISsAo DI "1D1JCAÇJDi Cllt.':UIlA I DIUOIl'l'O'

ftIIIII) DI IlICDUlIII2'O DI II:MDDU

PIIOJftO DI 1.1:1 •• 3.712 DI 1"3

110. t_. do art. 119, ·caput·, I, do ~~to IlIte~

110 da C_ra de. Deputado., alterado pelo art. 1., I, da h.ela

.,1011. 101f1, o Ir. 'reddante datem1llou a abertura - e dlwl 'la

.,10 na OrdeJI do Dla da. COII1••oe. - da pra.o pua apreautllÇlo da

~, a partir da 14 da jllllbo da UU, por c1llce ."ao... Ia

'lOUdo o praso, nAo fer.. receblda. _nelaa ao projeto.

Sala da COII1aalo, _ 21 de jllllbo da UU

Setembro de 1996
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o ilustre Autor afirma,na sua JustiricaçiDl:0~"a
mDdificaçiD de práticas e atituaes no sentiao de uma ética v'da
sustentável,de uma nova forma de entendimento das relações uma as
COM ~ natureza,reQuer o estabelecimento oe estratégias nac ona"s pa-

ra motivar,para educar as pessoas em tal oireção:" E acrescenta o
ilustre parlamentar:"~ este o papel oa Politica Nacional de-Educa
Ç~Q Ambiental."

A prDPosiçio em pauta apóia-se ainda ~as nossas
provisões constitucionais,tanto federais como estaduais.CuMpre as
sinalar Que a Con:tituiçio rederal,no seu art. 225,§ 1v,VI,bem co
mo todas as Cartas E:taduai:,:rata. da educaçio ambiental como ins
:rumento par~ ~ preservação au meio ambient~ - beM de uso co~um do
cavo e essencial à ~aaia ~ualidade de viaa.

A proposiçio em pauta apóia-se nos principias e
r' nas propostas das lutas amDientalistas.De fato,tanto eM Estocal.o,

eM 1972 (Conferencia da~ Nações U"ldas sobre o Meio A.biente Hu••
nO),como no Rio de Janelro,em 1992 (Conferência das NaçOes Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvi~ento),as po:içOes governamentais
~ n~o~goYernament~i~ entatizaram Que a educação amDiental ê o mais
walioso instrumento de conscientização huma~u em prol ao de5envol~ .
vimento sustcntável.E desenvolvimento sustentável,na sua acepçlo
mais simples ~ univer~al,é o processo de narmonizaç30 e eQuillbrio
entre desenvolvimento sócio-econômico e proteção ambiental.

,.,--
Deputado FABIO nLDMAIIIl

Bra.íUa., 01 d. t.ver.iro d. 1995.

:~~:::':;:·j~~,·:H.::::I)::;:_M3E, ~!O(3 ':'E;:~MOB DO I~!:;.r .. j,i7,lS,
:)~~~aRAF~ ~~ICOp :N7ERNO'
DA C~M~~R~ ~OG ~E?iJ7ADOS

::::~j ,;J..A ..~ ':'::':

At.....io._t••

OF.~ 017/95

S.nhor Pr..ident••

No. t."..,. do parllJrato lInico do Art.l05. do
....,iMnto Int.rno da ClJlara doa !ltilutado.. .olicito o
da.arquiv...nto do Proj.to d. Lei nlL- 3.792/93. d. ainha
autoria. que "di.p6* sobra a aducaçlo aabi.ntal. in.titui a
Pol1tica Nacional d. Educaçlo Aabiental • di outor..
provid6neia. ".

EXIlO. SR.

DEPUTADO INOCtllCIO OLIVEIRA

O.O.PRlSIOEIITE DA cAIIARA DOS DEPUTADOS

nutLIA - DF

PROJETO DE LEI N" 3.792. d. 1993

lIoa teJ:8). do art. 119, ·caput·, I, do R89iaanto

Contuao.afirma o ilustre Autor Que as "Questões
relativas à educaçio amoiental pedem ainaa legislaçiD especifica,
COM definiçlo ae diretrizes,objetivos,principios e instrumentos
orõprios. 1I Tal exigencia será atendida pela instituiçlo de uaa Po
l!tica Nacional de Educaçlo Ambiental,como veiculo articulador do
Siste~1 Nacional de Meio Ambiente e do Siste~a Nacional de Educa
çio.

Int~ da C~a do. Deputado.. alt.rado pelo art. I", I.

da ...oluçlo n" 10/91, o Sr. Pr.aident. d.t.rainou a abertura

• divulqaçlo na Ordaa do Dia da. Coai••O.. - d. prazo para apra

••ntaçlo d. ._nda., a partir d. 13 d. _rço d. 1995. por

cinco ••••õa•• E.qctado o prazo. nio for.. recebida. e_nda. ao

A DrODosic~o ~otivo deste Parecer não foi obje
;0 ae emendas.Nos termos regimentais desta Casa,cnega à Co ~SliO

ae Educaçio.Cultura e Desporto para exame aa matéria Quan o . ao
mérito.Cumpre assinalar,nesse ~entido,ter siao a me~ma m éri 
na legislatura anterior - objeto de Parecer favorável (O puta o
FLAVIO PALMIER OA VEICA) e de VDtO .M SeparadD,favorável (Deputa
ao FLORESTAN FERNANDES).

proj.to.

Sala da Coai••io. 21 d. março de 1995

"""~'"""
p~~DA

COMI5SKO DE EOUCAÇKO,CULTURA E DESPORTO

11 - VOTO DO RELATOR-

E entendimento corrente,ent~e ambienta listas e
desenvolvimenti~tas,Que o desenvolvimento su~tentãvel depende,es
se~' tslmente,de um instrumento de conscientização p~blica sobre
a ryecessidade imperiosa ae se harmonizar desenvolvimento sácio~

econõmico e preservaçiD dO meio ambiente. Esse entendimento,corrobo
rado por documentos .internacionais,como os produzidos nl5 Con'erén

elas de Estocolmo,e~ 1972,e ao Rio, •• 1992,leva-nos,inexoravel.ente,
à educaçio aMbiental.

I - RELATOR10
Dai a necesslaaae ae normatização e viabilizaçlD

aa eaucaçlo amDlental eM toaos os nlveis ~ moaaliaaaes ae ensino.
Dai a neces~iaaa. ae se instituir uma Poiitica Nacional ae Eduçaçlo
AMbiental~ca~o a Que é proposta peiu ilustre DeputadO FABIO FELDMANN

Cos a proposição em epígrafe,o nobre Deputada
FABIO FELDMANN estabelece as bases conceituais aa eaucação ambien-
tal no cantexto de toda uma Palltica Nacional de Educaçio Ambiental. Acresça-se a isso o fato ae a proposiçlo eM epi-
A ~roposiçlo visa,assim,normatizar em detalhe o entenaimento de e- grafe reoresentar importante paslo na extenslo de naraas constltu
ducaçlo aMbiental em toaos os niveis e modalidaaes ae ensino.Para clonais,sobretudo dos arts. 205 e 225,5 ,e.VI.lsso,por si só,deve
tanto,institui a Poiitic~ Nacional ae Educaçio Ambiental,bem como 'r' influenciar positivaMente as legislaçOes estaduais e municipais.
dá outras providéncias com vistas a sua realizaçlo. referente. ao alsunto,.~ todo o Pais.
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Desejo s.lientar,tinai~ente,que as observaçees e
sug.ste.s t.l"t.s e~ Voto .. Separado,pelo e~inente Prot.ss LO-
RESTaN FERNaNOES,entlo O.outaao,na legisl.tur. anterlor,o aerlo
enrlqu.c.r e aoerteiço.r a proposta 00 ilusere oari••ent 'OlU
taoo FABXO FELÓMaNN.Cost.rl.,por iSso,o. ve-l.s incorpor oas i "
proposiçlo origin.l.

Supri.a-se no inciso lV ao .rt. 10 a expr.sslo "P._
r. portaaores ae a.ficilncias".

Assi. senoo,lntegra. este Parec.r s.is e••noas
o. Rel.tor.

poseo isso,. consioeranao a relevincia e o .lc.n
c. eaucacional e cultural oa proposiçlo e••pr.ço,voto p.l••oro
v.çlo 00 Proj.to ae L.i ne 3792,oe 19'3,0. autoria ao nobre Depu
t.ao FABXO FELOMANN,co. seis e••noas o. R.l.tor,.nexas.

Sala 00 ~o.i5Slo!ell r ae~ oe 199"

~al. aa Coaisslo,e.: de

Relator

ae 19'5.

I1A/7 ,.1/ .,.
I v Lo~iú:útICYo~-m

Relator

~fl:E.e.06~ -pe..<.O~

Ne 1

Acrescente-se ao art. 10 ao projeto o seguinte inciso:

"V - eouc.çlo par. co~unioaoes

indigen... "

Acrescenee-se ao art. 'S 00 projeto o seguinte in
clSotrenu~erlndo os a•••is:

"IIX - a torealecill.nto de u.a
consciencla critica sobre a probie
lIática social;"

Sala oa Co.Uslo,•• f o. ~i1 ae 1995.

1111 /l -SI! ~~ r'
{ V V &~~o MAlRMor~"~

Relator

Sala o. Comisslo,e•.P ae .~~

(0.~;-i.,;;kk~fr
R.lator

N. li

oe 1995.

Ne2

Acr.scenee-se .0 art. 51 00 proj.to o seguinee P.
figufo ünico:

"P.rágrato ünico. A reaiiz.cAo
oesses principias será objetO,n. re
qula.entaçla aesta lei.oe aerlnlçlo
oos seut instru.ento~ ao.rlcionai~."

Oe-se ao § 28 00 art. 10 00 projeto D seguinte rea.clo:

"S 28. Em cursos sup.riores e oe
formaclo técnico-profissional,oeve.
s.r inciuídos contcüoos ou t •••• que
tratem ~I~ interaçOe~ das atlvidade&
prOri5~ 10nals co. U Meio a.biente na
tur.r ~ social."

Sal. o. Co.Uslo;•• f oe ...~,j.,;

~.ofI1~~.;
Rel.tor

OI-se .0 inciso I 00 .rt. 10 • seguinte reoaçlo:

oe 1995.
Sala oa COllisslo,e. de ~,"~J

~;,~l1,~
R.lator

uz - .AUCU DI. COIaldo

"X - eoueaclo básiel: eauc.clo
inf.ntil,.nsino tunaa.antal • ensino
.'oio;"

~dJ1~;hd
IIeUtor

S.ia aa Co.isslo, •• a. oe 1995.

A Cca1..1o de EdllCaçlo, Cultur. • De.porl:O, _
reunJ.1o oJ:d!nAri. realbade I\Oj., aprOYOU, IInanf_"'te, c_
-..cIa., o .rojeto de Lei n. 3.7t2/93, ~ te~ do i>uecu
do ..lator.

E.ti_r_ pn••nt.. o. senhora. Deputado. _riAllO
AI_., Pre.iderlte, l'.rnaJ>do luppo, Kari.a S.rrano .....10
LiJIa, Vice-Pre.identaa, Carl08 Alberto, Expedito JllniOr, Ui..
Abrahlo, Pedro 1111_, Kar1a IlY1ra, Ricardo Barroa, Kaur1c10
-.quilo, Burico JUranda, 1'1&"io Ama, Lydia Qllinan, ..1_
IIoucbll.an, Al"aro V.ll., KariO de ali_ir., Al.xandre Bantoa
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Jlc~ ,cao-yde, S11Yio '1'OrAs, Ubaldino Junior • Joio
, .._1••

.- <I. - CSCD

..18 dII COIIJ...Io, .. 7 de junho de 1995

•• 1

AcJ:HCent;e-s. ao artigo "., do proj.to o s.guinte
lllC1M UI, A_ando-s. os ~hl

.UI - o foJ:t:alect.ento de uaa conacilncia cr1tica
..... pzobl....t:1c. social,·.

..1. dII COIIJ."Io, .. 7 de junho' de 1995

~n_p at;e

". 2

AcJ:HC.Ilt;e-H ao arti9Q sa do proj.to o a.guinte
..dtr.fo talcol

.pari9J:afo 6nico - A Aa11..çlo de.... princ1pioa
_i objeto, aa J:II9IIl..ntaçlo d.ata l.i, de deUniçlo doa
_ lu~n_ operacioaah."

"la dII COIIJ...lo, .. 7 de junho de 1995

_.~
~~_....

S. 3 - C&CII

DI-a. ao incho I do artigo 10 a a.guint. redeçlo.

"I - educaçio bAaica. educaçio infantil, .naiao
fundeaaantal ••naino -'dio,"

Sala de Coai..io, •• 7 d. junho d. 1995

Ilepoat:.a4~'".a
".' Pha t.

/

Suprima-a., no incho IV do artigo 10, a ."PA " 1o
"para portador.a d. d.ficilnciaa".

Sala da Coaiaaio, •• 7 d. junho d. 1995

".a

Acr.ac.nt.-a. ao artigo 10 do proj.to o aeguinte
inciao VI

"V - educaçlo para comunidad.a ind1g.naa."

Sala da Coaiaaio, •• 7 d. junho d. 1995

Ile~7~:;:OlU...a

.a, - C&CII

DI-a. ao pari9J:afo 2- do artigo 10 do proj.to a
aeguint. redaçlOI

"52" E. cursoa auparior.a • d. foras lo
t6cnico-proUadonal, devem aor incluldoa cont.l1doa oil .l:.~a
que trat.. daa interações daa atividad.. profi.aionaia co. o
..io ambiente natural e aocial."

Sala da Coaiaaio, em 7 de junho d. 1995

mxrOFINAL

Displle lIObre a oducaçIo ambielaI,
institui a PoJltica NocionaI de EducaçIo AmIlienIaI.
di outru providb:iu.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

CAPiTuLo I

Da EducaçIo AmbiaIIII

Art. 1° - ElIlendHe por educaçio ambiaIIaI OI proceuOIlInvéI doe
~ o iadMduo ~ a ooIetividade COIIIII'OOIIl wIorea sociaiI, conhac:imcftoI, llIiIudeI, int..-
_ • compodacias vaItadu pua a COlIIerVIÇio do meio ambiaIle, bem de UIO COIIIIIIII do
povo, • oedia~ de Yida.

Art. 2" - A edlIc:IçIo ambienIaI é IDD~ eIICIICiII • pIIDlII*de
da eGxaçIo .-cioaeI. dewado _ ~ de forma arÔl:U1IdI, _ todOI OI aMiJ • _ .
do proc.o educIlívo, _ '**- fórmII. Dio-CormaL ;
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I . educaçio lIIlbiaItII (anual;

n•oducaçIo ambmaI DIo-Ibrmaf;

AJt. .,. - A PoIltica NaciOlllll de EducaçIo AmbiIdII qIobo. o c:oujuIlto
de inic:iativu voItadu pata • formIçIo de cidadIo. CIpIZOS de compreeoder a CXJIDIIIcxidade da
proIlIemMica lIIlbieutaIellUlt da fbrma tapODSávd na lD\uçio doi~ lIlIIlia>tIiI.

AJt. .. - A PoIltica Nacional de Educ:açIo AIIbiearII tI\IkllII. an _
.... de 1ÇIo. iDItituiçlleI ecIucIl:ionIiI públicaI e privadat doi lÍSIelIIU da eDIÍnD da UniIo,
EIlIdot, Distrito Fed<nI e Municfpioo, órab •~~ do SISNAMA, •
ol)llllizaçael JIDVCIl1lIIIICle oIo-govertIIIIllIJI com lIUIÇIo an educIÇIo ambiaIIII.

m-capacitaçIo de RCllI'IDI bumaIlOI;

IV·~ de eIlUdoI. paquiIu.

PIriarafó ímico - Nu atMdadet vincuIadu i PoIltica NaciooII da
Educaçio AmbicataI HI'Io retpeitadoI DI objelivos e princ:IpiDlIlIxadot poc_1ci.

SeçIo2

Da EducaçIo AmbiIdII FonuaI

Art. 9' - AI AtividadM vincuItldu i PoIltica Nacional de Educ:açIo
m • _ lqIoI àJlIlItanleI do SistaDa NaciooII de Meio AmbiaIIe - Ambiellla1 devem lei' deIeovoIvidu ll&I sqplÍlII!eI Iinbu de lIUIÇIo, oeceIIIriameIâ

SISNAMA, prDlDDVII' oçllea de ecb:IçIo lIIIbic:ntaI integnIdu _ ~ de~ iDt«-rdIciooad:
~ .1IIlIIboria do mcio lIIlbiaIIe;

IV • _ meios de CDCIIJniaoçIo de DIIIII, c:oIIbonr dallllllllÍn lIIiva •
..-..~ da iabmIlçlleI educIIivu sobre meio l2Ilbicde;

V - àI aupresu e siDdicatoI, prDIIlDYW propmu cIeIliJloda. i
ClIplCitaçIo doi~ 'IiuDdo • um CQlIII'D\e Itivo sobreu .... c:oodiçlleo de trIbIIbo,
..QQlIIQ sobre U n:peraISIlles do proçeuo produIiYo DO mcio l2Ilbicde;

VI • i lDCiedade como um todo• .-. lhIDÇIo pertII&DIIII8 i fbrmaçIo
di nbw. adludII~ propiciem lIUaçIo coIeâva voltada peta • pmIIIÇID, a idIlalilIc:açIo • a
lClluçIo da probIanu lIIlIlientaiI.

AJt. .. - SIo olljecivoIlImdamaltaiI da ecIucaçIo amIlientII:

n-.. iDIIilaiçliaI ecIucativu, pI'OIIIOVII' allb:açlo lIllbioataI de llIIIIlIÍn
...._ prtlIlmIU cdllClcionai. que dacovoIvem;

AJt. 3' • Como porte do procellO educaIivo mais amPlo. lodol tim direito
l ecb:IoçIo lIIIbMaIal, iDcumbiDdo:

I - 10 Poder P6bIico, DOI lermos dos AJlieot 205 • 225 da COlllIliluiçIo
FecknI, lJI'llIIIO'Wa educaçIo lIllbioataI em lodol os lÚVei. de eosiDo • a coood-rtiuçl<) pública
pIr& a c:cmawçIo .1IIlIIboria do meio ambieme;

m • o~ da uma c:onsciblcia critica sobre a problemjtica

IV • o~ i pcticipIÇIo CDIIIUIIitiria, aIÍYa, p<rmIIIOIIle e
~ ..~ do~ do.meio ambioote, allondeodo-... deleIa da qualidade.......__wIor iaIIperiwI do aan:Icío da cidadania;

V • o llIIlnaaIo i c:oopaaçIo ....... u dMnu tesiOee do PaII, em nIveiI
1IIil:ro.~ CClCIl WIM i CDllIIrUçIo de uma lDCiedade ombitmNmento cquiIibrada,
...... 101 priacIpoa da libInIade, ipIdade, lOIidariedada, democncia, juJliça lOCÍIi o
11111 1"711 ;

n-&xm.çIo~

m•oducaçIo mperlor;

IY' oducaçIo.otpeeiaI;

v.-ecIuc=-çIoJlII'& _ridadol iDdIaaJaa.

PIriarafó l' • Em oMI de oducaçIo búicl,a oducaçIo lialbiaaIaIllIo
deve lei' impl&IIlada como uma díIcip/iaa otpeellIca DO l:lIIIbIo .coIa'.

PIdsnf'o 2" - Em _ 1IIpcrionI. da llnmçIo~
devem lei' iDcIuIdoa COIIlaIdoa ou _ que lDlem dai ÍIllaÇllII dai atividadoI proIIIIioaaia
como mcio~ 1IIIUnI.1DdaI.

VI • o~ doi princfpioa de jndepond'neia nacional,
M••"& . lIa doi povoa. lDIidariodade inlcrnodonal com limdamotlloI peta o futuro da AJt. 11 - Devem COlIIlIr doi currk:uIoI doi cunDI da"1IlnmçIo da
lIiaMIdada. pror.oe.. an todos DI ...... _ todu u cIiIcipliau oada DClIIbaIII, DI _ ~ àI

RIlaçõea ....... o meio 1DCiaI. o lIIIIUnII.

i·o"""''''''''.domoailico;

n • a c:oac.pçIo do meio ambieru an ala tocaIidade, COIIIidenodo •
....., MA' la ..o mcio MAnI.o-ul;

m·o~daidãaae~ podajplsicu;

fII· a~__ aeducaçIo, o lnIbaIbo. u priIicu lOáIis;

V ••prIIIIia da CWIIjnWleda e pcrtNlI&Icia do~ ecU:ativo;

VI· a penlcipIçIo ..-gidech;

vn ~ • per-.taanüçIo critica do lJI'llC"IIO educIIiYo;

vm •• abonIltpa d-. qu&Illlee ambíaJlIis do pomo de viIla locoI,
.....,,-MCioaeI.~ .

AJt. 12 • OI pmre.oroa _ aIiYidade daYIIII Jec:eber tbrmaçIo
c:omp!emontM _ .... inIU da lIUaçIo, com o propóIiIo de ll1IDdcnIII .deq""'- 10
cumprimaIto doi objodvoa. prindpioa da PoIlIic:a NaciooII de EcIucaçIo Ambiaàl

AJt. 13 - A autoriuçIo. allJPflYÍllD do tuDtio __ da ilIIliruiçllOI da
lIIIIiDo, • da laII c:unDI, nu redeI p6bIica • privada, obocIvIrIo o ClIIIIprimaIlo do cliIpOIlo DOI
petásralbIl' e 2" do AJt. 10•• DOI ArlI. 11 • 12 dotta Ici.

SeçIo3

DaEducaçIo AmbieaIaI NJo.FOftIIIl

AJt. 14 • I!rJteodHe poc oducaçIo lIIlbioalal oIo-formII u pdIicaI
ockICIIlIYu da CIlil«~ YDitadII i 0IJIIIizaçI0 •~ da coIlIIividade ..
tomada de deciIaea que aItcna • qualidade do meio amIliràe.

ParálJrúo ímico • O Poder Público, ali aMú rocIcnI, ettackW • mà:ipeI,

IX • o .....m.. da pIunIideda e diYenidade cuIturII exm- IIQ

x·o~ de oçllea;u.o • todos OI membrOI da coIelividade,
..I'&I(I'.......,Q._ ........-- doi ~JIIIPOIIDCiaia.f'ailwoWiu.

....... ímico. A reaIlzaçIo doaeI priDcfpioa lá objdo, na
r , , "Cio dIIIa 'ai, da cWIaiçIo doIlaII~ oplldCÍClIlIÍI.

CAPÍTULOn

D& PÕIIrIcaNacitw!.<kEducaçlo AmbiaUI

saca0 1

DlIpoIiçlleI Gcnis

AIt. fi' • fica iIIliIuIlIa • PoIlIica NaciooII da EcIucaçIo AdJieaIaI,
wIlIIIo ........ do .....NacioMI da Meio Ambioata - SISNAMA. do SiIlaa NadoMI

."UIcacIo-

1•• difuslo. atrav~ doi meioI de COIllJIIicaçIo da DIIIII, de Jll'OIImW
~ o de inf"DnIlIÇÕa _ de lemu rdacioaodoIlO meio ambieate;

n . a ampla participeçio da acoIa e da lIlIivenidade •
atividades vin<:uIados i educaçio ambieIIIa1 oIo-lixmaI; r ....-

m-. perticiplÇlo de~~ .. rom..Iaçio.
execuçio de programu de odu<:açIo lIIlbiaaI.

AJt. 15 - A capac:itaçIo de recunoe1lumlllOl wItar...pera:

I - • proparaçIo de profiuionail orieoúdoe peta u atividadoI da .-no
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m _a capaciIIÇIo de profillioaaiJ cuju atMcIadeI lIIlbam impIicIçlleI,
direta cu iDdiretImenIe, .. qualidade do mIio ambicDte;

..; _o atendimaIlo du demaDdu da lOáedade c:MIlIO que diz mpeito 1
problemitica ambientIl

DoI Estudot e Pcsquisu

Art. 16. As lÇlleI de CIlUdot e pcoquiJu voItar-ie-lo pua:

I - o cIacvoMmenlo de iDJlIumellIoI e mctodoIosiU viJIIIdo 1
incorporaçIo da lCáIica ambiInIaI, de lbrma inlerdiscipli.-, DOI. dffinnteI nMiI •
modaIidacIee de CIIIiDo;

11 - O lIeIcavoIvimcdo de~ e mecocIoIotIiu Villlldo 1
~ du popu1IÇlleI ial.-du .. 1'onmJaçIo e execuçIo de petqUiIU reIIcioaadu 1
probIem6Iica amIlisIII;

m•• butca de aItenwívu curriculares e metoclologiu de CIJ*ÍlaçIo ..
iRa ambiental;

IV • a difuIIo de conhecimentos e informações sobre a qt*lio ambienlal.

cAPiTuLom

Da Execuçio <la Politica Nacional de EducaçIo Ambiental

Art. 17 • A execuç10 da Politica Nacional de Educaçio Ambiental deve
.... efetivada de forma conjtllll& pelo Sillcm& Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA e pelo
Sistema Nacional de EducaçIo.

Art. li - FIca o Poder Executivo autorizado a constituir O Grupo
Interminillerial de EducaçIo Ambiental. formado por represenl&llles do Minillério do Meio

AmbiellIe. Mimt6rio da EducaçIo, Ministáio da Cultura e Ministáio da Cíbia • TecnoIoIiI.
mponúvd. sob • coordenaçIo do primeiro, pela impIant&ÇIo e IUJl'l"'islo da PoIíIica NacloeeI
de EducaçIo Ambiental.

Art. 19 - SIo auibuiçaes do Grupo 1ntenNniJtaiaI de l!duo:lIçIo
Ambiental:

1· definiçIo de diretrizes para implcmentaçlo em nlvel nacionoI;

11. MticuIaçIo, coordenaçio. IUpavisIo a pIanoI. propmaa....de
eckIcaçIo ambialtII, em nívd nacioftú;

m • ponici~ na ncaociaçlo de fill&JlC:i.-o a pIanoI. prosr-. •
..de cducaçIo ambi<rUI.

Art. 20 - Oa Etlados e Municipios. na esfera de ... conipelAacia • _
Ateu de ... juritdiçIo. cIcllnirIo dinlrizes, normas e critérios para a eckIcaçIo lIIIbiealIL

Art. 21 - A cIeiçIo de planos e prosramaa. para lInI de aIocaçIo de
recutIOI públicos vincuIadoa 1 PoIltica Nacional de EducaçIo AmbiceIII, deve _ ,....
Imndo-oe em COlU os~ criI4rioa:

I - COIICorridade com os objmvos. princípios •~ da PdIlica
NacioaaI de EducaçIo AmbicnlII;

n • prioridade doa lqIoa illl~ do SISNAMA • do s-..
Nacional de EducaçIo, juIpda pelo 8fIII de potencíllidade criIica • corix:ia ftema do pIeeo
oupropama;

m. econoric:idade, medida pela relaçIo _ • mepitude doa_.

.picar. O Rtomo lOCiaI propiciado pelo plano cu propama propoItO.

PIripdl fIIIico • Na eWçIo • que .....o,.,. deâ",__
_~de lbrmaequilalM, oaJIIllII8W.pIaoadel.u.r-~do'"

Art. 22 • PodelII _ cIIIIiDedoe • lÇlleI de âIeaçIo ........IM 2CJK
(vâM por_) doa__1InC&dadoa_1IllÇIo de ....~do--"""
daJlPlaçlo .......

Art. 23.Oa~de...........e.-ennlllMíl...
......... GIcaçIo, _ aIveiI .... lIIladueI. JlIIIIIIicipII, __1IocIr__ 61 a(IlIea di

âIeaçIo lIIIbieIIIIL

CAPfTm.oIV

DltpoaIçlleaFIIlIIlI
Art. 24 - O Poder l!Mcudvo ..... ' xxi ... 111 llO .... di to

(_)diIe de 111& JIIIbIbçIo.

Art. 25 -1!Ila111-._ .....de 111&~

Art. 26·~.diIpoaiçlIeI_-*\o.

SIkda ComiIIIo, _ 7 dejuabo de 1995

COMlssAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MlNOR.W!

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N' 3.792-N93

Nos termos do An. 119. capul, I. do Regimento Interno da
Cinuu'a dos1)eputados. o Sr. Presidente da Comissão determinou a abenura ~ e diwlgaçlo
na Ordem do Di. das Comis5ÕCS - de prazo para recebimento de etnendas( S Sessões l, no
período de 13/06/95 a 21/06/95. Findo o prazo. nllo foram recebidas etnendu.

Sala da Comisdo. em 22 de junho de 1995

1

41~'·t.:-·./ . 1t~ .
Aurenilton~na Almeida

Secretà'

• P/J.'R.E'CEP--. nA
COMlSSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS .

I- RELATóRIO

Coube a nós a relatoria da proposição em epigrafe, que pretende instituir, a
nivel de lei federal. a Politica Nacional de Educação Ambiental. definindo conceitos básicos.
competências. principios e objetivos. linhas de atuação e preceitos mais imponantes.

Situa a educaç10 ambiental como direito de todos. um componente que deve
estar presente em todos os níveis e setores do prc"esso educativo."em caritcr formal e nlo
formal, num contexto interdisciplinar.

Coloca a Politica Nacional de Educação Ambiental como veiculo aniculador
do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e do Sistema Nacional de EducaçÍo.
englobando as ações de instituições educativas públicas e privadas dos sistemas de .mino da
Uniio, Estados. Distrito Federal e Municipios. órgãos ambientais e organizações
nio-governamentais com atividades em educação ambiental. Prevê as seguintes linhas de
atuação: educação ambiental formal. educação ambiental não-formal. capacitação de recursos
humanos e desenvolvimento de estudos e pesquisas

Em relação à educação ambiental formal. dispõe que: (I) a educação ambiental
nio deve ser implantada como uma disciplina especifica no currieulo escolar do ensino bUico;
(2) no curriculo de cursos superiores e de formaçio técnico-profissional. devem ser incluidas
disciplinas que tratem das interações das futuras atividades profissionais com o meio ambiente
natural c social~ (3) 05 temas relativos as relações entre o meio social e o natural de...em
constar dos curriculos de formação de professores. em todos os niveis e disciplinas onde
couberem; (4) os professores em atividade devem receber formação complementar na ir..
ambiental; e (5) a autorização e o funcionamento' de instituições de ensino vinculam-se 10

cumprimento de suas determinações.

Tratando da execuç10 da Política Nacional de Educação Ambiental, autoriza a
criaç10 do Grupo Interministerial de Educação Ambiental, fOrm&do por represenWlles do
Ministério do Meio Ambiente. Ministério da Educação. Ministério da Cultura e Minillério da
Ciência e Tecnologia. com a coordenação do primeiro. para definir diretrizes, anicular e
supetVisionar os planos e programas em educação ambiental.

Fixa que a alocação de recursos públicos em planos e programas de educaçio
ambiental deve' subordinar-se à conformidade com as diretrizes da Politica Nacional de
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EdlIcI;Io AmbiealaI. is prioridId.. dos órgio. do SISNAMA e do Sistema ·Nacional de
llducIçIo, a • reIeçIo anua OI RCUI10S a ...-em df.pendidos e o retomo social.

PrM que li. 20% dOI RCUlJOS arrecadadO! am funç10 de multas ambientais
.-lo dosIinedoo a ações em educaçIo ambiental. Estabelece que o. programu de assistm.cia
lécnica a Iinanceira relatiVO! a meio ambiente e educaçio devem alocar recursos destinados a
19l1II- educaçIo ambiental.

Por fim, remeta a !UI regulamentaçio ao Poder Executivo. no prazo de 90

o PL 3.792193 f6j objeto de anàlise da Comissio de EdUcação. Cultura e
DeIporIo. na qual aprovaram-se as seguintes alterações á redação original; (I) a inclusio,
dentre OI objetivos da educaçio ambiental, do fortalecimento da conlCÍm.cia critica sobre a
probIem/lIica social; (2) a inserçlo de dispolitivd remetendo ~ regulamentação a definição de
~ opcracionaia; (3) a IUbstituição da expressio 'educaçio pré-escolar' por
"educaçIo infanlil"; (4) a ..preuio da expressio "para ponadores de deficiências' na
~ • educaçIo especlaI; (5) a inclusio da referência i educação para comunidades
ÍlIdÍJIIIU; a (6) alllbstituiçio, no § 2" do ano 10 da expressio 'disciplinu' por 'conteúdos ou
lIIIIU".

Vmdo i Comiulo de Defe.. do Con..,midor, Meio Ambiente e Minoriu. a
Jll"OIlOIÍÇIo n&o rIClIbeu emendas no prazo regimental.

Eis o Relatório.

11· VOTO DO RELATOR

O COIIleúdo do PL 3.792193 vem i disco.sio em hora extremamente oponuna.
Os JlfÓIlriOI órpo. com atuaçlo na ir.. reconhecem a premência da estruturação de um
....anicuIador du poIiticas governamentai. em educação para o meio ambiente, tonto que
filralIInm__a a propostà do Programa Nacional de Educação Ambiental.

NIo podemos aceitar que matéria tão impon~te quanto a educação ambiental
oona Oritco de~ na esfera das bou intenções que inundam os inúmeros programas
lIxmuIadoa pelos Ó<JIoS técnicos e que não vio adiante. em função sobretudo da careneia de
__filwlceiros. i'Rci1ll1lO. transformar e.tas intenções em lei e em pratica permanente.

O modelo de uso e ocupação do território brasileiro. nio obstante avanço.
lipi6caIiwa na lecislaçIo ambiental, "Continua marcando-se por açoés eminentemente
predoIóriu. V_ num Pais com cenirio. inaceitávei. de degradação do meio ambiente.
Para a~ data 1ÍlUIÇIO, é lImdamental o desenvolvimento de novos valores culturais e
élicoI, allllllfbnnaçlo de 0IlnI1UI'U econômicas e a reorientação de estilo. de vida. que só se
làaIInI pouiveia através da educaçio ambiental.

ElIlIlldendo a educaçio ambiental, ulim. como tema essencial p;ara o caminho.
a pedrOa IUIltlltáveis da dasenvolvimento, em razio de seu potencial' de atuação na
CClIIICieIIlizl de cada individuo, colllideramo.. desde o inicio, que o PL 3.792193 deveriareMber_1IpICiaI_ Clmara Tóc'lÍca.

Por asa razIo, avocamos sua relatoria e constituímos grupo interinstitucional
lII*ifico para ali aniliJe, aprovado na reuniio de 31/08195 desta Comissio, composto por
~..; do Ministério do Meio Ambiente. dos Recursos Hidrico. e da Amazônia
LcpI; do Minislério da Educação e do Despono; da Fundação Educacional do Distrito
Federal; e da Univenidade de Bralilia. A este grupo, se integraram asseslOres da CDCMAM e
da ASSCSIOria I.qillativa da Cimara dos Deputado.. uma especialista em educação ambiental
illdlcada pdo iluslre Deputado Fernando Gabeira, e representante. de organizaçõe. nio
~IÍI.

ParaIeIamonte i constituição e inicio do. trabalhos desse grupo, a CDCMAM
--... queM uis' CClIIenu da correspondências IOlicitando contribuições ao projeto a
lIIliYasidada, _Irias estaduais de meio ambiente e educaçio, e organizações nio
........."..,w du quais tivemos respostas bastante produtivas.

O grupo interinstitucional reuniu~se duas vezes em sua composição plena,
ocorrendo vários encontros entre parte de seus membros. Produzíu~ em continuo contato com
este Relltor, uma proposta de Substitutivo ao PL 3 792}92. na qual se procurou corrigir
algumas imperfeições t.:enicas e aprimorar aspectos conceituais. mantendo-se. vale ressaltar. a
estrutura básica do prOjeto apresentado pelo nobre Deputado Fábio Feldmann.

Em nosso trabalho de relataria, estivemos pessoalmente em vários encontros
têcnicos relacionados ao tema da educação ambiental. procurando colher subsidios para o
texto do Substitutivo, Agendamos. ainda, uma audiência publica para o debate entre os
membros desta Comis-;3o. ("r~ãos governamentais e orga.nizações nào governamentais
relflCIOnad;'ls ~ :h·~::

COilll l !~!juh..J) d~s~~ C:S10I~I.:.', .l.~ ait":la",,:óe..; 4ue prOfX"lffiOS na reda\fào do PL
3,792193 aprovada na CECD são. em linhas basicas. as seguintes; .

• aperfeiçoamento de conceitos na arca ambienta:<, introduzíndo-se ou
reforçando-se a referência li sustentabilidade. ao holismo. ademocratização das informaçõe~

ambientais. à responsabilidade e á ética ambiental. e atualizando-se termos. como na
substituição de "preservação do meIO ambiente" por "conservaçã.o do meio ambiente"~

- introdução, nos artigos que tratam do aspecto conceitual da educação
ambiental, da referencia à formaçio de habilidades, ligada á propria delimção de processo
educativo~

. - in~rção, dentre as competencias do Poder Público, da definiçio de poIítícu
que mcorporem a dimensão ambiental; ,

, _ - i~c1uSã? dent,re as competências dos meios de comunicaçio de massa. da
mcorporaçao da dlmensaa amblcnta1 etn sua programaçào~

. • • in~;?d~1t.::ü ...~t1l1tr~ os objetivos da. educaçã.o ambiental, do tbnalecimento da
:megraçal' 1.:.)1:1;' (li' ~',l,·. t;.~ 1,( lll"i"'~;;l,

-.ad:llua.;âu dt:s linhas ct~ aluaçà" da Polirica Nacional de Educaç10 Ambienta.
~ propo.sta dos orgaos feder",~ do Programa Nacional de Educação Ambiental, corrigindo-..
ImpelfOlções n.o texto do proJeto. como a colocação da educação ambiental formal e nio
~onr.al como hnhas de atuação, quando na verdade estas se compõem de uma variedade da
linhas de atuação;

-. previsão. na educação ambiental no ensino formal, da educaçio para
populações tradicionais;

. . . ~ ampliação da vedação da implantação da educação ambiental como uma
dlsclphna espectfica no ~urriculo escolar para lodos os níveis de enlino, excetuando-.. apenas
os calOS de curso. de pos-graduação. extensio e disciplinu voltadas ao upecto metodolósíco
da educação ambiental;

. .. - i~clusio da referência à imponância das Unidades de Conservaçio a i
senstblllzação ambientai das populações que nelas vivem;

: supressão do anigo que autoriza a conllituÍÇio do Grupo Interminislcrial de
Edu~o AmbIentai, por entender que nio hà eficicia em autorizar-... por lei, ato do Poder
Executivo a ele não vedado; e

Como o projeto de lei em analise tem origem ~m Parlamentar e a Constituiçlo
Fed.',ral. em se.u ano 61. coloca ~o.mo. de iniciativa privativa do Presidente da Repüblk:a os
projetos de 101 que trate?, de ~tn~U1ções. ?e órgãos d. administraçio pública. apesar de
ent~ermos de ext~ema.1.m~a~claa anàhse e estruturado das competencil5 dos õrjlol
federaIS em rela~ ~ Pohtlca NacIonal de Educação Ambiental, Optamos por nio desenvol_
tal tema no ~Ub'lItullV?, mantendo apenas disposições propolitadamente genéricas. Cabe lIOIa
a este respeito, todaVIa. lembrando que o Conselho Nacional de Meio Anibiente. em sua

úl!in.'" reuntio. decidiu pela constituiçio de uma cãmara técnica temporiria de educaçIo
ambiental, a qual talv~ possa funcionar como embriio de um conselho gestor federal para O
tema.

•. Pelo expollo, somos pela aprovação do PL 3.792-A, de '1~",'lIa fonna do:
Subltitutivo que aqui apresentamos. ., .

Eisa Voto,

Sala da Comissão. em/)'o de r)~0\:(.t11~de 1995

~
.,

,I. ' .......
Deput fliFilho •
Relator t, 7-J

Dispõe sobre educaçio
ambiental, institui a Política NaciO<ll1 da
Educação Ambiental e dá outras providênciu.

Autor: Deputado Fibio Feldmann
Relator; Deputado Sarney Filho

o Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 10 Entendem-se por educaçio ambiental o. processo. atraves dos quais o
individuo e a coletividade constroem valore. sociais. conhecimento.. habilidade-. lIi".lts e
competências voltadas para. a conservação do meio ambiente. bem de uso comum do POVO.
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.

Art. 20 A educaçilo ambiental é um componente essencial e permanente da
vuocação nacional, devendo estar presente, de forma articulada., em todos 05 níveis e
modalidades do processo educativo. em cariter formal e n~o formal.
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lU - produção. diwlgaçio d. material educativo;

II - desenvolvimento d. estudos, pesquisas. experimentações;

- ú atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que
diz respeito "fJ.",,,,.ematíca ambiental.

Art. 8" As atividades vinculadas à Politica Nacional d. Educação Ambiental
devem ser desenvolvidas na educação fOrmal e nio-forma1, através das seguintes linhas de
atuação intit-reIacionadas:

I - capacitação de recursos humanos;

IV - a formação, especialização. atualização de profissionais na irca de meio
ambicrl'"

IV - acompanhamento e avaliação,

. § I' N~ ~~~néuladas • Politica Nacional de Educação Ambiental
seriO respeitados os pn""PIOS • objetivoS fixados por esta lei.

§ 2' A capacitação d. recursos humanos voltar-se•• para:

· I - a incorporação da dimensão ambiental na formação, especializaçao e
llIUaIizaçio dos educadores de todos os níveis • modalidades d. ensinO;

· II - a !~raçio da dimensão ambiental na fonnação, especializaçãD e
uuaJizaçio dos prOfiSllODIIS de todu as ireas;

lU - a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão

Art. 7" A Politica Nacional d. Educação Ambiental envolve em sua esfera de
ação, alím dos órgãos e entidades integrantes do Si'lerna Nacional de Meio Ambiente 
SISNAMA, instituições educacionais públicas e privadas do sist.ma de ensino, os órgãos
públicos da Uniio, dos Estados, Di5trito Federal e Municipios, e organizações
nio-governamentais com atuação em educação ambiental.

III • Dpluralismo d. idéias e conc.pções pedagógicas, na perspectiva da inter,
multi .; transdi~plinarid.d.;

II .. às instituições educativas, promover a educaçi.o ambiental de maneira
integrada aos programas educacionais que desenvolvem;

IV - a vinculação enrte a ética, a educação, o trabalho e as pràticas sociais;

I - ao Poder Público, nos termos dos ans. 205 e 225 d. Constituição Federal,
definir políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, promover e edueaçio
ambiental em todos 05 níveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservação,
recuperação e melhoria do meio ambiente;

li .. a concepção do meio ambiente em soa totalidade. considerando a
interdependência entre o meio natural, o sócio~econômico e o cultural, sob o enfoque da
sustentabilidade;

VI - • sociedade como um todo, manter at.nção perman.nte i formação de
valores, atitudes • habilidades que propici.m a atuação individual • coletiva voltada para a
prçvenção, a identificação e .. solução d. problemas ambientais.

'.rI. 4' Silo principios bãsicos d.a educaç!o ambiental'

I - o enfoque humanista, holistico, d.mocratico e panicipativo;

Art. 3° Como parte do processo educativo mais amplo. todos têm direito à
educIç10 ambi.ntal, incumbindo:

lU - aos órgãos integrant.s do Sistema Nacional de Meio Ambiente
SISNAMA, promover ações d. educação ambi.ntal int.gradas aos programas de conservação,
recuperaçio e melhoria do meio ambiente;

IV .. IaS meios de comunícaçio de massa. colaborar de maneira ativa e
perinanent. na disseminação de infonnaÇÕ<s e práticas .ducativas sobre meio ambiente e
incorporar adimensão ambi.ntal em sua programação;

V - às emDr...., entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover
prograniu destinados • capacitação dos trabalhadores, visando • melhoria • ao controle
•fetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as r.percussC Jo processo produtivo
no meio ambiente;

§ 3' As ações d. estudos, pesquisas. experimentações voltar-se-1Io para:

• I - ?desenvolvimento d. instrumentos e metodologias visando. incorpDração
da dimensIo ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes niv.is e modalidades de
ensino;

V - a j!irantia de contlnuidad. e permanencia do processo educativo;

VI - a pennanente avaliação critica do processo educat" J;

VII - a abordagem aniculada das questões ambientais locais, regionais,
nacionais. globais;

VIII • o reconhecimento e o respeito i pluralidade e à diversidade inilividual e
ambiental;

II - a difusão de conhecimentos, tecnologias • infonnações sobre a questão

cultural.

Art. S' São objetivos fundamentais da educaçllo ambi.ntal:

1..- o deseÍlvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em
.ua(,nú~iplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológico., psicológicos, legais,
poliliclls, sociais, econõmicos, cieillificos, culturais e éticos;

, III - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visando à panicip.ção
dos tnteressados na formulação e execução de pesquisas relacionadas a problematica
amlriental;

IV - a busca de alternativas curriculares e metodológicas d. capacitação na
área ambiental;

V - o apoio a iniciativas e experiências locais. regiOlllÍS, incluindo a produção
de material educativo;

JI." à garantia de democratização das informações ambientais;

,lU •. o átimul~ e o fortalecimento de uma consciência critica sobre a
prcib1lm4tica ambiental e SOCIal;

VI - a montagem de uma rede d. banco d. dadoI e iJlllBOllS,.para apoio às
açlles enurnetadas nliitinclsos anteriores. .

-IV"-" inceoli~.ipanicipaçilo individual e coletiva, perma~t. e responsavel
na praervaçio.do equiJibrio do m.io amOie"t.. entendendo.-se.a defesall'a ÍIIoalidade ambielllai
como um valor irioepariv.1 do-exercicio da cidadania;

~02

Da Edneaçio Ambientai no Ensino Formal

V- o estill1ll1o. CO<lperação entre as div.rsas regiões do Pais, em níveis micro
~ "llIcrtl-",~ionais, com vistas • construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada,
funolda. nos' principlOS Ü' j:~.::1,~~ i.ualdade, solidariedade, democracia, justiça social
reJ9OlI5a1ldida~r .....tentabilidad.;

VI - o fomento e o fonalecimento da integraçio com a ciência e a tecnologia;

VII o' fonilecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e
solidaiiedade <:orno lUndarnentos pára o futuro da humanidade.

Art. 9' Entende-se por educação ambiental no ensino formal a desenvolvida no
itnbito dos curriculos das instituições escolares públicas e privadas, englobendo:

I • educação bisic&: ínlintil. fimdarnentat;"

II • educação média e tecnológica;

lU - educação superior. pós-giaduação;

IV - educação especial;

v ~ educação para populações tradicionals.

CAPíTULOU
DA POLírICA NACIONAL D.E EDUCAÇÃO AMBIENTAL Art. 10. A educação ambiental serà desenvolvida como uma prática educativa

integrada, continua. permanente em todos os níveis. modalidades do ensino formal.

~I
Dlsposiç6es Gerais

§ I' A educação ambiental não deve ser intplantada como disciplina especi/ic:a
no curriculo d. ensino.

Art. 6' FICa instituida a Politica Nacional d. Educação Ambientid.
§ 2' Nos cursos de pós-graduação, extensão e nas ireas voltadas 10 aspecto

metodológico da educação ambiéntal, quando' se fizer necessário é facultada a criação de
disciplina especifica. '
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§ 3. Nos cursos de formaçlo e especializaçlo ~écnico-pro~~n1!. em t~os ~
níveis, deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das allVld&des profissionais
a serem desenvolvidas.

Art. H. A dimensio ambiental devi constar dos currículos de formaçlo de
professores. em todos os niveis e em todas ao disciplinas.

Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber formaçlo
complemenw em suas áreas de atuaç1<? com o propósito de atenderem ad~uadamente ao
cumprimento dos principios e objetivos da Política Nacional de Educaç10 Ambiental.

Art. 12. A autorizaçio e supervisio do funcionamento de instituições de ensino
e de seus cursos, nas redes pública e privada, observario o cumprimento do disposto nos arts.
lO e 11 desta lei.

n _articulaçlo. coordenaçio e supervisio de planos, programas e projetos na
jrea de educaçIo ambiental. a nível nacional;

m - particlpaçio na negociaçio de financiamentos a planos, programas e
projetos na área de educaçio ambiental.

Art. 16. Os Estados. o Distrito Federal e os Municipios. na esfera de sua
competência e nas áreas de sua jurisdiçlo. definirio diretrizes. normas e critérios para a
educaç10 ambiental, respeitados os principios e objetivos da Politica Nacional de EducaçIo

Ambiental.

Art. 17. A e1eiçlo de planos e programas. para fins de~ de recunos
públicos vinculados i Política Nacional de Educaçlo Ambiental. 'deve ser realíz:ada Ievando-se
em conta os seguintes critérios:

I ~ conformidade com os principios. objetivos e diretrizes da Política Nacíona.
de Educaçio Ambiental;

n-prioridade dos órgios integrantes do SISNAMA e do Sistema Nacional de
Educaçio;

11I • economicidade, medida pela relaçio entre a magnitude dos recursos a
alocar e o retorno social propiciado pelo plano ou programa proposto.

Parágrafo único Na eleição a que :'\~ fc=C::re Q ",~apul'l deste artigo. devem ser
contemplados. de fomIa equitatlva. o:> plani.l.~. i.Jn'::':,lirw;: :: fJft.;tt.· ~ <k.; diferentes regiões do
Pais.

Art 18. Devem ser destinados a açõe~ em educação ambiental peJo menos 200/0
(vinte por cCQto) dos recursos arrecadados em funçao da aplicação de multas decorrentes do
descumprimento d. legislação ambiental

An. 19. Os programas de assístencia técnica e financeira relativos a meio
ambiente e educação. em níveis federal, estadual e municipal, devem alocar recursos as ações
de educação ambiental

Seçi03
Da Educ:açio Ambiental Não-Form31

-\n, 13. Ent~ndem-se por educação ambiental não-formal as ações e prãticas
educativas volt.. 11S a sensibilizaçao da coletividade :liobre as questões ambientais. e â sua
organização e pam..:ipaçào na defesa da qualidade do meio ambiente

Parágrafo unico. O Pt:.!it;l Pd.;alCO. ehl lil"Cb fe-.j';fnl, estadual e mUnicipal,
incentivará:

I - a difusão. através dos meios de comunicação de massa., em espaços nobres.
de programas e campanhas educativas. e de informações acerca de temas relacionados ao meio
ambiente;.

II • a ampla participaçio da escola, da universidade e de organizações
não-governamentais na formulação e execução de programas e atividades vinculadas â
educaç:lo ambiental não-formal;

III - a participaçio de empresu publicas e privadas no desenvolvimento de
programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e as organizações
niio-govemamentais~

IV - a sensibilização da sociedade para a importincia das Unidades de
Conservação;

V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas as Unidades
de Conservação; .

VI - a sensibilização ambienral dos agritult<Jií':S:

VII - o ecoturismo.

CAPÍTULO 111
DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO

AMBIENTAL

Art. 14. A coordenaçio da Política Nacional de Educação Ambiental ficará a
cargo de um órgio gestor. na forma definida pela regulamentaçio desta lei.

Art..\5. Sio atribuições do órgio gestor:

I - definiçio de diretrizes para implementaçio a nível nacional;

CAPITuWIV
DISPOSIÇÓES FINAIS

Art. 20. O Poder Executivo regulamentari esta lei no prazo de 90 (noventa)
dias de sua publícaçio. ouvidos o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Conselho
Nacional de Educaçlo.

Art. 21. Em lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

Art. 22. Revogam-se as disposições em contririo.

__'- tmJi.; de ';lGNi~W,c"U de 1995

DepuwJéliLrjÚti,
Relator"57

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E M.NORIAS

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS.

PROJETO DE LEI N" 3.792-N93

Nos termos do Art. 119. caput. li. do Regimento Interno da CimITa
dos Denut.dos. o Sr. Presidente da Comissio determinou a aberrura - e diwlgaçio ~ ordem
do Dia d.. COI,'is!ÕCS • de prazo para recebimento de emendas (5 Sessões). no penodo de
21/11/95 a 30/1 1195. Findo o prazo. nio foram recebidas emendas.

Salada Comissio. em OI de dezembro de.I99S

'I .,..lu- \.
Aurenilton ~l11CIdaSi ,.'

1[1' - PARECER DA COMISSÃO

A ComíuIo de Defesa do conoumidor. Meio~e eM'~
CIII reuJliIo onlin6ri& teIIi2ada, hoje, aprovou lIIlIIIÍIIIOO*Ie o Projeto de !Ai n
3.m-AI93, com oubItitutivo. lIOItermos do parecer do relator.

EItiveram presentes os Senhores Deputados Sarney Fdho.Pr~t7
Celso 1tusIomImD. V,.,..Presidonte, Luciano Pizzatto. SaIomIo Cruz, Vi~ Santmo,
Socom> Gomes. Wdoon BtaIICO, Vanesaa Felippe, Agnaldo Tun6teD. Gilnoy V......

l.Iura Carneiro, Sérsio Carneiro. Robson Tuma, Gervúio 0Iiwira, JOIé Coimbra,
In6cio Anuda. Nelson Otoch e ZuIai<! Cobra.

Sala da Comíuio, em 05 de dezembro de 1995.
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SUBSTlTUT1VO'l'\OOTAOO • CDCMAM

Dispõe sobre a educaçio
ambiental. imtitui a Politica Nacional de
Educaçio Ambiental e di outras providências.

Autor: Deputado. Fábio Feldmann
Relator: Deputado Sarney Filho

o Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO I
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

, Art. J. Entendem-se por educaçio ambiental os proc:esaos através dos quais o
iridividuo e a coletividade comtroem valores sociais. conhecimentos. habilidades. atitudes e
competências voltadas para a conservaçio do meio ambiente, bem de UIO comum do povo.
essencial i sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. .

Art. 2· A educaçio ambiental é um componente essencial e permanente da
educaçio nacional, deverido estar presente. de forma anicuJada. em todos os niveis e
modalidades do processo educativo. em cariter formal e oi<' formal.

. Art. 3· Como parte do proceoso educativo mail amplo. todos tém direito i
eduClçio ambiental. incumbirido:

. I • ao Poder Público. nol termos dos art•. 205 e 225 da Constituiçio Federal.
definir poIiticas públicas que incorporem a dimensio ambiental. promover e educaçlo
ambiental em todos o. niveis de ensino e o engajamento da sociedade na conservaçio
recuperaçio e melhoria do meio ambiente; •

11 • ás imtituições educativas. promover a educaçlo ambiental de maneira
integrada 101 programa. educacionais que desenvolvem;

111 - 101 órglos integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente _
SISNAMA,'Promover ações de educaçio ambiental integradas aol programas de conservaçio.
recuperaçio e melhoria do meio ambiente;

N - ao. meios de comunicaçio de musa, colaborar de maneira ativa e
permanente na disseminaçio de informações e práticas educativas sobre meio ambiente e
incorpom a dimensio ambiental em sua programaçio; .

V - ás empresas. entidades de claue. instituições públicas e privadas. promover
programas destinados i capacitaçio dos trabalhadores. visarido i melhoria e ao controle
efetivo sobre o ambiente de trabalho. bem como sobre as repercussões do processo produtivo
no meio ambiente;

VI • i sociedade' como um todo, manter atençio p<'rmanente i fO<llll9ti.lIt·
valores. atitudes e habilidades que propiciem a atuaçio individual c coletiva voltada para "'
prevençio. a identificaçio e a soluçio de problemu ambientais.

Art. 4· Sio principios básicos da educaçio ambiental:

I - o enfoque humanista, holistico. democrático e participativo;

11 - a concepçio do meio ambiente em sua totalidade, considerarido a
interd." odência entre o meio natural. o sócio-econõmico e o cultural. sob o enfoque <la
sustentlbiJidade;

111 • o pluralismo de idéias e concepções pedagógieu, na perspectiva da inter.
multi e tranadisciplinaridade;

IV - a vinculaçio entre a ética, a educaçio. o trabalho e as práticas sociais;

v-a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;

VI'. a pÔi'tqanente avaliaçio critica do processo educativo;

VII • a abordagem articulada das questões ambientai. locais. regionais.
nacionais e globais;

VIII • o reconhecimento e o respeito i pluralidade e i divmidade individual e
cultural.

Art. 5· Silo objetivos fundamentais da educaçilo ambiental:

I .. o desenvolvimento de uma compreendo integrada do meio ambiente em
suas múltiplas e complexas relações. envolvendo aspectos ecológicos. psicológicos. legais.
politicos. sociais. econõmlcos. ci...tifico•• culturai. e éticos;

11 - a garantia'de democratizaçio das informações ambientais:

111 .. o estímulo e o fortaleclmentd de uma consciência critica sobre a
problemitica ambiental e social;

IV - o incentivo i participaçio individual e coletiva, permanente e responsável,
na preservaçio do equilibrio do meio ambiente, entenderido-se a defesa da qualidade ambiental
como um valor inseparável do exercicio da cidadarúa;

v -o estimulo i cooperaçio entre as diversas regiões do Pais. em nivei. micro
e macro-regionais. com vistas â con!itruçio de uma sociedade ambientalmente equilibrada.
fundada no. principios da liberdade. igualdade. solidariedade. democracia, justiça social.
responsabilidade e sustentabilidade;

VI • o fomento e o fortalecimento da integraçio com a ciência e a tecnologia;

VII - o fortalecimento da cidadania, autodeterminaçio dos povos e
solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.

CAPiTULO 11
.DA POLíTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Seçio 1
Disposições Gerais

'rt. ó· Fica instituida • Politic. Nacional de Educaçio Ambiental.

Art. .,. A Polilica Nacional de Educação Ambiental envolve em sua estera de
ação. além dos órgilos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente 
SISNAMA, imtituições educacionais públicas e privadas do sislema de en.ino. o. órgios

públicos' da Vniio. dos Estados. Distrito Federal e Municipios. e organizações
nio-govemamentais eom atuaçio em educaçilo ambiental.

Art. S· As atividades vinculadas à Politica Nacional de Educaçio Ambiental
devem ser desenvolvidas na educaçilo formal e não·formal. através das seguintes linhas de
atuaçio inter-relacionadas:

I - capacitaçio de recursos humanos;

11 • desenvolvimento de estudos. pesquisas e experimentações;

111 • produção e divulgação de material educativo;

IV - acompanhamento e avaliaçilo.

§ 1· Nas ativid.des vinculad•• à Politica Nacional de Educaçio Ambiental
seria respeitados os principio. e objetivos fixados por esta lei.

§ 2· A capacitaçio de recursos humano. voltar-se-i p.ra:

I • a incorporaçio da dimensio ambiental na formaçio. especialização e
atualizaçio dos educadores de todos os níveis e modalidades de ensino;

11 • a incorporaçio da dimensilo ambiental na formaçio: especializaÇão e
atualizaçio do. profissionais de todas as áreas;

111 - a preparaçio de profissionais orientados para as atividades de gestão
ambiental;

IV - a formaçlo. especializaçio e atualizaçio de profissionais na irea de meio
ambiente;

V - o atendimento da demarida dos diversos oegrnentos da sociedode no que
diz respeito à problemática ambiental.

§ 3· As ações de estudos. pesquisas e experimentações voltar-se-i1o para:

I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visarido i incorporaçio
da dimensio ambiental. de forma .interdisciplinar. nos diferentes niVOl' e modalidades de
ensino;

11 • a difusio de conhecimento•• tecnologias e informações sobre a questio
ambiental;

111 • o desenvolvimento de instrumentos e metodologias visarido i participaçio
doi interessados na formul'çio e execuçio de pesquisas relacionadas i problemitica
ambiemaI;

IV - a busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitaçio na
àrea ambiemaI;

V - o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais. incluirido a produçio
de material educativo;

V • montagem de uma rede 'e b.nco de dados e imagens. para apoio ás
ações enumer:!das >IUS incisos anteriores.
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Seçio2
Da ldu<lÇio Ambientol no Ensino Form"

Att. 9' Entende-... por educaçio ambiento! no ensino fonno! a desenvolvida no
imbilo dos curriculos das ;;;.utuiçães escolares públicas e privadu, englobando:

1- educaçlo básica: infantil e fundamental:

II - educaçio média e tecnológica:

!lI - educaçlo superior e pás-graduaçio:

IV - educaçio especial:

V - educaçlo para populações tradicionais.

Att. 10. A educaçio ambiental será desenvolvida como uma pritica educativa
integrada. continua e pennanente em todos os niveis e modalidades do ensino formal.

§ 1° A educaçlo ambiental nio deve ser implantada como disciplina especifica
no currículo de ensino.

§ 2° Nos cursos de pás-graduaçio, extensio e nas áreas voltadas ao aspecto
metodológico da educação ambiental. quando se fizer necessário. é facultada a criaçio de
disciplina especifica.

§ 3° Nos cursos de fonnaçio e especialização técnico-profissional. em todos os
níveis. deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental das atividades profissionais
a serem desenvolvidas:

Art. 1I. A dimensão ambiental deve constar dos curticulos de fonnaçio de
professores. em tod05 05 níveis e em todas as disciplinas.

Parágrafo único. Os professores em atividade devem receber fonnsçio
complementar em suas ireas de atuaçlo. com o propósito de atenderem adequadamente ao
cumprimento dos principios e objetivos da Politica Nacional de Educaçio Ambiental.

Art. 12. A autorização e supervisão do funcionamento de instituiÇÕes de ensino
e de seus cursos, nas redes publica e privada. observario o cumprimento do disposto nos arts.
10 e 11 desta lei.

Seçio3
Da Eduraçio Ambirnta. Nio-Fonn"

Art. 13. Entendem-se por oducaçio ambiental nio-fonnal as ações e práticas
educativas voltadas i sensibilização da c 'etividade sobre as questões ambientais, e i SUl

organizaçio e participação na deti:sa da qualidade do meio ambiente.

Parágrafo único. O Poder Público, em niveis federal. estadual e municipal.
incentivari:

I - a difusão. através dos meios de comunicação de massa. em espaços nobres.
de programas e campanhas educativas. e de infonnações acerca de temas relacionados aO meio
ambiente;

II - a ampla participaçio da escol.. da uníversidade e de organizações
não-governamentais na fonnulaçio e execução de programas e atividades vinculadas i
educaç!o ambiental nio-fonnal;

lJl - a participaçlo de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de
programas de educlçio ambiental em parceria com a escola., a universidade e as organizações
nlo-govemamentais;

IV - a sensibilização da sociedade para a imponância das Unidades de
Conservaçio;

V - a sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas ãs Unidades
de Conservação:

VI - a sensibilização ambiental dos agricultores;

VIl - o ecoturismo.

CAPíTULO 1IJ
DA EXECUÇÁO DA POLíTICA NACIONAJ, DE EOUCAÇ'\O

AMBIENTAL

. Art. 14. A coordenação d~ Politica Nacional de Educaçio Ambiemo!lieara a
cargo de um orgio gestor, na fonna definIda pela regulamentaçio d·estalei.

Art. 15. São atribuições do orgão gestor'

I - definição de diretrizes para implementação a nivel nacional;

II - aniculaçã!' coordenaçãu e sUpe<Vislo de planos, programas e projetos n~

àrel de educlçlo ambiental, a nível naCional,

III - panicipação na negociação de financiamClltos a p1i1nos. P<Ollramas o
projetos na irea de educação ambiental.

. Att 16. Os Estados. DistrilO. Federal e os MunicípiO$, oi esfera de sua
compelênclI ~ nas ireas de sua junsdiçio. definiria diretrizes. normas e crité~ pa....
educaçio ambientaI. respeitados os princlpios e objetivos da Polltic. Naciollll do Educaçio
Ambiental.

Art 17. A eleição de planos e programas. para fins de aJocaçio de recunos
públicos vinculados i Polilica Nacional de Educação Ambiental. deve ser realizada levando-.. ·
em conta os seguintes critérios

I - confonnidade com os principios, objetivos e diretrizes d. Politica Nacional
de Educação Ambiental;

11 - prioridade dos órgãos integrantes do SISNAMA e do Sistema Nacional de
Educação:

rn - economicidade. medida pela relação entre a magnitude dos recursos a
alocar e o retomo social propiciado pelo plano ou programa proposto.

Parágrafo único. Na eleiçio a que se refere o "caput" desre anigo. devem ser
contemplados. de fonna equilativa. os pIanos, programas e projetos das diferentes regiões do
País.

. Art. 18. Devem ser destinados a ações em educação ambienlll pelo menos 20%
(vInte por cento) dos recursos arrecadados em funçio da aplicaçio de multas decorrentes do
descumprimento da legislaçio ambiental.

Art. 19, Os programas de assistência técnica e financeira relativos a meio
ambiente e educaçio. em níveis federal, estadual e municipal. devem alocar recursos i5 ações
de educação ambiental.

CAPiTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 20 O Poder Execullvo regulamentara esta lei no prazo de 9O.(noventa)
dias de sua publicação, ouvidos o Conselho Nacional de Meio Ambiente e o ('<,nselho
Nacional de Educação.

An. 2L Esta lei entra em vigor na dala de sua publicaçlo.

Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário.

Sala da Comissio. em OS de dezembro de I99S

c..:.:.:"Z~uzz.r;:
O utldo Celso Russomanno

Vice-Presl ente em exercicio da Presidência

COMISSÃO DE CONSTITIJIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

TERMO DE RECEBIMENTO DE EMENDAS

PROJETO DE LEI N· 3. 792-B/93

Nos termos do art 119, caput, I do Regimento Interno da

Câmara dos Deputados, altemdo pelo art la, 1, da Resolução na 10191, O Senhor

Presidente determinou a abertura - e divulgação na Ordem do Dia dus Comissões - de

prazo para apresentação de emendas a partir de 25 I 03 I 96 ,por cinco sessões.

Esgotado o prazo, não foram recebidas emendas ao projeto.

SaladaComissão,em 02 de abril de 1996.

C:, ~ .
~cJ~' .

sÉRGIO SAMPAIOCO~ DE ALMEIDA

Secretário
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Trata-se de Projeto de Lei estabelecendo bases conceituais de uma .

nova Educação, a ambiental, no contexto de Política Nacional de Educação Ambientàl,

normatizando em vários niveis e modalidades de ensino o entendimento de tal Educação
Ambiental.

A proposição é justificada com base nas novas estratégias públicas

que se fazem necessárias em razão da emergência de uma nova ética, a ambiental, e do

paradigma atual, o ecológico.

Distribuída inicialmente à Comissão de Educação, Cultura e

Desporto, após desarquivamento nos termos do parágrafo único do art. 105 do Regimento

Interno, a proposição foi então objeto de seis emendas por parte do Relator, tendo logrado

desta forma aprovação naquela Comissão, que adotou igualmente as emendas do Relator.

Após, foi a proposição submetida a exame da Comissão de Defesa

do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias, onde não foi emendada. tendo sido porém

oferecido Substitutivo pelo ilustre Deputado SARNEY FILHO. e que logrou por sua vez

aprovação na CDCMAM, que adotou-o para fins de aprovação.

Finalmente, a proposição encontra-se agora nesta CCm, onde

aguarda parecer acerca de sua constitucionalidade. juridicidade e técnica legislativa, e no

prazo previsto para o regime ordinário de tramitação.

É o relatório.

fi - VOTO DO RELATOR

Inicialmente, é de se ressaltar que o Projeto não contém vicio de

iniciativa, já que compete à União legislar sobre as diretrizes e bases da Educacão nacional,

nos termos do art. 22, XXIV, da CF de 1988.

De outro lado, do exame acurado da proposição resulta que esta

não fere, em nenhuma passagem, a Lei Maior e a ordem jurídica como um todo, o que

demandaria aperfeiçoamento da técnica legislativa.

A proposição parece vir ao encontro dos anseios e das

necessidades decorrentes da crescente relevância do tema ecológico e das questões

ambientais concretas, e que tamanha repercussão tem entre nós em vista das características

fisicas do pais.
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Assim, e em razão dos limites impostos à esta nossa apreciaç!o,

voto pela constitucionalidade e juridicidade da proposição, que se encontra ainda redigida
em boa técnica legislativa.

É o meu voto.

Sala da Comissão, em~e ~, 1996.

UI - PARECER DA COMISsAo

A Comissão de Constituiç~o e Justiça e de
Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou unani
memente pela constitucionalidade, juridicidade e técnica le
gislativa do Projeto de Lei n2 3.792-B/93, das Emendas do C~

missão de Educação, Cultura e Desporto e do Substitutivo da
Comissão de Defesa áo Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
nos termos do parecer do Relator, Deputado Adhemar de Bar
ros Filho.

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Aloysio Nunes Ferreira - Presidente, Vicente
Cascione, Nestor Duarte e Vicente Arruda - Vice-Presidentes,
Antônio dos Santos, Benedito de Lira, Paes Landim, R~gis de
Oliveira, Rodrigues Palma, Vilmar Rocha, Ary Kara, Eudoro
Pedroza, Ivandro Cunha Lima, Jo~o Natal, Jos~ Luiz Clerot,
Adhemar de Barros Filho, Adylson Motta, Alzira EwertonJ

Jarbas Lima, José Rezende, Prisco Viana, Darci Coelho, Al-

mino, Affooso, Oanilo de
Cobra, José Genaíno,
Temer, Coriolano Sales,
Cardoso, Jair Soares,
Abrahão, Fernando Diniz

Castro, Welson Gasparini, Zulaiê
Marcelo Déda, Milton Mendes, Milton
Enio Bacci, Sílvio Abreu, Alexandre
Júlio César, Magno Bacelar, Elias

e Domingos Dutra.

Sala da Comissão, em 13 de agosto de 1996

Deput,do ALOYSI~'RA
/presidente



Tem a palavra o Sr. Paulo Paim
O SR. PAULO PAIM (PT-RS. Sem revisão do

orador.)- Sr. Presidente, S"-s. e Srs. Deputados,
nós, do Partido dos Trabalhadores, fornos ao Supre
mo Tribunal Federal contestar a Medida Provisória
nll 463, já reeditada com o nll 463/196, que, no nos
so entendimento, penalizava os servidores públicos
aposentados com descontos de até 12% embora
seus salários estejam congelados há praticamente
dois anos.

Nesse sentido, orientamos as entidades dos
trabalhadores para que entrassem na Justiça, por
entendermos que essa tributação era indevida e in
constitucional. Todas as entidades que entraram na
Justiça acabaram ganhando a liminar. Para nossa
surpresa, esta semana, começamos a receber em
nosso gabinete denúncias de que o Govemo, embo
ra tenha perdido na Justiça, continua descontando
dos servidores aposentados os referidos 12%.

A Sr-. Odete, servidora inativa da FUNAI, disse
que o MARE é um desses departamentos do Gover
no que estão descontando dos salários dos servido
res públicos aposentados. Da mesma forma, outro
aposentado ligado a Aeronáutica nos informou que
novamente os funcionários estão sendo penalizados
com esses descontos. Ora, Sr. Presidente, essa é
matéria já vencida tanto nesta Casa, quanto nas ins
tâncias do Poder Judiciário, esperando apenas deci
são do Supremo Tribunal Federal.

Aos aposentados que me ligavam disse que
em outros países, como a Coréia e o Japão, quando
o mandatário da Nação não cumpre o que determina
a lei, é penalizado e vai até mesmo para a cadeia, já
que isso constitui apropriação indébita dos proven
tos dos aposentados e pensionistas, que sofrem
uma redução direta em seus salários.

Sr. Presidente, por isso fizemos essa denúncia
e esperamos que os órgãos govemamentais cum
pram a decisão do Poder Judiciário e que de fato
não descontem mais dos aposentados e pensionis
tas os famigerados 12%.

Aproveitamos também a oportunidade, Sr. Pre
sidente, para lembrar a todos os Deputados e Sena
dores a importância do debate que se dará no Sena
do sobre a reforma da Previdência Social, que retor
nará a esta Casa, uma vez que no Senado será alte
rada a redação aprovada na Câmara dos Deputa
dos.
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O SR. PRESIDENTE (Elísio Curvo) - Finda a É inegável que essa proposta de reforma da
leitura do expediente, passa-se ao Previdência Social tem três objetivos. O primeiro é

IV - PEQUENO EXPEDIENTE abrir espaços, desconstitucionalizar a Previdência,
com o objetivo de privatizá-Ia. A Previdência é um
patrimônio do povo brasileiro. E por que querem pri
vatizá-Ia? Porque está em jogo um orçamento da or
dem de 100 bilhões de dólares. Só o orçamento pre
visto está na faixa de 62 bilhões, e a sonegação
anual, em torno de 40 bilhões.

Sr. Presidente, reafirmo nossa posição: somos
contra a reforma da Previdência Social; somos con
tra sua privatização; somos contra não garantir nem
o teto de dez salários mínimos aos aposentados e
pensionistas; somos contra a desvinculação definiti
va dos proventos dos aposentados e pensionistas
ao salário mínimo; somos contra mudar o termo
"aposentadoria por tempo de serviço" para "tempo
de contribuição", que vai penalizar exatamente
aquele trabalhador que vive no serviço mais informal
e beneficiar o mau empregador, que não paga as
contribuições da Previdência, decreta falência, desa
parece, e não tem o trabalhador como comprovar
que de fato pagou suas contribuições, e esse em
pregador não contribuiu nem com sua parte nem•com a do empregado.

Sr. Presidente, já que o Governo resolveu dei
xar guardada no Senado a reforma da Previdência,
que é impopular, para só discuti-Ia depois das elei
ções, que de fato não aprovemos essa matéria nem
neste nem no ano que vem. Vamos discutí-Ia com
calma, com tranqüilidade, respeitando os direitos
dos aposentados, dos servidores e dos trabalhado
res da área privada.

Sr. Presidente, a Previdência, em outros paí
ses, cumpre uma função social; no Brasil não é dife
rente. Ela tem que também cumprir sua função so
cial. Não é correto fazer uma reforma que só vai reti
rar dinheiro de quem mais precisa: o assalariado
brasileiro.

Concluindo, gostaria de lembrar que no chile o
empregador contribui com 3% e o trabalhador coJ:IÍ
mais de 20%. No Brasil, o empregador contribui com
um valor em tomo de 20%, e o trabalhador com cer
ca de 8% a 12%, como é o caso do servidor público.

Querem inverter os papéis para beneficiar o
grande capital, em detrimento do trabalhador, dó
aposentado e do servidor.

Era o que tinha a dizer.
O SR. EUDORO PEDROZA - (Bloco/PMDB 

TO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e
Srs. Deputados, é muito triste para nós, Deputados
por um Estado novo, o Tocantins, vermos estampa-



Durante o discurso do Sr. Eudoro Pe
drosa, o Sr. Elísio Curvo, § 2 Q do art. 18. do
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi
dência, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim,
§ 2Q do art. 18 do Regimento Intemo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Concedo
a palavra ao Sr. Elias Murad.

O SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, colegas Depu
tados, desde que apresentei projeto de lei dispon
do sobre a inclusão do café na merenda escolar,
sabia que tal projeto iria provocar polêmicas, por
que não se quebram tabus, fatos folclóricos tradi
cionais, que vêm através de décadas, de uma hora
para outra.

"Feito quintal - Siqueirão e Siqueirinha
são donos de Tocantins.

Estado: Tocantins. Área: 270.000 qui
lômetros quadrados. Número de municípios:
140. População: 1 milhão de habitantes.
Economia: exploração de recursos naturais
e criação de gado de corte. Em qualquer
unidade da federação, basta isso para o cur
rí-::ulo do Estado. Em Tocantins, é preciso
acrescentar outra informação. Proprietários:
José Wilson Siqueira Campos e Eduardo Si
queira Campos. Pai e filho, governador e
prefeito da capital, Palmas, os dois são co-

I nhecidos na região como Siqueirinha
(Eduardo) e Siqueirão (José Wilson), os do
nos do lugar. Parece nome de dupla serta
neja, mas o estilo deles está mais para rock
pauleira.

Siqueirão costuma intervir em municí
pios porque o prefeito é adversário, propôs
pagar dívida privada com dinheiro público e
atirou na parede o celular de um Deputado
em reunião privada no palácio - que tocou
durante a conversa. Seu poder teve origem
na Constituinte, em 1988, quando fez até
greve de fome para que um pedaço de
Goiás se tomasse Tocantins. Embora seja
Prefeito de Palmas, Siqueirinha gosta mes
mo é de visitar o pai no palácio e sentar-se
na cadeira de governador. Como diz seu
pai, "é ele (Siqueirinha) quem manda no Es
tado."
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dos na imprensa nacional os desmandos que ocor- põe o Governador do Estado a distribuí-los, através
rem lá. Mas, como Parlamentares e defensores da- de uma orgia com o dinheiro público.
quela Unidade da Federação, temos por dever cons- O Brasil inteiro já conhece os atos de desman-
tatar que a prepotência, o arbítrio, o desmando, são do e de arbítrio do Governador Siqueira Campos,
o que realmente acontecem na política tocantinense. que constantemente nosso partido, o PMDB, e os

Sr. Presidente, a última edição da revista Veja demais partidos progressistas do Tocantins têm
publicou pequeno comentário, que passo a ler, para questionado. E sempre temos as leis arbitrárias que
que os Srs. Parlamentares tomem conhecimento: lá são votadas e reformadas no Supremo Tribunal

Federal.

Na noite de ontem, Sr. Presidente, o Tribunal
Regional Eleitoral - e toda a Justiça daquele Estado
foi nomeada pelo Sr. Siqueira Campos, assim como
o Tribunal de Contas - cometeu ato que me enver
gonha como advogado e cidadão, quero denunciar
nesta Casa: votou processo de registro de candida
tura na cidade de Gurupi, quando já havia decisão
do Tribunal Superior Eleitoral, através de liminar de
ferida pelo Presidente daquela Casa.

Contra uma decisão como aquela, vieram os
senhores membros integrantes do Tribunal Regional
Eleitoral, desconhecendo a decisão já tomada e em
vigor, para agachar-se às decisões do Sr. Siqueira
Campos, e, corno se a instância inferior pudesse re
vogar atos da instância superior, votaram contraria
mente a uma ordem.

Isso nos chocou e choca a todo o Estado e,
acredito, ao próprio Brasil. Hoje mesmo o PMDB es
tará entrando com recurso junto ao Tribun.al Superior
Eleitoral por desobediência ao cumprimento de deci
são do Presidente daquela Casa.

Que possamos vir aqui dizer do crescimento,
do progresso que está a florir no Tocantins. Mas é
preciso que aguardemos mais um tempo, quando já
estiver passado a época do Siqueira no Tocantins.

Era o que tinha a dizer.

Sr. Presidente, na semana passada, o Deputa
do Paulo Mourão denunciava a esta Casa, e o jornal
o Globo divulgava a notícia, que estão sendo prepa
radas numa cooperativa agrícola em Porto Nacional
mais de 350 mil cestas básicas, que serão distribuí
das antes das eleições a pessoas constantes de um
cadastramento feito pelo Sr. Siqueira Campos - ca
dastramento puramente eleitoral. Esses alimentos,
que desde o início do ano deveriam estar sendo en
tregues mensalmente às fammas carentes, só agora,
às vésperas das eleições municipais, é que se dis-
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É tradição no nosso País que café não seria em comparação com o grupo de jovens que toma
bom para a saúde, podendo trazer até prejuízos por pouco ou não toma café. E faz uma profunda pes-
irritação gástrica, principalmente aos portadores de quisa bioquímica e farmacológica sobre esta ques-
gastrite e outras afecções semelhantes. tão: descobriu uma substância química no café - a

Por outro lado, sendo o café portador de droga lactona - capaz de bloquear os efeitos das outras
estimulante do sistema nervoso central, a cafeína, drogas nos neurônios.
há também uma tradição, repito, conceito folclórico E quem é o Prof. Darcy Lima? Além de Profes-
que vem atravessando, como disse, décadas de in- 'sor Titular de Neurofisiologia da Universidade Fede-
formações nem sempre verdadeiras, principalmente ral do Rio de Janeiro, é PhD em psicofarmacologia
no nosso País, no sentido de que a ação estimulante pela Universidade de Londres.
da cafeína seria responsável pela insônia que o pro- Então, não é aleatoriamente que estamos
duto poderia provocar, principalmente quando bebi- apresentando tal projeto de lei, que pode - na minha
do à noite. opinião - ser contestado que qualquer outra manei-

Entretanto, Sr. Presidente, caros colegas De- ra, menos sob a alegação de que isso seria prejudi-
putados, convém mostrar que o teor de cafeína no cial às nossas crianças.
café é dos mais baixos em relação a outros produtos O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi-
ingeridos a mancheias, inclusive à noite, a começar são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa-
pela coca-cola, que tem cerca de 2% de cafeína, en- dos, estando em Brasnia para prestigiar a sessão da
quanto o café tem 1,85% ou até um pouco menos. O Câmara dos Deputados e também para participar da
guaraná, conhecido produto da região amazônica, Conferência Nacional da Saúde, que está debatendo
tem 5%. O cacau e o chá, este considerado até re- os problemas do sistema de saúde brasileiro, não
médio, têm mais cafeína do que o café. Então, como posso deixar de mais uma vez abordar uma questão
falar em !'1ção estimulante que poderia ser prejudicial que, iniciada na minha cidade e Estado de São Pau-
às crianças? lo, tem tomado o Brasil pelos ares da televisão, do

Causou-me espécie que uma ilustre educado- rádio e da propaganda - propaganda enganosa, que
ra, Parlamentar como eu, tenha contestado nosso vem criando falsas expectativas pelo Brasil afora.
projeto de lei, afirmando que as crianças poderiam Refiro-me, Sr. Presidente, ao chamado plano
ser prejudicadas ao ingerir café. Muito mais prejudi- de saúde do Prefeito Paulo Salim Maluf, apelidado
cadas elas são, então, com a ingestão corriqueira, de PAS, que considero uma espécie de sepulcro
em altas quantidades, às vezes litros de coca-cola e caiado. O Sr. Presidente sabe que o sepulcro caiado
de guaraná, em decorrência de uma propaganda pode ter uma aparência no início, recém-dada na
condicionante maciça das multinacionais. demão de cal, mas que o cheiro da podridão acaba

Então, acho que seria até um dever dos brasi- saindo pelas frestas, e a verdade chega àqueles
leiros conscientes lutar para inverter essa situação, que, iludidos pela visão inicial da demão de cal, aca-
porque o jovem, a criança, o adolescente do Brasil bam sentindo o cheiro da podridão que vem de den-
estão desaprendendo a usar o café. tro do sepulcro caiado.

Lembro-me de quando eu era jovem, no inte- Pois bem, Sr. Presidente, sepulcro caiado é
rior de Minas Gerais, tradicionalmente, as famílias como classifico o chamado plano de saúde do Sr.
tomavam café pela manhã, às 7 ou 8 horas, repe- Paulo Salim Maluf, o PAS, que está enganando o
tiam o café às 13 ou 14 horas e, depois, às 20 ou 21 povo em São Paulo e mais ainda nos outros Esta-
horas. Isso era uma tradição, em quase todas as fa- dos, pela televisão, no tempo que S. Exª compra e
mOias brasileiras. com o qual gasta o dinheiro dos municípios. A Con-

E agora vem o mais importante, Sr. Presidente: ferência Nacional de Saúde é uma oportunidade
O Prof. Darcy Lima, Titular de Neurofisiologia da para se discutir também esse tipo de distorção.
Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez pesqui- Vejam bem o que está acontecendo na cidade
sas durante oito anos e constatou que o café é útil de São Paulo, senhores de todo o Brasil: durante os
até mesmo para diminuir o uso de outras drogas. três primeiros anos de Governo do Sr. Paulo Salim
Chegou a trabalhar com uma amostragem de 6 mil Maluf, S. ExiJ reduziu o orçamento da saúde pela
jovens, dos quais mais de dois mil não tomavam, e metade. Chegou ao cúmulo de não gastar o dinheiro
mais de três mil tomavam café. O referido Professor, que o Ministério da Saúde encaminhava, via SUS. O
Sr. Presidente, verificou que no grupo dos usuários Prefeito guardava esse dinheiro, para servir de aval
de café o uso de drogas é significativamente inferior a empréstimos para pagar às empreiteiras. No últi-
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mo ano, S. ExM monta um plano, com o intuito eleito- autorização para transporte de pacientes. É um heli-
reiro de enganar a população de São Paulo, e agora cóptero para transporte normal de executivos, mas
quer enganar o resto do Brasil. não de pacientes. É mentira, então, que haja autori-

O que é esse plano? Como ele se caracteriza? zação para transporte de paciente naquele helicóp-
É preciso que essas verdades sejam ditas. Todos os tero.
pacientes portadores de doenças infecciosas mais Finalmente, é preciso que se saiba que ele exi-
complexas, como AIDS, tuberculose e hanseníase, lou 25 mil funcionários, de médicos a atendentes,
não são atendidos. O Programa de Saúde Mental, que não quiseram aderir às condições leoninas de
um dos mais modernos montados na cidade de São trabalho impostas pelo plano, porque neste não há
Paulo, foi praticamente desativado. Mais da metade direitos trabalhistas. O funcionário, por exemplo, não
do pessoal que trabalhava nesse programa foi posto tem direito à licença médica, nem a férias, nem a
para fora da Secretaria Municipal de Saúde. A cida- nada. Vinte e cinco mil funcionários, entre médicos,
de de São Paulo, pelo abandono do trabalho de pre- enfermeiras e assistentes sociais, que se recusaram
venção, está ameaçada de ser invadida pelo den- aderir a esse plano nocivo à saúde do Município de
gue. A vacinação e a educação sanitária deixaram São Paulo, foram jogados em outras Secretarias.
de ser prioridade na rede municipal da cidade de Existem neurocirurgiões em usinas de asfalto, gine-
São Paulo, por incrível que pareça, pois sempre foi cologistas em creches e especialistas de UTI em es-
uma rede de saúde pública modelar nesses aspec- colas.
tos. Cirurgias mais complexas, tratamentos mais ca- Portanto, não há exemplo maior de violência,
ros, como câncer, politraumatizados, pessoas agre- de arbitrariedade e, ao mesmo tempo, de desperdí-
didas por tiro, enfim, casos mais difíceis são expor- cio de dinheiro público do qué este que vem aconte-
tados, pelas ambulâncias do plano do Prefeito, para cendo na cidade de São Paulo com o chamado Pia-
os hospitais estaduais. Esses casos não interessam, no PAS.
pois não querem que terapias mais caras sejam in- Já entrei com representação no Ministério PÚ-
cluídas no Plano PAS da Prefeitura. blico Federal e espero que a justiça esteja atuando

.Eles simplesmente fazem um tratamento rápi- para - também junto com dezenas de pessoas que
do para patologias simples. Às vezes, o paciente já vêm denunciando - desmascarar esse sepulcro
nem se senta, ao ser atendido pelo médico, pois é caiado que é o PAS do Prefeito Paulo Salim Maluf.
proibido haver filas. O médico atende o paciente em O SR. WILSON CIGNACHI (BlocoIPMDB _
pé, passa uma receita e, literalmente, o despacha, RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e
porque também não há medicamentos. Srs. Deputados, sabem V. Exllg que o Rio Grande

A entrega de medicamentos, que faz parte do do Sul é praticamente responsável pela produção
atendimento integral à saúde, foi praticamente sus- nacional de vinho. Está em Brasília a representação
pensa. Os pacientes saem com a receita na mão e do setor para participar de um grande evento promo-
vão peregrinar pelos postos de saúde ou hospitais vido pelo Ministério da Agricultura. Trata-se de uma
estaduais, na tentativa de adquirirem o medicamento reunião para discutir a futura legislação para mod-
que lhes é. negado pelo plano de saúde do Prefeito emizar o sistema de fiscalização de bebidas, que. in-
de São Paulo, Sr. Paulo Salim Maluf. cluiu naturalmente o vinho nacional. Estou acompa-

Os cidadão do Ceará, da Paraíba, do Rio nhando essa delegação e aproveito a oportunidade
Grande do Sul, que assistem á propaganda engano- para registrar a preocupação em relação ao financia-
sa, precisam saber dessas coisas. Em São Paulo, o mento para o setor exportador.
plano e o cheiro do sepulcro caiado cada vez mais Recentemente o Govemo Federal através do
aparecem. BNDES, abriu uma linha de crédito especial no valor

Recentemente, verificou-se a venda de carteiri- de 1 bilhão de reais para financiamento às exporta-
has que dão acesso ao plano de saúde. O paga- ções, contemplando diversos setores como: calça-
mento por carteira seria votar em determinado Ve- dos, confecções, autopeças, móveis, plásticos, cerâ-
reador (X, Y ou Z), que apóia o Prefeito de São Pau- micas, eletrodomésticos e demais.
lo. O que o setor está solicitando e já foi encami-

O helicóptero utilizado por S. ExlI, em propa- nhado é que se incluam os exportadores de vinho e
garida enganosa pela televisão, não possui licença de sucos de uva, para possibilitar o atendimento. Na
para circular, segundo foi denunciado semana pas- verdade, a exportação no setor é pequena, mas pre-
sada. A empresa contratada, tercerizada, não tem cisamos incentivá-los para que continuem exportan-



"Nota de Esclarecimento: A Folha de
pagamento do GDF e a verdade sobre os
repasses da União.

O Governo Democrático e Popular
considera sagrado o salário dos seus servi
dores. Por isso, vem confirmar o pagamento
integral da parcela dos salários dos servido
res das áreas de Educação, Saúde e Segu
rança, no dia 5 de setembro, no valor de
R$99,8 milhões.

Para que esse pagamento fosse possí
vel, foi necessário que o Govemo Democrá
tico e Popular financiasse com recursos pró

. prios, gastos que sempre foram financiados
pelo Governo Federal desde 1960 até 1994.

Para que a opinião pública e os servi
dores do GDF percebam isso, é necessário
esclarecer ainda o seguinte:

1) No último dia 30 de agosto, para pa
gar esses R$99,8 milhões, o GDF tinha dis
ponível, de repasses da União, um total de
R$64,8 milhões. Para fechar a conta, falta
vam, portanto, R$35 milhões.

2) Após novas negociações, a União
fez um repasse adicional, no dia 30 de agos
to, de R$11 milhões, deixando ainda a des
coberto o valor de R$24 milhões.

3) Diante desse quadro, o Governo De
mocrático e Popular tinha duas opções: pa
gar apenas parte dos salários dos servido
res da Saúde e Educação ou, mais uma vez,
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do. São aproximadamente 16 mil produtores rurais momento, julgo necessário apresentar no plenário
que cultivam cerca de 36 mil hectares e produzem da Câmara dos Deputados uma nota distribuída on-
anualmente 300 milhões de litros de vinho e deriva- tem à imprensa, a qual será distribuída junto ao con-
dos, incluindo-se o suco de uva, sendo que mais de tracheque dos servidores do GDF, em que o Gover-
cem mil pessoas dependem dessa atividade. no Democrático e Popular dá todas as explicações

Sr. Presidente, já nos encaminhamos ao Minis- referentes aos repasses da União para essas três
tro da área econômica, e hoje e amanhã também áreas, à aplicação desses recursos e também à
participaremos de um encontro com os Ministros do complementação que o GDF tem feito com recursos
Planejamento e Orçamento; da Agricultura, do Abas- do seu próprio orçamento para pagamento dos ser-
tecimento e da Reforma Agrária; da Indústria, do Co- vidores dessas três áreas.
mércio e do Turismo, quando apresentaremos uma Faço esse registro, porque ultimamente a im-
proposta no sentido de viabilizar esta solicitação~ prensa tem discutido muito essa questão. E, em al-
Além disso, o setor pede que se moralize a entrada gum momento, levantam-se dúvidas sobre quem, de
de vinhos de baixa qualidade e fora da especificação fato, está falando a verdade sobre os recursos re-
do mercado nacional e intemacional, sem certificado passados, a aplicação destes e a existência ou não
de procedência; solicita também a fixação de valor de saldo de caixa para o pagamento de pessoal des-
mínimo de referência para cálculo de Imposto de Im- sas três áreas.
portação sobre vinhos, sem o que não vamos prote- Sr. Presidente, passo a ler a nota emitida on-
ger o setor. Não que .istQ .represe.nte um privilégio tem pelo Governo Democrático e Popular, divulgada
para a produção nacional, mas queremos" que se pela imprensa e que será colocada no contracheque
aplique no País a mesma legislação dos países pro- dos servidores do GDF:
dutores de uvas e vinhos. E, para incentivar o setor,
solicitamos a redução do Imposto de Importação so
bre máquinas, equipamentos e insumos utilizados
no setor vitivinícola.

Sr. Presidente, o seminário que está sendo
realizado no Ministério da Agricultura começa por
ampla discussão, no sentido de fazer uma análise
de risco sobre as importações de todos os produtos.
Verifica-se muitas vezes que o Brasil libera a entra
da de produtos importados e passa a ser depósito
de lixo do mundo. Além disso, precisamos saber que
países estão comercializando com o Brasil, para que
haja equilíbrio recíproco da balança comercial. As
sim, estaríamos atendendo aos setores em extrema
dificuldade no momento.

Sr. Presidente, solicito a V. ExlI a divulgação
deste pronunciamento nos canais competentes da
Casa.

Era o que tinha a dizer.
A SRA. MARIA LAURA (PT - DF. sem revi

são da oradora.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu
tados, o partido dos Trabalhadores do Distrito Fede
ral, particularmente eu, Presidente do PT, temos
acompanhado cuidadosamente a execução financei
ra dos recursos orçamentários repassados pela
União às áreas de Saúde, Educação e Segurança
do Distrito Federal.

Sr. Presidente, fazemos isso pela política que o
partido adota nacionalmente no sentido de exigir
transparência em relação às contas públicas, aos
gastos e à aplicação dos recursos públicos. E, neste



Finalmente, o Governo Democrático e
Popular tem limitado seus investimentos em
obras, que tanto aparecem na cidade, a
apenas 2% do total de seus recursos, por
força do alto valor de sua folha de pagamen
to e do financiamento que faz de gastos tra
dicionais da União.

7) Para substituir, mais uma vez, a fal
ta de transferência suficiente, o Governo De
mocrático e Popular está sendo obrigado a
atrasar pagamentos em custeio e obras, sa- .
crificando uma pontualidade que vinha sen
do considerada exemplar, e está !usando a
totalidade de sua disponibilidade em caixa,
inclusive as reservas, para outros gastos em
setembro.

4) Consciente de suas responsabilida
des e compromissos com ·os trabalhadores,
o Governo Democrático e Popular optou por
financiar a quantia que faltava para comple
tar os salários dos servidores pagos tradicio
nalmente pela União.

5) Chamamos a atenção dos servido
res do GDF e da opinião pública para o fato
de que o Governo Democrático e Popular,
desde janeiro de 1995, já financiou recursos
da ordem de R$400 milhões para cobrir
rombos abertos pela falta de repasses de
verbas da União. Desse montante, R$104
milhões foram destinados, em 1995, a salá
rios na área de segurança, setor que consti
tucionalmente deve ser pago pela União; e
R$296 milhões para a Saúde e a Educação,
que historicamente a União sempre repas
sou a Brasília.

6) Chamamos ainda mais a atenção
dos servidores e de toda a população que
tais financiamentos só foram possfveis gra
ças ao substancial aumento de arrecadaçãó
de impostos (no penodo de janeiro a julho
de 1996 foram arrecadados R$170 milhões
a mais do que no mesmo perfodo em 1995).

Além disso, o Governo Democrático e
Popular, mesmo atendendo a reivindicações
definidas em lei e nas prioridades desse Go
verno para os funcionários da Educação e
Saúde, não concedeu qualquer reajuste sa
larial aos servidores da Administração Dire
ta.
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financiar o restante dos salários que a União 8) Fica assim clara a total impossibili-
deixou de repassar ao Governo Democrático dade de o Governo Democrático e Popular
e Popular, ou seja, ao GDF. continuar, nos próximos meses, substituindo

a União, casos os repasses não sejam feitos
no valor necessário.

Brasília, 2 de setembro de 1996.
Governo Democrático e Popular:

Faço esse registro, Sr. Presidente, porque con
sidero uma obrigação nossa, do Partido dos Traba
lhadores, esclarecer a opinião pública, particular
mente a população de Brasília e esta Casa, sobre o
uso real dos recursos que são repassados pela
União para o orçamento do Governo do Distrito Fe
deral.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAES LANDIM (BlocoIPFL - PI) - Sr.

Presidente, Sr's e Srs. Deputados, há tempos venho
apelando ao Ministro da Justiça, Sr. Nelson Jobim,
para que interfira no Estado no Piauf, no Municfpio
de São João do Piauf, minha cidade natal, em razão
das constantes perturbações na ordem pública que
ali vêm acontecendo e da clara impotência da autori
dade policial do Estado para conter essas perturba
ções e os abusos de pessoas sem nfvel moral e pro
fissional, que vêm ameaçando a segurança dos ha
bitantes daquela pacata cidade, centro de uma mi
crorregião de cerca de setenta mil habitantes.

É tão dramática a situação da Polrcia do Esta
do, Sr. Presidente, que uma cidade do porte de São
João do Piau f - agora mesmo seis dos seus antigos
povoados foram transformados em cidades - onde
as eleições serão realizadas, pela primeira vez, em
3 de outubro, sequer possui uma viatura policial. É a
falência completa do Estado, do Governo Estadual.

Ao mesmo tempo, sem querer insinuar ao Sr.
Secretário de Segurança a existência de qualquer·
tipo de omissão ou conivência, o que parece haver
realmente é uma paralisia de recursos materiais,
que leva a acontecimentos como o de ontem, quan
do uma bomba foi lançada na residência de minha
mãe, o que poderia ter provocado um desfecho dra
mático.

Já me dirigi ao Ministro Nelson Jobim pedindo
providência da própria Polrcia Federal em relação a
São João do Piauf, até para fins de proteção familiar
e a minha pessoalmente, em virtude da falta de sen
so de responsabilidade e civilidade de pessoas que
tentam perturbar a ordem pública graças a eventuais
desesperos polftico-eleitorais.

Considerando os acontecimentos de ontem, o
apelo que faço ao Ministro Nelson Jobim é que man
de imediatamente a Polfcia Federal averiguar de
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perto tais fatos e tomar as providências cabíveis vários comerciais, vamos dizer assim, exaltando as
para restabelecer a paz em São João do Piauí e, ao maravilhas do novo plano econômico; e o Banco do
mesmo tempo, dar segurança aos meus familiares. Brasil e outras empresas também fizeram a mesma

Um dos problemas mais crfticos nos Estados, coisa.
Sr. Presidente, é exatamente o desaparelhamento Recorrendo ao Ministério Público, obtive como
das suas Polícias Militar e Civil. Ainda ontem, li na resposta que existe uma lei - não lembro o número,
Folha de S. Paulo que o Estado de São Paulo tem Sr. Presidente - que autoriza essas empresas a di-
hoje menos policiais do que há dez anos, o que fundirem esse tipo de publicidade, desde que sejam
mostra que, à proporção que a população aumenta de exaltação a temas em que os valores da Pátria
e problemas complexos se avolumam na estrutura sejam o ponto central. Agora foi a Petrobrás a int!-
da segurança pública, os Estados investem menos mada a pagar a conta de uma pesquisa que não tem
não só em quantidade, mas sobretudo na qualifica- nada de exaltação à Pátria, que não tem nenhuma
ção de seus quadros de policiais. convocação, nenhuma mobilização cívica para qual-

No meu Estado, a situação deve ser a mais quer objetivo mais nobre, mas é pura e simplesmen-
. dramática do Brasil, razão do presente apelo que te uma pesquisa de opinião, que foi paga para servir
reitero ao Sr. Ministro Nelson Jobim, a quem solicita- ao Palácio do Planalto como isca ou como fator de
rei audiência nas próximas horas para relatar pes- pressão para teses do Governo que estão em dis-
soalmente os acontecimentos de ontem em São cussão na sociedade ou dentro deste Parlamento.
João do Piauí e pedir a pronta intervenção do Go- Sr. Presidente, obrigar uma empresa como a
verno Federal, através do nobre Ministro da Justiça, Petrobrás S.A. a bancar - não a publicidade agora -
a fim de que a cidade se tranqüilize e as eleições uma pesquisa de opinião seria fugir absolutamente
possam se realizar em clima da mais perfeita segu- dos objetivos da empresa, seria afrontar os interes-
rança e liberdade para os cidadãos. ses dos acionistas minoritários. Assim, mobilizei os

Era o que tinha a dizer. dirigentes da Companhia de Valores Mobiliários para
O SR. PRESIDENTE (Elísio Curvo) - Concedo que, à luz da legislação que trata das sociedades

a palavra ao Deputado Augusto Carvalho para uma anônimas do nosso País, possam examinar o dano
Comunicação de Liderança pelo·PPS. cometido pelo Govemo a uma empresa do porte da

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. Petrobrás. Ao mesmo tempo, solicitei ao Tribunal de
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- Contas da União que examinasse a hipótese de as
te, sras e Srs. Deputados, na semana passada tive- empresas públicas ou as de economia mista, como
mos uma pesquisa de opinião publicada pela im- o Banco do Brasil e a Petrobrás, serem incluídas no
prensa revelando os percentuais obtidos pelo Sr. SIAFI - Sistema Integrado de Administração Finan-
Fernando Henrique Cardoso e outros candidatos em ceira - para que se possa obter maior transparência
algumas hipóteses que foram suscitados, como a no uso dos recursos públicos, como também dar co-
reeleição aprovada ou sem a tese da reeleição apro- nhecimento à SOCiedade de como estão sendo em-
vada. pregados.

O escândalo, Sr. Presidente, não é bem a pes- . Já foi relatada por nós a utilização de recursos
quisa, mas a forma de financiá-Ia. Ninguém sabe do Banco do Brasil para irrigar a campanha eleitoral
quanto ela custou aos cofres de uma empresa públi- de alguns candidatos, como a do Senador Valmir
ca - a Petrobrás. Campelo. Estamos também solicitando a apuração

Há alguns anos, cuido desse assunto e já vi- desse fato, assim como o rombo de 157 milhões de
nha questionando a prática não só do Governo do reais atribuído ao Banco do Brasil em operações es-
Sr. Fernando Henrique Cardoso, como também do cusas e fraudulentas, envolvendo empresários ines-
Governo do Sr. Itamar Franco e de todos os Gover- crupulosos e funcionários graduados daquela em-
nos nas últimas décadas, que, não tendo rubrica presa.
própria para gastos em publicidade, vêm lançando Espero que as decisões do Tribunal de Contas
mão de suas empresas públicas para fazer a publici- da União e a da Companhia de Valores Mobiliários
dade daquilo que entendem como sendo necessário passem a vigorar para que esse tipo de prática seja
à propagação de algum objetivo. definitivamente afastado do procedimento das nos-

A Empresa de Correios e Telégrafos, por sas autoridades no trato com as empresas que inte-
exemplo, foi obrigada a bancar a campanha de exal- gram o patrimônio do povo brasileiro.
tação do real; a Caixa Econômica Federal financiou Era o que tinha a dizer.



"Art. 57. Constitui crime eleitoral doar
direta ou indiretamente a partido, coligação
ou a candidato recurso de valor superior ao
definido em lei para aplicação em campanha
eleitoral. Pena: multa de valor igual ao ex
cesso verificado.

" - Gastar recursos acima do valor de
finido nesta lei para aplicação em campanha
eleitoral. Pena: multa de valor igual ao ex
cesso verificado."

Sr. Presidente, estou lendo artigo da Lei Eleito
ral, porque daqui a pouco entrarei com repre
sentação na Procuradoria-Geral da República, pe
dindo a investigação do comportamento do Senador
Valmir Campelo, candidato do PTB ao Governo do
Distrito Federal em 1994.

Foi desbaratada uma quadrilha de marginais
que desviavam recursos do Banco do Brasil na cida
de de Jundiaí, São Paulo. Como afirma um dos mar
ginais presos, essa quadrilha teria doado 6 milhões
de reais do dinheiro desviado do Banco do Brasil
para a campanha eleitoral do então candidato a Go
vernador, Senador Valmir Campelo. Com a doação
desses 6 milhões de reais, os marginais ficariam au
torizados a indicar o Presidente da Companhia de
Água e Esgoto do Distrito Federal e mais quatro di
retorias da empresa.

Esse é um fato realmente grave, que merece
investigação profunda do Ministério Público. Portan
to, quando sair daqui, irei à Procuradoria-Geral da
República entrar com essa representação, baseada
em matéria exclusiva da revista IstoÉ, trazida a pú
blico esta semana. A reportagem é rica em detalhes
a respeito do que aconteceu.

Essa é uma situação grave, pois a quadrilha
desvia dinheiro público, faz negociatas eleitorais,
compra o direito de indicar dirigentes de empresas
estatais, através do financiamento de campanhas.
Isso foi o que a quadrilha afirmou aos repórteres da
IstoÉ.
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O Sr. Paulo Xavier, § 22 do an. 18 do Peço à Procuradoria-Geral da República que
Regimento Interno, deixa a cadeira da presi- investigue o comportamento do Senador Valmir
dência, que é ocupada pelo Sr. Elfsio Curvo, Campelo, que negociou, com uma quadrilha de este-
§ 2Q do an. 18 do Regimento Interno. Iionatários, o financiamento de sua campanha, con-

O SR. PRESIDENTE (Elísio Curvo) - Com a forme afirma a reportagem da IstoÉ.
palavra o Sr. Deputado Chico Vigilante. Se efetivamente houve o gasto de 6 milhões de

O SR. CHICO VlGILANTE(PT - DF. Sem revi- reais, o Senador Valmir Campelo sonegou informa-
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- ções ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Fede-
tados, o art. 57 e seus incisos I e " da Lei n2 8.713 ral, figura essa tipificada como crime eleitoral. Por-
dispõem: tanto, essa é uma situação realmente grave, que

merece investigação profunda do Ministério Público,
para que fatos como esse não venham a se repetir
na Capital da República nem em lugar nenhum do
Brasil.

Tenho certeza de que o Ministério Público irá
investigar o caso e não tenho dúvida nenhuma de
que a verdade virá à tona.

Era o que tinha a dizer.

O SR. RÉGIS DE OUVEIRA (BlocolPFL - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, meu pronunciamento será bem rá
pido. Desejo apenas deixar clara a posição da coli
gação PTBIPFL de São Paulo.

A todo instante, S. ExA o Ministro Sérgio Motta
tem agredido a coligação e o atual Prefeito de São
Paulo com palavras indignas de um Ministro de Es-
tado. .

A nosso ver, um Ministro de Estado deve man
ter-se dentro de um padrão ético de comportamento,
colocar-se à altura dos membros que compõem o
Governo e portar-se com altivez, dignidade e serie
dade, corno recomendado a todo aquele que exerce
função pública. Um Ministro de Estado exerce fun
ção pública destinada à prestação de serviços à po
pulação, tendo como objetivo a melhoria da situação
do nosso povo. Não se faz política com retaliação
pessoal, com críticas de baixo nível, especialmente
em se tratando de Ministro de Estado. Se admitir
mos que Ministros tenham um Iinguajar desabrido e
aético, o que não poderemos esperar daqueles me
nos informados em política, que podem, a todo o
instante, atacar os políticos, o Congresso Nacional,
o Chefe do Executivo e os integrantes do Governo
sem nenhuma responsabilidade?

Com essas palavras, quero deixar registrado
não apenas um desabafo, mas um lamento sentido
e profundo de quem compõe uma chapa na condi
ção de Vice-Prefeito na cidade de São Paulo - uma
chapa vitoriosa em São Paulo e que hoje, pelos da
dos do DataFolha, atinge 41 % das intenções de
voto - que se sente hostilizado e agredido com as
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palavras e com o comportamento indigno e aético de ou não adotado pelas instituições de ensino superior
quem deveria dar exemplo ao País. segundo seus próprios critérios. O mesmo acontece

Desejo apenas, Sr. Presidente, deixar marcado em relação aos alunos, que poderão optar pelo ves-
o desencanto deste Deputado em relação ao Sr Mi- tibular convencional ou pelo Programa de Avaliação
nistro de Estado, que, num comportamento que en- Seriada. Preservam-se, dessa forma, a autonomia
tristece a Nação brasileira, que enodoa o Governo ditática de .cada universidade e a liberdade de esco-·
brasileiro, parte para o achincalhe, para a aleivosia, lha dos estudantes, ao mesmo tempo em que se
para a política menos nobre. Não uso qualquer tipo abre para ambos uma nova opção pedagógica.
de eufemismo a fim de não resvalar no nível do Temos plena convicção, Sr. Presidente, de que
comportamento atual do Sr. Ministro. o Congresso Nacional saberá aquilatar a importân-

Deixo registrado o inconformismo da coligação cia desse programa, aprovando rapidamente este
PTBIPFL de São Paulo em relação ao comporta- projeto de lei, que, seguramente, procura resolver
mento menos nobre e menos digno de S. ExB o Sr. um problema básico no que concerne à ascensão ao
Ministro das Comunicações, Sérgio Motta. ensino superior no Brasil, já que o vestibular é a úni-

O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF. Sem ca opção para o acesso à universidade. Tudo isso
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- acaba gerando a indústria dos cursinhos, os cursos
putados, apresento nesta tarde proposição da maior superficiais, as provas de múltipla escolha. Esse
relevância. Refiro-me ao projeto de lei que institui o programa seriado avaliará paulatinamente os alunos
Programa de Avaliação Seriada nas instituições fe- durante o segundo grau, o que demonstrará a quali-
derais de ensino superior, programa que 'poderá ser dade do estudante durante o curso inteiro, e não
adotado como mais uma opção para a seleção dos apenas quando da realização de uma prova circuns-
estudantes. tancial, momentânea, na qual há interferência de vá-

Este mecanismo de seleção, implantado pela rios fatores, como a sorte, que não pode ser um cri-
Universidade de Brasília, vem recebendo adesão tério para a ascensão ao ensino superior.
entusiástica de estudantes e estabelecimentos esco- Esta breve experiência da Universidade de
lares de todo o País. Cento e sessenta e seis esco- Brasília já demonstra a necessidade de ampliação
las de quatorze Estados já se cadastraram para ins- da proposta para outros lugares. Devemos criar con-
crever seus alunos no Programa de Avaliação Seria- diçóes legais para que as universidades reservem
da, que reservará 50% das vagas do primeiro vesti- 50% de suas vagas para os inscritos no referido pro-
bular de 1999 daquela instituição de ensino para os grama. Com isso, serão evitadas ações na Justiça
alunos com melhor aproveitamento nas três avalia- ou outra interpretação que possa inviabilizar esse
ções, que serão promovidas a partir deste ano em rico processo que prioriza a qualidade do aluno, não
cada série do segundo grau. a prova.

Esse projeto, Sr. Presidente, representa a ver- Nesse sentido, é preciso aprovarmos este pro-
dadeira integração entre o ensino médio e o supe- jeto rapidamente. Assim, daremos respaldo à Uni-
rior, que deixam de ser divididos pelo fosso único do versidade de Brasnia e a outras escolas, como as do
vestibular; para os estudantes, significa a minoração Mato Grosso e Rio Grande do Sul, que recorreram à
do trauma da seleção única, pois ficarão menos de- Justiça para assegurar as inscrições no programa.
pendentes de fatores circunstanciais. A avaliação Se o Congresso aprovar este projeto, o que autoriza
passará a ser feita ao final de cada ano letivo duran- a Universidade de Brasília a fazer este tipo de sele-
te o segundo grau, com menor impacto psicológico e ção, este problema não ocorrerá mais. Será dada
possibilitando ao aluno melhor conhecimento de autonomia às universidades para que estipulem à
seus pontos fortes e fracos. Permitirá a ele progra- proporção que desejarem, tendo em vista as carac-
mar melhor seus estudos e determinar, com a análi- terísticas de cada região. De mais a mais, cabe ao
se dos resultados alcançados, a sua vocação profis- próprio aluno optar por este sistema ou pelo conven-
sional com maior grau de maturidade. cional. Acho que isso é bem democrático. O Con-

O alcance dessa nova proposta não se limita gresso Nacional responderá rapidamente à necessi-
ao Distrito Federal. O próprio fato de despertar inte- dade de corrigir essa grande distorção referente ao
resse em alunos de outros Estados, que se inscre- ingresso nas instituições de ensino superior no Brasil.
vem para disputar vagas na Universidade de Brasf- Era o que tinha a dizer.
lia, mostra que tal experiência deve ser estendida a A SRA. MARILU GUIMARÃES (Bloco/PFL -
todo o País. O Programa de Avaliação seriada será MS. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente,
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Sras. e Srs. Deputados, registro a realização do ocorrido recentemente em Goiás. O Deputado Esta-
Congresso Mundial contra a Exploração sexual Co- dual Nei Percussor, do PSDB, homem negro, foi via-
mercial de Crianças, em Estocolmo, onde foi discuti- lentamente agredido pelo Deputado Ibsen de Castro,
da uma ação global contra o tráfico de crianças, a conhecido em Goiás por ter pertencido aos tempos
prostituição e a pornografia infantil. negros da ditadura militar, pelo seu conservadoris-

A Deputada Marta Suplicy e os Deputados ÁI- mo, truculência, e pelo prática de violência física e
varo Gaudêncio Neto e Sérgio Cameiro também in- verbal.
tegraram a delegação, que foi muito bem chefiada O filho do Deputado Ibsen de Castro está per-
pela representante de D. Ruth Cardoso, D~ Denise dendo as eleições na cidade de Jussara, em Goiás.
Paiva, além de vários integrantes de ONG. E, pelo fato de o Deputado Nei Percussor ser negro

Sr. Presidente, o documento resultante desse e de classe pobre, foi, então, violentamente agredido
encontro é da maior importância para uma agenda pelo Deputado Ibsen de Castro, fato extremamente
concreta de ações dos Poderes Legislativo, Executi- lamentável.
vo e Judiciário em parceria com as ONG. O noSso Desta tribuna da Câmara dos Deputados deixo
desafio após esse congresso é o Encontro das Amé- registrado meu veemente repúdio à atitude do Depu-
ricas, em que uma lei global estará sendo discutida tado Ibsen de Castro e minha solidariedade ao De-
para o combate e punição desse crime hediondo. putado Nei Percussor. Na verdade, creio que nin-

Agora, o mais importante - depois das discus- guém é xingado de negro; isto não é xingamento,
sões nas oficinas de educação, de saúde, e também porque os negros são nossos irmãos, pessoas como
na imprensa - é o compromisso dos Chefes de Es- todos nós. Mas o tom com que o Deputado Ibsen de
tado, das ONG e de todos os integrantes da rede Castro se referiu ao Deputado Nei Percussor foi alta-
mundial que está sendo criada para combater a via- mente pejorativo e maculou toda a raça negra de
lência contra crianças de todo o mundo. Goiás.

Sr. Presidente, com mais tempo, apresentare- Daí por que, neste momento, quero solidarizar-
mos no dia 10 ao Sr. Presidente da Casa, Deputado me com todos os nossos irmãos negros, pessoas
Luís Eduardo, relatório que está sendo elaborado que merecem ser respeitadas, especialmente em se
por toda a delegação brasileira. No momento, ape- tratando de um Deputado Estadual que obteve mais
nas enfatizo a importância desse encontro e a ne- de 10 mil votos e que, portanto, representa impor-
cessidade do real compromisso de todos os candi- tantes setores da sociedade goiana.
datos a Prefeito e a Vereador com essa agenda a Era o que tinha a dizer.
respeito da criança e.do adolescente em nosso País. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB-

Era o que tinha a dizer. SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
O SR. MARCONI PERILlO (PSDB - GO. sem e Srs. Par1amentares, não sou partidário do ex-Pre-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- sidente Itamar Franco, mas me sinto no dever de fa-
putados, mais de cem anos após a Abolição da Es- zer alguns registros, sobretudo porque acompanhei
cravatura, o Brasil continua a conviver com toda es- momentos da campanha de 1989, da qual ele parti-
pécie de racismo e discriminação, praticados por al- cipou.
guns setores da nossa sociedade. Lembro-me, com propriedade, de que o então

É lamentável verificar que a discriminação, Senador Itamar Franco quis até renunciar à sua can-
principalmente contra a raça negra, continua latente, didatura a Vice-Presidente pouco antes da conven-
permeando as reações dos mais conservadores, e ção e mesmo posteriormente, depois da convenção,
teimam em continuar discriminando os mais pobres já perto da eleição, que demonstra que Itamar Fran-
e negros. Aliás, é extremamente perigoso que este co é homem totalmente desapegado.
tipo de reação, depois de tantos anos da Abolição Por tudo isso, não posso concordar com o Mi-
da Escravatura, persista com tanta força na nossa nistro das Comunicações ao tentar atingir Itamar
sociedade. Franco, ex-Presidente que, ainda que de uma ma-

É triste verificar que no Brasil ainda existem neira simples, efetivamente conseguiu levar a bom
tantas pessoas que não gostam de conviver com ir- termo a administração do País, depois do rumoroso
mãos de outras raças ou até mesmo de outra reli- impeachment de Fernando Collor.
gião. A propósito, foi no Governo do ex-Presidente

Aproveito a oportunidade, Sr. Presidente, para Itamar Franco que Fernando Henrique Cardoso ini-
trazer à Casa séria denúncia de racismo explícito cialmente ocupou o cargo de Ministro das Relações
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Exteriores e depois de Ministro da Fazenda. Aliás, O SR. OSÓRIO ADRIANO (Bloco/PFL - DF.
foi o próprio Plano Real, do qual o atual Presidente Sem revisão do orador.) - Sr.. Presidente, Sras. e
Fernando Henrique Cardoso participou, que possibi- Srs. Deputados, a revista IstoÉ, na sua última edi-
Iitou sua eleição para a Presidência da República. ção, publica matéria na qual, de forma leviana, algu-

Creio que devemos ter mais respeito pelo ex- más pessoas de Brasília - dentre elas o Senador
Presidente Itamar Franco. Não posso concordar com Valmir Campelo - são acusadas de terem recebido
as afirmações e insinuações que têm sido feitas a dinheiro de bandidos que se encontram presos.
sua pessoa. Até podemos entender que Itamar não Se analisarmos as infundadas acusações fei-
tem a plumagem política que alguns que atualmente tas por esses homens, verificaremos que eles têm o
estão no poder consideram necessária. Mas, na sua único propósito de buscar quem os defenda, buscar
maneira simples de ser, na sua forma humilde de companheiros, alguém que fique ao lado deles. Por-
agir, Itamar Franco conseguiu sair da turbulência do tanto, para mim e para o povo de Brasília - tenho
Impeachment, passar por algumas dificuldades certeza - tais acusações não têm qualquer valor.
econômicas e entregar o País de uma forma tranqüi- Estou aqui, Sr. Presidente, em primeiro lugar,
la ao atual Presidente Fernando Henrique Cardoso. para dizer quem é Valmir Campelo. Tendo chegado
É verdade que o Presidente Fernando Henrique ga- a Brasília ainda menino, S. Exll conseguiu, com bri-
nhou a eleição em aliança com outros partidos, mas Ihantismo e ainda muito jovem, administrar eficiente-
não se pode deixar de negar a importância do ex- mente três cidades~satélites. Prova disto é que até
Presidente Itamar Franco. hoje, não só nessas cidades, mas em todo o Distrito

Registramos nosso repúdio a essas aleivosias Federal, Valmir Campelo encabeça as pesquisas
e insinuações assacadas ao ex-Presidente Itamar para o Governo do Distrito Federal. E isso incomoda
Franco, na vil tentativa de denegrir imagem de pes- muita gente.
soa com quem convivi e pela qual temos o maior Veja, Sr. Presidente: Valmir Campelo foi admi-
respeito. nistrador de várias cidades-satélites; foi Secretário

Reafirmo que não sou partidário do ex-Presi- de Estado; ocupou todas as funções aqui nesta cida-
dente Itamar Franco, não fui contatado por ninguém de, tendo começado de baixo, ainda garoto; foi o
ligado a seu grupo para tomar esta atitude, mas com Deputado Federal mais votado na primeira eleição
serenidade e tranqüilidade venho à tribuna repudiar no Distrito Federal; na segunda eleição, foi eleito Se-
todas as afirmações feitas pelo Ministro Sérgio Motta nador da República, com uma votação que não dei-
sobre o.ex-Presidente Itamar Franco. xou dúvidas; e, na terceira, candidatou-se e foi o

mais votado, no primeiro tumo, para Governo do
Lamento que o Presidente Fernando Henrique Distrito Federal, também com uma votação expressi-

Cardoso, que tem acompanhado o contumaz· com- va. Infelizmente,. no segundo tlJrno perdeu a eleição,
portamento desse cidadão em relação a pessoas mas de maneira honrada, de cabeça erguida e por
que devemos respeitar, não tenha dado um basta a poucos votos. Ganhou o PT, na pessoa do atual Go-
isso. A simples declaração em nota oficial de que o vemador Cristovam Buarque.
Ministro das Comunicações fala na condição pes- Essas acusações que aparecem na revista IstoÉ
soaI não é suficiente para as pessoas que conhe- foram suficientes, Sr. Presidente, pare. que ontem,
cem efetivamente a simbologia do poder. Nãó creio segunda-feira, aqui desta tribuna, os seus adversá-
que o Ministro de Estado, falando da forma que fala, rios políticos colocassem a cabeça de fora, pedindo
usando meios de comunicação aos quais tem facili- providências para o que sabem que não é verdadei-
dade de acesso, não tenha uma parcela de respon- ro: as acusações de que bandidos teriam repassado
sabilidade do Govemo que representa. 6 milhões.para a campanha de Valmir Campelo,

Portanto, reitero nosso contundente repúdio às uma campanha em que, sobretudo, não houve os-
afirmações que têm sido assacadas ao ex-presiden- tentação. Talvez, com uma pequena ajuda, tivesse
te Itamar Franco. Não tenho hoje - repito - nenhu- até ganho o Governo do Distrito Federal.
ma ligação com o ex-Presidente, mas não admito Então, são levianàs essas acusaçt ,assim
que se tente atingir a pessoa do ex-Presidente lta- como também as palavras daqueles que, i,'c1usive,
mar Franco da forma com se tem feito. Lamento que não conseguiram eles próprios defender-56 de acu-
por parte do Govemo não tenha havido, pelo menos sações aqui no Distrito Federal, depois da vitória de
até agora, uma resposta digna. Cristovam Buarque, de que se utilizaram de dinheiro

Era o que tinha a dizer. público, para festas particulares. São esses que es~



Outros Parlamentares também vêm ocupando
a tribuna desta Casa para falar sobre esse assunto,
e acredito que, com a interferência do Presidente da
República, essa desativação não ocorrerá.

Peço a V. Ex!<! que o meu pronunciamento seja
publicado e divulgado pelos canais competentes
desta Casa.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO PAIM - Sr. Presidente, peço a

palavra pela Liderança dos Partidos dos Trabalhado
res.

O SR. PRESIDENTE (Elísio Curvo) - concedo
a palavra ao nobre Deputado Paulo Paim, para uma
Comunicação de Liderança, pelo Partido dos Traba
lhadores. S. Ex51 dispõe de quatro minutos.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Como Líder.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, uso o espaço da Liderança para
anunciar á Casa duas questões.

Primeiro, estamos encaminhando à Mesa no
dia de hoje um projeto de lei que revoga o art. 62 da
CLT. Trata-se de um artigo já superado pela própria
tecnologia, pela automação, pela economia global.
Por quê? O que diz o art. 62? Permite que emprega
dores não paguem as horas extras aos trabalhado
res, alegando que não há como controlá-Ias.
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tão acusando Valmir Campelo; são esses que estão paraibana, pois as pastagens se degradaram em de-
a exigir esclarecimentos das autoridades para verifi- corrência da longa estiagem e o rebanho precisa de
car se Valmir Campelo realmente colocou a mão em um tempo para recuperar sua fertilidade natural re-
6 milhões de reais. produzir e retomar sua expansão.

Precisamos, Sr. Presidente, especialmente Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
aqui em Brasília, aprender a fazer política, ser dig- no momento em que os paraibanos fazem um esfor-
nos e não aceitar esse tipo de leviandade, venha de ço sobre-humano para soerguerem suas atividades
onde vier. Não concordo com isso. E seria para mim agropecuárias, cogita-se, na Embrapa, da desativa-
a maior surpresa do mundo se, amanhã, descobris- ção dos centros de pesquisas de Umbuzeiro e de
sem que Valmir Campelo não tem uma vida transpa- Alagoinhas, ambos na Paraíba, voltados para o de-
rente. senvolvimento e melhoramento genético do gado

Deixo aqui minhas palavras de elogio à condu- guzerá e gir leiteiros.
ta desse moço, que sempre honrou o Distrito Fede- Já encaminhamos ao Ministro da Agricultura
ral, e a minha repulsa às acusações que ele sofreu nosso protesto e nossa recusa em aceitar tais medi-
aqui, ontem, da parte de colegas da bancada do Dis- das. A Paraíba merece respeito.
trito Federal. Nesta oportunidade, clamo ao Sr. Presidente

Era o que tinha a dizer. da República Fernando Henrique Cardoso, para que
O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (Blo- determine a imediata sustação da aplicação dessas

colPFL - PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. desatinadas medidas, tão descabidas como inopor-
Presidente, Sras. e Srs. Deputados, as atividades tunas. Confio na sensibilidade de S. Ex!<!s que não
agropecuárias em meu Estado, Paraíba, vêm sofren- permitirá que seja perpetrado esse verdadeiro aten-
do ao longo dos últimos tempos pesados reveses, tado contra a pecuária paraibana.
quer impostos pela natureza, quer advindos de deci- Não se admite que por cima da queda venha o
sões políticas inconseqüentes. coice do Governo, por pura insensjbilidade burocráti-

A cultura do sisal sofre as graves conseqüên- ca.
cias da defazagem cambial, aliada à competição das
fibras sintéticas; o algodão convive dramaticamente
com a praga do bicudo; a agroindústria canavieira
padece da maior crise de sua história, várias usinas
fecharam suas portas, ceifando milhares de postos
de empregos.

Se na agricultura o quadro é desalentador, o
mesmo se pode dizer da pecuária, assolada pelos
longos períodos de estiagem.

Segundo dados do IBGE, publicados no PPM 
Pesquisa Pecuária Municipal, com dados relativos a
1993, somente por conta da última seca rebanho bo
vino da Paraíba sofreu uma redução de aproximada
mente 35% dos seus animais.

Caindo de um rebanho de 1 milhão, 319 mil ca
beças de gado em 1992, para menos de 815 mil bo
vinos em 1993. Sabe-se que no Nordeste, a queda
do rebanho foi de cerca de 165, ou seja, as perdas
relativas da Paraíba foram mais do dobro da ocorri
da no Nordeste como um todo.

A produção de leite no mesmo período (92/93)
sofreu uma evolução negativa, com a produção cain
do dos quase 120 mil litros. diários,. para menos de
98 mil litros dia.

É necessário destacar que o simples retorno
das chuvas não regula:rizou a situação da pecuária
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Ora, Sr. Presidente, esse argumento pode ter Só para dar uma idéia, Sr. Presidente, o salário
sido usado em décadas passadas, mas, na fase em mínimo, caso a lei seja aprovada, irá para 116 reais
que vivemos, do computador e da robotização, é um e 20 centavos. Somente em maio de 1997 i;-á para
absurdo. Devido a isso, esperamos que todos os 200 reais e 20 centavos. E eu poderia dizer que, so-
Parlamentares colaborem para que esse projeto seja mente no próximo milênio, terá o valor de 1977, ou
aprovado o mais rápido possível, a fim de que se seja, 332 reais e 60 centavos. Por isso, tenho certe-
permita simplesmente que o trabalhador que faz za de que esse projeto será aprovado nos dias 10,
hora extra tenha direito a ser remunerado por ela. É 11 e 12.
um projeto singelo, simples, mas de uma amplitude Era o que tinha a dizer.
social muito grande. O SR. PRESIDENTE (Elísio Curvo) - Com a

Faço também um relato à Casa sobre o se- palavra o Sr. Deputado Sarney Filho.
guinte: ontem, eu e o Deputado Valdomiro Meger - O SR. SARNEY FILHO (Bloco/PFL - MA. Sem
Relator do Projeto n2 1/95, que trata do salário míni- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
mo - construimos um entendimento, para que o sa- putados, durante o ano de 1995, quando assumi a
lário mínimo tenha um crescimento de 20 centavos Presidência da Comissão de Defesa do Consumidor,
anuais. Meio Ambiente e Minorias, fizemos um trabalho que

Isso demonstra que se trata de uma proposta se caracterizou basicamente, por um lado, pela
equilibrada e elaborada, depois discutida com o con- transparência e democratização e, por outro, pela
junto do movimento sindical e embasada, inclusive, participação responsável de seus membros. Eviden-
nos critérios de aumento do salário mínimo nos Es- temente, estamos dando esse mesmo tratamento,
tados Unidos e na Inglaterra. fazendo o mesmo trabalho, junto à Comissão de Or-

Na verdade, o projeto se resume em quatro çamento, que agora presido.
pontos: 1 - o salário-hora, no mês subseqüente à Nossa proposta foi deflagrada logo quando re-
promulgação desta lei, subirá 20 centavos de reais. cebemos a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Exe-
Depois, subirá apenas uma vez por ano. Por exem- cutivo. Entregamos uma cópia a todos os Governa-
pio, se a lei for promulgada em 12 de maio de 1997, dores; tomamos pública a Lei de Diretrizes Orça-
haverá um aumento inicial de 20 centavos e, depois, mentárias; fizemos com que em todos os Estados
outro apenas em 12 de maio de 1998. fossem ouvidas as forças sociais para que as mes-

Vinte centavos correspondem a um pãozinho mas opinassem sobre o tema. Também realizamos
ou a um copo de água. Por isso, tenho certeza de na Comissão reuniões com representantes das Lide-
que todos os Parlamentares e os partidos em cam- ranças e discutimos, amplamente, com todos os se-
panha - de forma justa, durante este mês de setem- tores, inclusive com o Executivo, os possíveis avan-
bro -, quando forem indagados se votarão a favor ços na matéria pertinente, para a devolução das
do reajuste de 20 centavos para o salário-mínimo, prerrogativas do Poder Legislativo. O assunto ainda
responderão que sim. Espero que isso efetivamente foi pauta de uma audiência pública com o Ministro
aconteça nos dias 10, 11 e 12, quando os parlamen- do Planejamento. A LDO foi votada, pela primeira
tares voltarem a esta Casa. vez, dentro do prazo. Este ano, vamos cumprir o que

Esse projeto garante o' mesmo percentual de manda o Regimento, votando ainda o Orçamento do
reajuste para todo aposentado e pensionista. Inseri- ano que vem.
mos também um artigo garantindo a receita para a No que diz respeito ao Orçamento Geral da
Previdência. Esse mesmo percentual de aumento se União, que chegou na última sexta-feira, já criamos
estenderá, com um índice fixo, aos aposentados, uma Subcomissão Especial para estudo e proposi-
com a respectiva receita paga pelo contribuinte, aos ção de lei complementar que estabelece prazos e
filiados ao Ministério da Previdência, no caso, em- critériós para sua apreciação. Estamos nos reunindo
pregado e empregador. para discutir detalhadamente como irá funcionar a

Sr. Presidente, no projeto de lei em questão Subcomissão de Fiscalização, outra Subcomissão
também garantimos uma inovação. É que não esta- criada por nós. Aliás, ela já foi implantada. Esta Sub-
mos indexando o salário mínimo à inflação, seja comissão certamente servirá para que cumpramos o
passada, presente ou futura. Aliás, não estamos vin- preceito constitucional de fiscalizar a aplicação do
culando a índice algum o salário mínimo, criamos Orçamento. Também, Sr. Presidente, o julgamento
simplesmente um crescimento de 20 centavos das contas dos ex-Presidentes da República estava
anuais para ele. atrasado. Desde 1990 não se julgava, conforme
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manda a Constituição, contas dos ex-Presidentes da
República.

Dessa forma, imediatamente distribuímos o jul
gamento das contas, designamos Relator, rejeita
mos uma parte das contas referentes ao ano de
1992 do ex-Presidente Fernando Collor e aprova
mos todas as contas do ex-Presidente Itamar Fran
co. A primeira parte das contas do ex-Presidente
Collor foi novamente remetida ao Tribunal de Contas
da União para que este emita um parecer conclusi
vo, já que o parecer que nos foi enviado estava in
cluso. Assim, estamos cumprindo com a nossa obri
gação e dinamizando a Comiss~o no sentido de que
esta exerça cada vez mais suas prerrogativas, forta
lecendo, com isso, o Poder Legislativo.

Por outro lado, a Comissão acaba de receber o
Orçamento Geral da União e se prepara para reali
zar algo inovador: audiências públicas nos Estados.
Comunico a V. ExB, Sr. Presidente, que o seu Esta
do, o Rio Grande do Sul, será um dos Estados con
templados com uma visita da Comissão. Pretende
mos levar as reuniões da Comissão aos Estados,
para que não somente os políticos, mas também a
sociedade civil e as forças que se interessam pelo
desenvolvimento da região possam discutir, com
pertinência, com conhecimento, o Orçamento, que,
na realidade, é a expressão do dinheiro arrecadado
do povo. Precisamos desmistificar a questão do Or
çamento, tirando-o desta caixa-preta e levando-o, de
forma transparente, a todos os segmentos da socie
dade, para que ela possa não só tomar conhecimen
to dele, como também opinar; aliás, seguindo o que,
com muita justiça, algumas Prefeituraso têm feito: o
processo de participação no Orçamento - Orçamen
to Participativo - processo este inovador do Partido
dos Trabalhadores, iniciado em Porto Alegre. Vamos
fazer na Câmara dos Deputados algo semelhante,
evidentemente dentro de outras circunstâncias, por
que não somos Executivo. Vamos apenas tomar o
Orçamento transparente, discuti-lo amplamente com
a sociedade e, daí sim, vamos trazer aos Relatores
e Sub-Relatores uma proposta concreta de cada re
gião.

Sr. Presidente, não obstante estarmos atraves
sando um momento pré-eleitoral - momento em
que, com muita justiça, os Par1amentares estão cui
dando de suas bases e apoiando seus candidatos,
quando não-candidatos - faremos a programação
durante este mês, aproveitando o recesso branco
em que se encontra a Casa. Conforme disse ante
riormente, acredito que este ano, além de tomarmos
mais transparente e rnáis participativa a discussão

do Orçamento, vamos também votar o Orçamento
de 1997, cumprindo pela primeira vez o preceito
constitucional.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Sarney Filho,
o Sr. Elísio Curvo, § 2º çlo artigo 18 do Regi
mento Interno, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Paulo Paim, § 2º
do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma Comunicação de Lideran
ça, pelo PCdoS.

O SR. PRESIDENTE (Paulo' Paim) - Tem V.
ExB a palavra.

O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoS - DF.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden
te, o Jornal de Brasília dé hoje publica a seguinte
manchete: "Escola expulsa aluna, que é inadimplen
te". O Colégio Compacto de Taguatinga Sul rescin
diu o contrato da aluna Rúbia de Jesus Tavares, 18
anos, e a proibiu de assistir às aulas. Agora, por es
tar inadimplente, Rúbia corre o risco de perder o ano
letivo e de não fazer o vestibular.

Sr. Presidente, chegamos ao ponto de escola
ser tratada como mercadoria, como uma venda de
banana. Não respeitam mais o aluno. A medida pro
visória que dispõe sobre as mensalidades escolares
garante, no seu art. 62, que não pode haver punição
pedagógica, ou seja, punição direta ao aluno, em
caso de inadimplência. Se o aluno estiver inadim
plente, a escola poderá recorrer a todos os instru
mentos do Código Civil, acionar os pais, processá
los, mas não poderá punir diretamente o aluno.

Que situação, Sr. Presidente, um aluno chegar
à porta da escola, ser barrado pelo porteiro, não po
der mais entrar, ser expulso, porque está inadim
plente! Esse trauma será permanente na vida dessa
estudante ede outros que estão sofrendo penalida
des pedagógicas por estarem inadimplentes.

A inadimplência é causada por essa recessão
brutal. Não há reajuste do salário dos servidores pú
blicos há mais de dezoito meses. A crise é geral no
País. Os pais que matricularam seus filhos no come
ço do ano correm o risco - como aconteceu no Colé
gio Compacto, em Taguatinga Sul - de os verem
barrados na escola e dela serem expulsos, porque
não pagaram a mensalidade. Isto é uma verdadeira
violência, o que mostra o espírito mercantilista de
várias escolas particulares do nosso País.

Aliás, esse procedimento está muito em conso
nância com o que divulgou a Confenen. No dia 28



o SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Com a
palavra a sra Deputada Maria Elvira.

A SRA. MARIA ELVIRA (BlocoIPMDB - MG.
Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, pretendo falar sobre uma iniciativa
do Ministério do Trabalho, que tem à frente o Minis
tro Paulo Paiva, nosso conterrâneo de Minas Gerais.
Acatando sugestão não apenas desta Deputada,
mas também do Movimento de Mulheres em geral,
porque esse é um velho sonho nosso, foi criado no
Ministério do Trabalho o Grupo Permanente de Tra
balho da Mulher, que pretende controlar todas as
ações do Ministério referentes ao trabalho feminino
no mercado brasileiro.

A iniciativa, como disse, foi nossa. Há mais de
vinte anos militamos nessa área. E o objetivo princi
pal desse grupo - inicialmente a idéia era fazer um
bureau - é combater irregularidades no local de tra
balho, dar maior atenção à saúde da mulher e à sua
formação profissional.
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de agosto foi divulgada pelo Correio Braziliense Existem milhares de mulheres que precisam e
uma série de medidas draconianas para tentar con- querem ser incorporadas ao mercado de trabalho.
ter a inadimplência. A Confenen diz claramente que Para isso precisam ser formadas profissionalmente.
é para fechar o cerco sobre os pais, responsáveis e Buscamos resgatar, por exemplo, ex-prostitutas, mu-
alunos maiores de idade. Essa confederação orien- Iheres que queiram de alguma forma voltar a uma
tou as escolas particulares a tomarem outras medi- vida digna, saudável, a uma vida de trabalho.
das para evitar a inadimplência. EsSe Grupo Permanente de Trabalho da Mu-

Nessa mesma matéria, a Confenen diz que Iher, Sr. Presidente, irá trabalhar no sentido de criar
considera essas orientações legítimas e justifica uma política de empregos e salários, usando natu-
com o argumento de que o que não tem condições, ralmente estatísticas que vão facilitar toda essa
de pagar a luz tem o fornecimento cortado. O mes- atuação.
mo procedimento, então, pode ser aplicado pelas O grupo inicialmente terá reuniões mensais
escolas com relação aos seus alunos inadimplentes. com os representantes do gabinete do Ministro e
É esta a orientação que essa Confederação, que já das cinco secretarias finalísticas do Ministério do
descumpriu a lei várias vezes, inclusive em Brasnia, Trabalho. Para quem não sabe, o Ministério tem cin-
está dando às escolas particulares: expulsão do alu- co secretarias: de Relação de Trabalho, de Informa-
no da escola e a rescisão do contrato. Isso é um ab- ção e Desenvolvimento Profissional, de Fiscalização
surdo. do Trabalho, de Política de Empregos e Salários e

Estamos encaminhando um requerimento à de Segurança e Saúde no Trabalho.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, dó Mi- Então, as cinco Secretarias juntas, com o gabi-
nistério da Justiça, que tem tido uma postura muito nete do Ministério, dentro do Grupo Permanente de
correta com relação à defesa do consumidor e preci- Trabalho da Mulher, pretendem controlar todas as
samente no trato das questões dos alunos matricula- ações do Ministério referentes ao trabalho feminino
dos nas escolas particulares, no sentido de que esta no nosso mercado.
Secretaria tome providências contra essa Confede- Ao terminar minhas palavras, agradeço ao Mi-
ração e essa escola que não cumprem o art. 6!! da nistro Paulo Paiva que realizou ao meio dia de hoje
medida provisória que dispõe sobre as mensalida- uma bonita solenidade no seu gabinete, que contou
des escolares, punindo alunos de forma pedagógica. com a presença da representante da SrB Ruth Car-
Isto é um absurdo, uma excrescência, uma violên- doso, e que também é a Secretária Executiva da Co-
cia, com o que não podemos concordar. munidade Solidária, sra Ana Pelliano. Contou tam.

Era o que tinha a dizer. bém com a presença da Presidente do Conselho
Nacional dos Direitos da Mulher, sra Rosiska Darcy
de Oliveira, uma feminista histórica no Brasil, mulher
que merece de todo o segmento feminista o maior
respeito, e também outras autoridades de diversas
ONG, diversos organismos do Estado, inclusive a
presença da Senadora Emília Fernandes, repre
sentando o Senado brasileiro e também a Comissão
de Educação daquela Casa.

Além da constante discussão do que está sen
do feito no País com relação ao trabalho da mulher,
pretende-se ampliar a participação feminina no mer
cado e criar novas frentes de apoio à mulher. Isso é
o que queremos, o que sonhamos.

Ainda dentro do meu tempo, Sr. Presidente,
faço um comentário sobre o pronunciamento do no
bre Deputado Agnelo Queiroz. Compreendo perfeita
mente a preocupação de S. ExIl com relação a uma
aluna ou qualquer aluno que seja expulso de uma
escola por falta de pagamento. A questão não é a
expulsão. Não uso esse termo, mas, como durante
muitos anos trabalhei em escola particular, quero



Durante o discurso da S,. Maria Elvira,
o Sr. Paulo Paim, § 212 do art. 18 do Regi
mento Interno, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Agnelo Queiroz,
§ 2fJ do art. 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Agnelo Queiroz) - Con
cedo a palavra ao Sr. Salatiel Carvalho.

O SR. SALATIEL CARVALHO (Bloco/PPB 
PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, habitação hoje é um dos
problemàs mais graves de nosso País e. só poderá
ser resolvido com um programa bem estruturado e já
exaustivamente testado como o Cingapura.

O Brasil passa por uma série de problemas no
s~tor habitacional com a proliferação de movimentos
que, escudados na tentativa de resolver uma situa
ção emergencial de moradia, criam um outro maior:
o conflito com proprietários de terras. Estes, muitas
vezes levando a crises ainda mais graves como as
que recentemente vimos, com episódios, inclusive,
cruentos.

Se em todo o território nacional o. quadro que
hoje se pinta é este, se nas regiões Sul e Sudeste 
consideradas as mais ricas do nosso Estado - o pro-
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lembrar aos companheiros que a escola, muitas ve- blema se agrava dia após dia, pior então o que po-
zes, paga aluguéis, conta de luz, água, telefone, os demos constatar no Nordeste brasileiro.
seus funcionários e as contribuições. Então, é ne- Com dificuldades até para arregimentar grupos
cessária a receita, que vem das mensalidades que organizados "",,0 que, diga-se de passagem, não de-
os alunos pagam. fendemos - e com uma carência econômica que ul-

Já aconteceram e estão acontecendo casos de trapassa as raias da miséria e suplanta em muito a
alunos que freqüentam durante um ano uma escola de outras regiões nacionais, o Nordeste, e mais pre-
e pedem transferência. Não pagam nada. Vão a ou- cisamente o E,stado de Pernambuco, mostra sérios
tra escola, freqüentam durante mais um ano e não prejuízos na organização de seu setor habitacional,
pagam nada. Vão a uma terceira escola e assim po- com o déficit sempre crescente.
dem se graduar sem pagar um tostão a uma escola Há a necessidade de adoção de medidas pre-
privada durante quatro ou oito anos, já que não há mentes para se encontrar, pelo menos, o ponto de
qualquer possibilidade legal de coibir esse tipo de equilíbrio que venha a reduzir e quiçá eliminar este
abuso. foco de tensão.

Temos de lembrar que os professores e os fun- Em boa hora o nosso companheiro Pedro Cor-
cionários têm salários a receber, corno também to- rêa, que concorre às eleições para a Prefeitura do
dos os fornecedores têm de receber os seus paga- Recife, ao registrar o seu programa de governo em
mentos. Sem dinheiro - ainda mais com as taxas de cartório e na OAB, fez questão de destacar como
juros como estão - nenhuma escola deste País vai ponto fundamental a ser tocado, caso eleito, o da
poder funcionar. moradia.

Nós nos preocupamos porque não desejamos Recife comporta hoje uma demanda superior a
nada antidemocrático, mas também achamos que as 20 mil apartamentos nas favelas e morros para que
escolas têm de ser respeitadas como empresas que esses sejam substituídos por condomínios habitacio-
são, tendo em vista que pagam contribuições, irn- nais e a vida das pessoas marginalizadas se trans-
postos e seus funcionários. forme em vida digna de cidadãos.

Era o que tinha a dizer. Só o Projeto Cingapura, levado a efeito com re-
sultados altamente positivos em São Paulo pelo nos
so Presidente de honra, Dr. Paulo Salim Maluf, p0
deria trazer uma solução - ao mesmo tempo imedia
ta e plausível - para a questão de moradias na capi
tal pernambucana.

Uma preocupação maior se centra nas condi
ções de vida hoje existentes no setor: miseráveis e
extremamente perigosas.

Por isso o Cingapura deverá ser o primeiro ato
administrativo implementado por Pedro Corrêa, uma
vez que revestido de características próprias - traria
paliativo rápido para a questão.

Além do mais, ele se diferencia de outros pro
jetos habitacionais pelo fato de as moradias serem
construídas no local onde as pessoas atualmente
moram, com água, luz, saneamento e mantendo
toda a atual relação de convivência, trabalho, esco
la, lazer, etc., que a comunidade possui.

Outro ponto de destaque - relevante, por sinal
- é que a titularidade do imóvel será preferencial
mente da mulher, quando a famnia não for legalmen
te constituída.

Exemplo a ser seguido por outros tantos candi
datos a Prefeito em suas cidades, a atitude de Pedro
Corrêa deveria ser tomada como um modelo prático
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dos primeiros passos ao nosso alcance a serem da
dos, a fim de solucionar, pela base, a questão nacio
nal do assentamento dos carentes..

Não se pretende, 'com isto;' ~30lver a questão
dos sem-terras - hoje mais um próolema político
que uma solução social.

Queremos apenas que, come~a medida, os
menos favorecidos tenham o seu' lugar para - se
não for muito - cuidarem e criarem, com as mínimas
condições permitidas, a sua famnia que, de uma for
ma ou de outra, quer queiram quer não, continua
sendo a célula mater de nossa sociedade.

Sr. Presidente, peço que este pronunciamento
seja divulgado pelo Informativo Hoje na Câmara e
pela A Voz do Brasil.

O SR. SANDRO MABEL (Bloco/PMDB - GO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~s e Srs. Deputados, a mineração tem novo ende
reço no Brasil.

Povoado como conseqüência da extração do
ouro, Goiás agora assume lugar de destaque como
grande produtor mineral no País.

Foi necessário o transcurso de mais de dois
séculos e meio para que o Estado encontrasse o
seu destino.

Nas várias etapas dessa caminhada, sempre
houve um homem, um nome ou um grupo de goia
nos que se destacou.

Em sua certidão de nascimento está lavrada a
história de Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhangüe
ra - ·0 que foi diabo".

Também foi o diabo o período em que Goiás
se tornou um "garimpão·.

O desrespeito aos direitos humanos e a agres
são ambiental campeavam pelos cerrados, pelas fal
das das montanhas e pelos vales de Goiás.

Certa vez, foi necessário que um punhado de
goianos da antiga Meia Ponte, hoje a cidade turística
de Pirenópolis, desconhecesse a prepotência da
Corte e impusesse, pelo uso das armas, o respeito
ao meio ambiente e à população.

Mas Goiás não poderia, eternamente, afastar
se de seu destino.

Em 1962, um dos mais ilustres dos goianos
criou as condições para que o Estado trilhasse o ca
minho seguro da mineração racional. Nesse ano, foi
criada a Metais de Goiás S.A. - METAGO.

Aquele goiano, vítima da truculência do regime
militar, já tivera outras iniciativas inovadoras, como
os combinados agrícolas, que o próprio regime que
o cassou, ao querer copiá-los, desvirtuou-os.

Seguissem as pegadas do ilustre goiano, não
teríamos, hoje os sem-terras, vítimas da insensibili
dade e da imprevidência das classe dominante.

Refiro-me a Mauro Borges, cidadão que traz
honra a Goiás e ao Brasil.

O ideal de Mauro Borges, ao constituir a Meta
go, era o de evitar que os bens minerais do Estado
fossem dilapidados pela ganância, fossem desperdi
çados pela falta de tecnologia e que o descaminho
da produção furtasse do povo goiano a parte que lhe
cabia, o instrumento para seu desenvolvimento.

Na mão de grandes goianos, a Metago cresceu
e tomou-se exemplo de empresa estadual de mine
ração e serviu de.balizamento para tantos outros Es
tados com pendores para a mineração.

Pesquisou áreas, fomentou a vinda de investi
dores, topou desafios, desenvolveu tecnologia e im
pôs-se como interlocutor sério nos certames sobre a
mineração.

Hoje, aos 34 anos, a Metago, procura adaptar
se aos novos tempos.

Sob a direção serena e esclarecida de um ou
tro ilustre goiano - o Dr. Aristóteles de Paula de
Souza Sobrinho - a empresa enxuga seus quadros
em cerca de 30%, reduzindo consideravelmente o
número de funcionários, especializa-os e direciona
os ao papel que deve representar a Metago - o de
catalisador do desenvolvimento da mineração em
nosso Estado.

Nada de concorrer com a iniciativa privada. Ao
contrário, âuxilíá~la,'orientá-lã e emulá-Ia, eis sua di
retriz maior.

Seu Centro Tecnológico é colocado à disposi
ção das empresas para as mais diversas análises
minerais, os mais diversos ensaios tecnológicos e os
mais complexos modelamentos econômiCos.

Seu Centro Gemológico, além do estudo das
pedras preciosas que o Estado produz, treina enor
me contingente, cuidando para que estas riquezas
saiam lapidadas do Estado, com maior valor agrega
do e mais mão-de-obra embutida.

Ao investidor que chega, a Metago dá as boas
vindas, ensina a geografia goiana, indica a geologia
do Estado e aponta o potencial mineral de cada re
gião.

Ao investidor que permanece, oferece a parce
ria, o apoio, a orientação e amizade.

Goiás, hoje, produz cerca de US$400 milhões
de dólares em produtos minerais. Pode produzir
mais, muito mais.



v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Elísio Curvo.
O SR. EÚSIO CURVO (Bloco PTB - MT. Sem

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sf'ls e Srs. De
putados, estão em moda agora as privatizações.
Fala-se muito em privatizar a Vale do Rio Doce, de
uma forma com a qual não posso concordar.

O inesquecível Presidente Getúlio Vargas deu
início à nossa Siderúrgica de Volta Redonda na dé
cada de 40. Já na década de 50, veio o eminente
Presidente Kubitschek e criou a Vale do Rio Doce
para que pudesse dali atender às reservas do qua
drilátero ferrífero.

Com o dinheiro de todos nós, brasileiros, foram
criados a Vitória-Minas, o Porto de Tubarão e a Vale
do Rio Doce, em Minas Gerais, que ajudou a desen-,
volver aquele Estado. Ali investiu, criou empregos e
desenvolvimento e outras coisas mais, como a cria
ção de várias outras companhias siderúrgicas, tudo .
em função do investimento da Vale do Rio Doce. To
dos nós, brasileiros, pagamos pela implantação da
quela empresa. Posteriormente, quando se deu con
ta que se estava exaurindo a hematita do quadriláte
ro ferrífero, o Governo fez um novo investimento,
massivo e caro ao País: o da Serra de Carajás. Ali,
Sr. Presidente, foram investidos cerca de 4 bilhões
de dólares, que hoje indexados superam facilmente
os 6,5 bilhões de dólares. É o valor da nossa dívida
contraída com o exterior.

Também não posso concordar com a forma
como foi contraída essa dívida: em várias moedas e
em vários tempos. Com isso, se fizermos uma má-
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Nesses valores, entretanto, não se incluem as Projeção conservadora indica que serão inves-
receitas criadas ou induzidas pelo fabuloso manan- tidos, nos próximos 15 anos, algo em tomo de US$3
cial de águas termais de Caldas Novas e Rio Quen- bilhões de dólares nos vários segmentos do setor
te. Nem aí estão incluídas as somas debitadas à so- mineral.
negação. Tampouco estão aí incluídos 05 descami- Eis por que Goiás é o novo endereço da mine-
nhos do ouro, das pedras preciosas e dos materiais ração.
de construção, que o laborioso geólogo Valdijon Es- Os goianos, que com orgulho aqui repre-
trela, Chefe do 611 Distrito do Departamento Nacional sentamos, agradecem a Mauro Borges, a Aristóteles
de Produção Mineral - DNPM, e sua equipe buscam de Paula de Souza Sobrinho e a todos os diretores e
erradicar. abnegados funcionários da Metago, do DNPM e da

Ao mencionar-se o sucesso da Metago, deve-- CPRM.
se, aliás, por mérito inconteste, incluir, obrigatoria- A natureza nos deu um dos maiores potenciais
mente, o desempenho do DNPM e da Companhia minerais do Brasil e nós damos boas-vindas aos que
de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, em quiserem investir em Goiás, transformando esse po-
Goiás, pois essas entidades percorreram, durante tencial em empregos e desenvolvimento, que é, sem
todas essas décadas, o caminho da colaboração, da dúvida, o anseio de todos os goianos.
interação e da sinergia. Era o que tínhamos a dizer.

Hoje, Goiás alterna com o Estado da Bahia o O SR. PRESIDENTE (Agnelo Queiroz) - Pas-
lugar de terceiro maior produtor do País no setor mi- sa-se ao
neral.

Concorre para esta posição a produção de
amianto crisotila, responsável por 27% da produção
mineral do Estado; de níquel, que participa com
2aok; de fosfato, com 19%; de ouro, com 13%; e de
nióbio, com 7%.

Outras 28 substâncias respondem pelos 8%
restantes. Aí estão incluídos, dentre outros, os cal
.cários para cimento e fins agrícolas, as pedras pre
ciosas, as argilas, os materiais de construção e a
água mineral.

Paralelamente ao incremento daprodução, que
praticamente quintuplicou nos últimos vinte anos,
cresce o interesse na pesquisa.

Os requerimentos protocolizados no DNPM,
em 1995, atingiram 2.373, dos quais 2.133 objetiva
vam autorização de pesquisa mineral, 141 busca
vam o registro de licença, vale dizer, o credencia
mento para a produção de material de construção, e
148 visavam à permissão de lavra garimpeira.

Neste ano, até meados de agosto, já somavam
3.808 os requerimentos submetidos ao DNPM, mer
cê da emenda constitucional que removeu a restri
ção ao capital estrangeiro.

Os investimentos em pesquisa crescem dia a
dia. De US$10 milhões de dólares em 1995, devem
ultrapassar os ÜS$15 milhões de dólares neste ano.

No setor de beneficiamento e extração, foram
investidos, em 1995, cerca de US$31 milhões de dó
lares, devendo, a partir de agora, girar em tomo de
US$90 milhões de dólares os investimentos anuais
nos próximos anos.
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dia, não geométrica nem aritmética, mas ponderada, ou um chefe de seção; para mostrar austeridade,
chegaremos aos juros altíssimos de mais de 10%. exonera todo mundo para dizer que é forte.
Com isso, o custo financeiro de Carajás hoje supera Sr. Presidente, veja o que acontece: vão dividir
de longe os 800 milhões de dólares anuais que to- o que beneficiouCarajás, a Vale e todos esses Esta-
dos nós, brasileiros, estamos pagando. E a receita dos com investimentos, impostos, empregos e tudo
de Carajás hoje, apenas exportando e produzindo mais. Os outros Estados nada recebem.
30 milhões de toneladas de minério por ano, chega Sr. Presidente, diria que o real depende do
a 600 milhões. É uma perda para o Govemo de mais equilíbrio fiscal. Medidas corretas devem ser toma-
de 200 milhões de dólares por ano de juros pelo das. Os impostos arrecadados em vez de irem para
custo financeiro. Mas até aí poderíamos concordar, o Tesouro devem ser utilizados para investimentos
porque era uma região que teria de ser desenvolvi- no Brasil nas regiões onde mais se faz necessário,
da, e cabe ao Governo fazê-lo. como o Pantanal" abandonado por todos, esquecido,

Ora, Sr. Presidente, fazer a privatização de for- onde uma estrada está abandonada e não temos
ma indigna, direcionando para uma ou outra empre- como concluí-Ia. Neste ponto quero fazer uma res-
sa, proibindo que as grandes produtoras de minério salva, um gancho. Há meia hora o nobre Ministro
do mundo participem dessa privatização, é carta dos Transportes, Alcides José Saldanha, recebeu-
marcada, é o bilhete premiado para alguém que já me com fidalguia, como quem quer desenvolver este
está programando para ficar com a nossa Vale do País e resolver todos os nossos problemas. S. ExlI
Rio Doce sem concorrência. As condições que se disse: lIacabo de receber um pouco de verba e farei
impõem para essa concorrência não condizem com a divisão eqüitativa das prioridades deste País. O
as regras de bem e com a nossa Constituição. meu compromisso não é com um grupo de Deputa-

Prepara-se uma concorrência em que se proí- dos nem com a bancada de um Estado, mas com to-
be quem realmente vai investir, vai produzir, quem dos os brasileirosll

• Que beleza ouvir isso de um Mi-
realmente tem mercado, de participar da concorrên- nistro dos Transportes, que dá exemplo de eqüidade
cia para a privatização da Vale do Rio Doce. Veja e isonomia.
que tamanha incoerência! Mas vejo na privatização da Vale do Rio Doce

Mais ainda, Sr. Presidente: tudo isso depois o direcionamento para uma só empresa. Essa priva-
que todos nós pagamos a implantação da Vale do tização não é para nada. A forma como estão redi-
Rio Doce no Brasil. Pelo que sei, essa empresa não gindo essa privatização é para espoliar o povo brasi-
amortizou os investimentos feitos pelo Governo Fe- leiro.
deral, apenas apresenta o seu balanço com lucro Daqui vai o meu veemente protesto contra
operacional. Isso não é amortizar, como faz o capital essa forma,-indecorosa até, de se fazer o direciona-
privado: se invisto, tenho de tirar o meu investimen- mento, proibindo que outras tantas empresas do
to, o juro e o benefício. Mas a Vale, não. Ela sempre mundo possam, inclusive, subir o preço da privatiza-
se pautou em apresentar balanço, não pelo investi- ção. Vejam que a arrematação será feita com um
mento, mas pelo lucro operacional. Mais uma vez, preço mínimo. Por isso deve haver mais participan-
quem pagou foi o pobre povo brasileiro. tes, venham de onde vier.

Então, Sr. Presidente, vem agora a teoria: 50% Temos um código de mineração, e a Vale do
do que for arrecadado nessa privatização será dividi- Rio Doce não é dona do subsolo, que pertence à
do entre seis Estados já favorecidos, premiados pela União. Se não cumprirem o que foi explicitado e
instalação da Vale do Rio Doce. E os que pagaram e comprometido no decreto de lavra, essas áreas po-
que não participam dessa divisão? Por que punir to- derão ser retomadas para o Govemo Federal. Por
dos nós e premiar inclusive o Rio de Janeiro que que entregar esse patrimônio?
tem a sede da Vale do Rio Doce. E Carajás, que to- Lembro-me bem de quando, se não me falha a
dos nos endividamos para iniciar sua exploração? E memória, a United States Steel descobriu carajás e
Minas Gerais, que desenvolvemos? requereu alvará para pesquisa de calcário, sabendo

Sr. Presidente, é uma forma injusta de se laze-r que ali estava a maior reserva de hematita e de
pnvatização. Devemos privatizar porque é a forma mangânêsqQ globo terrestre.
correta de fazermos este País creseer. Com as gran- Apenas com um requerimento de pesquisa
des empresas estatais nas mãos do capita~ privado para uma substância, sabendo que havia outra, ven-
haverá continuidade administrativa. Pertence[}(ÍQ ao_ -.delJ:.separâ-a-Vale do Rio Doce o direito de requeri-
Governo, quando entra um novo Ministro, um diretor mento, se não me falha a memória, por 50 milhões
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de dólares. Começou ar a espoliação ao povo brasi
leiro, ao Governo.

A Vale, com seu poderio, e a CPRM, que faz
as pesquisas, já sabiam de antemão o que havia em
Carajás, mas permitiram que uma firma estrangeira,
com um requerimento de pesquisa, que não lhe
dava o direito de explorar, mas apenas para que de
sistisse desse requerimento, fosse indenizada em 50
milhões de dólares. Ninguém reclamou. Eu não era
Deputado. Isso serve para se ver até onde vão os
erros de antanho, mas que sirvam de exemplo para
que hoje não continuemos a praticá-los.

Revolta a forma como querem fazer as privati
zações, e sou favorável a elas. Então, por que não
damos uma volta no tempo? Assim, a privatização
da Companhia Siderúrgica Nacional deveria ir para o
Rio de Janeiro. A privatização da COSIPA, Compa
nhia Siderúrgica Paulista, deveria ir para São Paulo
porque ela lá está. No caso de privatizarmos Itaipu,
que foi feita com o sangue e o suor de todos nós, o
dinheiro irá apenas para o Paraná? Não. E o Rio
Grande do Sul como fica, já que lá não houve priva
tização? O nosso Mato Grosso, como fica? E os ou
tros Estados? Somos um todo; e um todo, quando
se diz nação, é indivisrvel, é como o verdadeiro
amor, não se reparte. Estamos todos no mesmo ca
minho para o soerguimento desta Pátria.

Quero deixar bem claro: não sou contra o Esta
do de São Paulo, sou favorável ao equilrbrio das coi
sas. Quando se for verificar o Banco do Brasil, des
de o seu nascimento, quase 56% dos recursos da
dos em empréstimos foram direcionados a São Pau
lo. Os empréstimos do BNDES, na sua maioria, fo
ram dados a São ~aulo. E hoje o Estado que mais
deve, proporcionalmente, que está em regime fali
mentar, é São Paulo, mas o Brasil carrega. Temos
de salvar São Paulo em primeiro lugar.

É um todo, como eu disse, mas não podemos
socorrer o Banespa, onde houve um crime de lesa
pátria nl-!nca visto em nenhum pars do mundo, onde
um só banco chegou a endividar-se em mais de 20
bilhões de dólares e ninguém é culpado, ninguém
vai para a cadeia, ninguém responde a nada.

É isso, Sr. Presidente. Como homem de bem,
como todos nós.somos neste Parlamento, temos de
nos unir e dizer: o Congresso está presente, quer a
punição, seja de quem for, seja de um parente meu,
mesmo o mais chegado a mim, meu pai, eu queria
que fosse punido se tivesse praticado o crime que ar
está.

Sr. Presidente, vejo esses desmandos. Sei que
o Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso não é

onisciente e quer acertar. Compactuo com S. ExB,
mas com os rombos para cá, os rombos para lá, te
mos de adverti-lo, porque tenho certeza de que S.
ExB tomará as providências cabrveis. Não se pode
acertar num só dia, sei perfeitamente disso. Para
tudo tem um tempo, o tempo de cultura, de planta
ção.

Sr. Presidente, volto a repetir, todos temos de
estar atentos à privatização da Vale do Rio Doce.
Descobre-se agora uma mina de ouro que até hoje
não teve suas reservas medidas. Isso é um extrapo
lamento, mas tudo o que se sabe é que são reser
vas enormes. Temos de nos unir, não podemos nos
calar, temos de lutar juntos contra isso que ar está.
Não é culpa do Sr. Presidente, mas de quem redigiu
a forma de se fazer a privatização.

Vejo a privatização agora da Noroeste do Bra
sil, que faz a interligação de dois grandes Estados,
Mato Grosso do Sul e São Paulo. Foi feito um lea
sing, mais nada. Estive em Teresópolis. Cobram um
pedágio altrssimo e não foi feito nada na estrada e
estamos pagando. Acho que o pedágio tinha de ser
pago depois de realizadas as obras e depois de uma
vistoria, inclusive, parlamentar.

Somos responsáveis, se calarmos seremos co
niventes com este desastre que ar está. Protesto
contra o fato de esquecerem o Mato Grosso do Sul,
se é que porventura exista essa divisão entre seis
Estados. Vejam bem: a Vale é proprietária de uma
reserva mineral em Mato Grosso do Sul. Mas eu sou
contra essa forma de privatização, que até beneficia
o meu Estado. Que se rateie entre todos o que vier
dessa privatização.

O Sr. OUson Sperafico - Concede-me V. ExB
uma aparte?

O SR. EÚSIO CURVO - Concedo o aparte ao
nobre colega do Mato Grosso do Sul.

O Sr. OUson Sperafico - Obrigado, Deputado
EJrsio Curvo. É muito oportuna a lembrança de V.
ExB. Acho que a maioria dos Deputados não presta
muita atenção ao que se pronuncia nesta Casa, mas
eu presto muita atenção. Nenhum Deputado havia
falado desta divisão dos recursos da Vale do Rio
Doce. Não sou, porém, muito favorável à sua privati
zação, justamente por achar que é uma empresa
muito importante para o Pars - talvez devesse ser a
última. Sua lembrança é muito oportuna, porque,
como bem sabe V. Ex!!, Estados como o nosso es
tão falidos. Os professores não recebem salário há
três meses, o Governo fica protelando e não rola a
drvida do nosso Estado. Nesse sentido, temos um
Estado falido, enquanto outros, que levaram os ban-
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cos à falência, encontram-se em situação até razoá- A Vale do Rio Doce se associa na Argentina à
vel. Alguns bancos, como o Banespa, quebraram, Somisa. Pela Comissão de Minas e Energia não
porém o Estado de São Paulo continua funcionando. passou o pedido de autorização. De outras associa-
Como não temos banco nem socorro para resolver ções que a Vale do Rio Doce vem fazendo também
um problema que não é tao grande em âmbito na- desconheço que a autorização tenha passado pelo
cional como o caso do Mato Grosso do Sul, não te- Congresso Nacional. Então, vendo o Código, não
mos apoio do Governo Federal. Daí ser bastante sou jurista, mas aprendi no Código Latim: Quod nul-
oportuna a lembrança de V. EXª. Há várias pesqui- lum est nullum producit effectum. O nulo não gera
sas afirmando que o Plano está indo bem. Hoje, po- efeito.
rém, um amigo, que recebi em meu gabinete, per- Logo está na hora de acertarmos os erros co-
guntou-me onde este País vai parar. Ele tinha quatro metidos contra este Congresso. É um acinte se ado-
restaurantes: um em Goiânia, outro em Uberaba e tar medidas executivas sem respeitar a Constituição.
dois em Brasma, e já fechou três. A impressão que Também o Congresso Nacional jamais foi ouvido em
se passa é de que está tudo bem. Entretanto, que- qualquer participação de estatais.
bram os pequenos e os médios, só restando os Sou nacionalista, nasci e morrerei dentro do
grandes. Também recebi uma correspondência de verde amarelo, mas prefiro a privatização. O Gover-
um eleitor do Estado, a quem mandei um cartão de no é um mal administrador por falta de continuidade
aniversário. Ele agradeceu-me o cartão, mas disse administrativa, como já disse anteriormente. Cada
que precisam mesmo é de emprego. No nosso Esta- novo governo modifica tudo. Nós e o Governo temos
do não se gera emprego, o que acaba se estenden- de ser sócios nos lucros e não na má administração,
do ao Brasil inteiro. Agradeço a oportunidade que V. na vontade política.
ExDm~ dá e parabenizo-o ~ela lembrança. Os r~cu~- Vejo Parlamentares imediatamente nomearem
so~ onundos da Vale ~o RIo Doce devem ser dlstn- dez, vinte ou trinta parentes e amigos. De peito
bUldos pa~a todo o PaiS, da mesma forma como fo- aberto, olhando V. Exll, Sr. Presidente, afirmo que
ram angariados. estou na segunda Legislatura e jamais indiquei um

O SR. ELíSIO CURVO - Agradeço a V. Exi o parente, um amigo para um cargo nacional. Acredito
aparte, nobre Deputado Dilson Sperafico. . na competência do concurso público: o que mais

S P
"d d' " 'PI souber, que tiver capacidade, estará aprovado.r. resl ente, como Isse a pnnclplo, o ano ,

R~al ?ep:nde do equilíb~o fi~cal. A arrecadação via V. E:~C:~~~~;d:~e:I~:~eã:~~r~~e~~~â.~~~ ~~:
p~vatlzaçoes deve ser dlre~lonada ao, T~so,uro Na- releiam as condições das privatizações. Não sou

~~;;~r~~~ ~:~~;:~~~~~~~:~~t~~a~~sg:~rc~~~~l: con~a : "~riv~tiza9ão'dmas co:a a forma como está
rio, se privilegiarmos uma só região, tenho certeza sen o el a, 1r~lona a ~ um .
de que, não muito distante, transformar-nos-emos Era o que tinha a dizer.
numa Bósnia, cada um querendo sua inde- VI - ORDEM DO DIA
pendência. A natureza odeia o desequilíbrio, e o ser O SR. PRESIDENTE (Agnelo Queiroz) - Apre-
humano muito mais! sentação de proposições.

Por isso, nobre Deputado Dilson Sperafico, te- Os Srs. Deputados que tenham proposições a
mos de, como legisladores, equilibrar as coisas nes- apresentar poderão fazê-lo.
te País, para que assim, e somente assim, tenha- APRESENTAM PROPOSiÇÕES OS SENHa-
mos justiça, que vem com exemplo, seriedade e ' RES:
eqüidade acima de tudo. AGNELO QUEIROZ - Projeto de lei que institui

Sr. Presidente, para encerrar, gostaria de falar o Programa de Avaliação Seriada - PAS - nas insti-
sobre o caso do manganês de Corum~á. As minas' tuições federais de ensino superior.
de manganês de Orucum pertenciam ao Estado do PAULO PAIM - Projeto de lei que revoga o art.
Mato Grosso. Por um eqüívoco formou-se uma so- 62 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
ciedade anônima ao arrepio da lei, porque a Consti- SANDRO MABEL - Projeto de lei que dispõe
tuição Federal diz claramente que qualquer compa- sobre pagamento de despesas periciais, no Código
nhia estatal, paraestatal, capital de economia mista, de Processo Penal.
para se associar à outra, depende de prévia autori- Indicação ao Ministério do Meio Ambiente, dos
zação do Congresso Nacional. Recursos Hídricos e da Amazônia Legal de institui-



Portanto, faço questão de usar esses minutos
- esperei praticamente até o fim da sessão - para
registrar minha solidariedade, como registraria a um
Deputado judeu, alemão ou árabe, enfim, a todos
que fossem criticados pela sua postura ou pela cor
de pele. Contarão sempre com nossa solidariedade
aquele que for agredido e nosso repúdio de forma
radical aos que, não tendo argumentos para o deba
te político e a contestação no campo das idéias,
usam esse tipo de ofensa para tentar vencer no grito
e na força.

Portanto, fica registrada nossa solidariedade
ao Deputado Nei Percussor, do PSDB de Goiás, e,
repito, assinamos o discurso pronunciado pelo De
putado Marconi PeriUo, do PSDB.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Agnelo Queiroz) - Com

a palavra o Sr. Deputado Arnaldo Faria de Sá, pelo
Bloco Parlamentar PPB/PL, que disporá de até dez
minutos.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB 
SP. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e
Srs. Deputados, na última semana, tomamos conhe
cimento de ocorrência em São Paulo, na qual estaria
envolvido o filho do Comandante-Geral da Polícia
Militar, Cel. Claudionor Lisboa. Lamentavelmente se
procurou explorar em excesso o provável envolvi
mento do jovem, antes de uma apuração total.

Ontem, o Cel. Claudionor Lisboa teve oportuni
dade, através de nota de esclarecimento à impren
-sã-;-suõscnta peto Tenellte~oronetpM -Chefe -cfa se-
ção de Relações Públicas do Estado Maior, Paulo
Régis Salgado, de nota de entidades representativas
dos policiais militares de desagravo à Polícia Militar
de São Paulo e, finalmente, de nota de esclareci
mento à imprensa, subscrita pelo próprio Coman
dante-GeraI, para elucidar o episódio.

S. ExA inclusive colocou o cargo à disposição
tanto do secretário de Segurança quanto do Gover
nador do Estado, que não aceitaram.

Ainda que possamos recriminar eventuais atitu
des suspeitas praticadas pelo jovem Ricardo de Oli
veira Lisboa, não podemos tentar imputar a S. S· o
Comandante-Geral toda responsabilidade por even
tuais delitos cometidos por seu filho.

Inicialmente temos de ter a prudência de
aguardar as apurações. Segundo, como pais, temos
de ter tranqüilidade para analisar os fatos, até por
que não se pode simplesmente por esta ou aquela

o SR. PRESIDENTE (Agnelo Queiroz) - Vai
se passar ao horário de

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
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ção de programa de divulgação da educação am- Gostaria que o Deputado agressor abr~sse mão
biental por meio de embalagens de produtos indus- de sua imunidade parlamentar e ficasse à mercê da
trializados de consumo doméstico. lei.

Requerimento ao Presidente da Câmara dos
Deputados de inserção nos Anais da Casa de voto
de regozijo pelo transcurso do 211 ano consecutivo de
pontualidade nos horários e qualidade dos serviços
da Viação Aérea São Paulo - VASP..

BENEDITO DOMINGOS - Recurso ao Presi
dente da Câmara dos Deputados contra decisão de
prejudicialidade do Projeto de Lei nll 175, de 1995,
que estabelece a proibição de fumar no .interior de
aeronaves, em vôos domésticos, realizados por em
presas aéreas brasileiras em todo o território nacio
nal.

Tem a palavra o Sr. Paulo Paim, pelo PT.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
sensibilizou-me muito o discurso proferido pelo De
putado Marconi PeriUo, do PSDB de Goiás.

S. ExA relatou um fato ocorrido na Assembléia
Legislativa daquele Estado, onde o Deputado Ibsen
de Castro, PMDB - GO, agrediu de forma contun
dente o Deputado Nei Percussor, do PSDB, por ser
negro.

Sr. Presidente, V. EX- conhece minha história e
sua própria história contra o preconceito racial.

-Sempre.-divergi-dO--PSDB-e. de-suaS--POsições,
mas gostaria de ter o direito de assinar o discurso do
parlamentar do PSDB e deixar toda nossa solidarie
dade ao Deputado Estadual agredido, por ser negro.

Aproveito esta oportunidade, Sr. Presidente,
em que lamentavelmente um Deputado foi agredido
por ser negro, para dizer que esta Casa, mais preci
samente a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, aprovou recentemente um projeto de nos
sa autoria que prevê prisão de até 4 anos aos que
forem condenados por prática de racismo.

A lei atual já assegura que todo crime de racis
mo é inafiançável. Estamos apenas penalizando ain
da mais para que, de uma vez por todas, possamos
retirar do nosso país - e quem sabe do mundo? 
essa prática tão condenada.

Temos visto os avanços, por exemplo, na Áfri
ca do Sul, onde Nelson Mandela, ficou anos e anos
no cárcere e hoje é o negro que preside aquele país.
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atitude de um filho querer atingir os pais e imputar- Mas, neste momento, certamente, a posição
lhes responsabilidades. pessoal vivida pelo Cel. Lisboa deve ser das mais

Assistimos recentemente a episódio nesta Ca- duras, porque pai é pai e sempre, efetivamente, se
pital, em que o próprio Ministro dos Transportes, preocupa com a situação de seus filhos. E ainda
nosso companheiro, Deputado Odacir Klein, acabou mais, quando numa posição de comando, seu filho
sendo execrado: teve de deixar o Ministério por pro- se envolve "numa ocorrência policial" - entre aspas
blema ocorrido com o seu filho. - a situação é extremamente diffcil.

Aqui deixamos nossa solidariedade ao Cel. Por isso, repito, mesmo tendo tido algumas di-
Claudionor Lisboa, pessoa de quem já divergimos vergências anteriores por sua condição de Coman-
algumas vezes, através de críticas à política de se- dante-Geral da Polícia Militar do Estado de São Pau-
gurança de São Paulo, inclusive a uma, que supo- lo, registramos nossa solidariedade e solicitamos a
mos de própria determinação de S. S. ao Comando V. Ex·, Sr. Presidente, nos termos regimentais, auto-
de Policiamento Metropolitano, que determina que rização para que as notas de esclarecimento e de
os policiais militares envolvidos em confrontos com desagravo sejam incorporadas ao nosso pronuncia-
bandidos em defesa da sociedade sejam obrigados mento.
a se afastar de suas funções e a participar de pro- Enquanto pai, torço para que efetivamente não
grama dê recuperaçao, por-sais-meses. - --tlajao--erwoMmento-que jnicialrnent~.§le informou e

Tivemos sérias divergências com o Cel. Lisboa q!Jª possa também o Comandante, como pai, ter se-
a respeito disso. Inclusive numa Comissão na qual renidade não só para sair dessa enrascada em que
esteve presente, falei isso pessoalmente a S. S. acabou envolvido, como também fazer com que,

num diálogo profundo e sereno, seu filho entenda
Através de comentários feitos no rádio e na te- que não pode enveredar por um caminho equivoca-

levisão, fomos contundentes na crítica ao Cel. Lis- do, não só pela condição de um jovem com uma car-
boa, mas entendemos que agora é outro momento. reira promissora pela frente, como também pelo fato
Devemos primeiro aguardar as apurações. Antes de ser filho de um Coronel Comandante da PoUcia
que elas ocorram, prestamos solidariedade ao pai, Militar, e assuma sua parcela de responsabilidade
independentemente da posição que ocupa. Lembra- em razão da condição do posto de comando que
mos inclusive que S. S· é separado, e seu filho Ri- ocupa seu pai, Cel. Claudionor Lisboa.
cardo vive com sua ex-esposa em uma cidade no in-
terior de São Paulo. Sua condição de Comandante- Faço esta manifestação com muita tranqüilida-
Geral da PM não pode simplesmente ser maculada de. Na verdade, esperamos que a celeuma causada
por uma atitude de seu filho. possa .ser desanuvi~da o mais rapidamente possr

vel. Que tenhamos, no futuro, além do esclarecimen-
Neste momento, é natural que algumas pes- to do Comandante-Geral da PM, algumas correções

soas não concordem com a política de segurança de rumo no comando da Polícia Militar, principal-
pública implementada na cidade de São Paulo - e mente naquela a que já nos referimos, no sentido de
eu me incluo nessa corrente. Mas imputamos muito que finde o afastamento temporário, que acaba sen-
mais responsabilidade ao Secretário de Segurança, do um castigo para aqueles policiais militares que
que exagera na defesa dos chamados "direitos hu- cumpriram sua obrigação constitucional em defesa
manos de bandidos" - entre aspas - quando a popu- da sociedade.
lação paulista efetivamente clama por política de se- Que nós, nesta Casa, também arquemos com
gurança. a nossa parcela de responsabilidade, no sentido de

Não pactuo com os que, aproveitando-se de que possamos o mais rapidamente possível tomar
eventual deslize cometido pelo filho do Cel. Lisboa, providências contra os que usam armas indevida-
queiram atingir sua pessoa. mente, muitos deles, inclusive, facilitando a ação

Tive o cuidado de, no dia de ontem, telefonar dos bandidos..
inicialmente ao Subcomandante, Cel. Carlos Alberto, Mas o meu pronunciamento principal é esta
e posteriormente ao próprio Comandante-Geral, Cel. manifestação de solidariedade ao Cel. Claudionor
Lisboa, hipotecando solidariedade. S. S· mesmo nos Lisboa, Comandante da PM. Repito: se eventuais di-
afirmou que, caracterizada a responsabilidade de vergências tive outrora, afasto-as neste momento
seu filho, entende que ele deverá responder a inqué- em que hipoteco ao ser humano, ao pai, toda a soli-
rito e, posteriormente, na Justiça, por eventuais co- dariedade, numa hora tão difícil que, tenho certeza,
metimentos de responsabilidade penal. S. S· conseguirá superar. .



Entende, por derradeiro, que posicionamentos
sensacionalistas e emocionais dessa ordem, que
tem sido freqüentes, identificam descontentamentos
e represálias de segmentos ideológicos e político
partidários contrários às diretrizes de segurança pú
blica, definidas pelo Governo do Estado.

Paulo Regis Salgado
Ten. Cel. PM Chefe da Seção de Relações PÚ

blicas do Estado Maior

NOTAS A QUE SE REFERE O ORA
DOR
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Que Deus o ilumine no sentido de que, despido O comando da corporação deixa claro que a
da sua patente, na condição de pai, tenha forças su- apuração dos fatos está afeita a Polícia Civil que é
ficientes para poder corrigir alguns eventuais des- independente e isenta em seus trabalhos, e tão logo
vios de seu filho e que o mesmo tenha sucesso na receba, formalmente, as acusações do preso sobre
sua vida futura, sem trazer transtornos não só ao o delito que teria sido praticado nas unidades cita-
seu pai e à sua famnia, mas à sociedade, pelo en- das, será instaurado o devido procedimento apurató-
volvimento com algumas pessoas de conduta escu- rio.
sa. Meus cumprimentos ao Cel. Claudionor Lisboa
pela tranqüilidade mantida até aqui e que ela se per
petue.

Era o que tinha a dizer.

POLfCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO PAULO, 31 DE AGOSTO DE 1996

NOTA DE IMPRENSA
POLfCIA MILITAR ESCLARECE

Em razão de denúncia feita pelo assaltante e
homicida Abalar Rodrigues Pereira, preso pela Polí
cia Militar, no dia 23108/96, e noticiada no programa
ronda da cidade, da rádio atual de São Paulo, na
manhã de hoje, há que se distinguir dois aspectos:
primeiramente as acusações sobre o delito que te
riam sido praticados em dois quartéis da corporação,
e depois o eventual relacionamento de parente de
oficiais da Polícia Militar com o referido preso.

No tocante ao cometimento de delito dentro
dos quartéis, no caso a entrada dos veículos rouba
dos e respectiva troca de placas, o comando afirma
tratar-se de hipótese extremamente remota diante
do rigoroso procedimento de fiscalização e controle
feito através de cartões de estacionamento, diutur
namente verificados pelas guardas do quartel do co
mando geral e das demais unidades da corporação,
inclusive no centro de subsistência.

Toma-se necessário esclarecer que o denun
ciante, ao frisar em seu depoimento ter sido funcio
nário civil da Polícia Militar e, nesta condição, ter fre
qüentado quartéis e se beneficiado de tráfico de in
fluência, jamais foi funcionário civil da Polícia Militar,
tendo· apenas trabalhado em estabelecimento co
merciai localizado em frente ao quartel do centro de
subsistência.

Quanto ao possível envolvimento de parentes
de oficiais da Polícia Militar nas ações citadas pelo
preso, a manifestação institucional ou pessoal, ocor
rerá após realização dos procedimentos de polícia
judiciária pertinentes.

MANIFESTAÇÃO DE DESAGRAVO
À pOLíCIA MILITAR

As Entidades representativas dos policiais mili
tares, reunidas nesta data, manifestam solidariedade
à Polícia Militar do Estado de São Paulo ao seu Co
mandante Geral, o Excelentíssimo Senhor Coronel
PM Claudionor Lisboa, vítimas de repercussão irres
ponsável que a mídia, na pessoa do Deputado Esta
dual Conte Lopes, deu às acusações de um assal
tante e homicida, preso em flagrante, que no afã de
avaliar sua culpa, procurou envolver a Corporação e
parente de oficial com seus atos criminosos, acusa
ções essas que restaram infundadas, pois que nega
das, na data de ontem, pela própria vítima do delito,
que constituiu no roubo de um automóvel.

Repudiam particularmente a atitude do Capitão
da Reserva PM e Deputado Estadual Conte Lopes
que, escondido atrás de suas imunidades parlamen
tares, aproveitou-se do desespero de um delinqüen
te para atacar a Instituição na qual fez carreira. As
sim, embora posando de paladino da justiça, deixou
na verdade extravasar seu ódio e levianamente re
negou suas origens, ato que só pode merecer o
mais profundo desprezo.

As entidades que subscrevem esta nota sabem
e atestam ao povo de São Paulo a tradição legalista
da Milícia de Tobias de Aguiar, que nunca tergiver
sou diante do ilícito, seja qual for, tendo por apaná
gio o exato cumprimento da lei.

Da mesma forma, confiam e apoiam seu Co
mandante Geral, que bem tem sabido conduzir os
destinos da Instituição e cuja estatura moral aliada a
elevado senso de justiça são inquestionáveis.

São Paulo, 2 de setembro de 1996



(Júlio César Ribeiro)
Romancista e filólogo Mineiro

1845-1890

-O homem que sabe servir-se de pena,
que pode publicar o que escreve e que não
diz a seus compatriotas o que entende ser a
verdade, deixa de cumprir um dever, comete
o crime de covardia, é mau cidadão.-

Em virtude das denúncias, formuladas pelo as
saltante e homicida Abelar Rodrigues Pereira preso
pela Polícia Militar no dia 23-8-96 e noticiada com
grande destaque pela rádio Atual de São Paulo, no
programa Ronda da Cidade, cumpre-me, inicialmen
te, afirmar que o Chefe da Seção de Relações Públi
cas da Polícia Militar, na data de 31-8-96 expediu
-nota de imprensa-, prestando os primeiros esclare
cimentos.

Afirmava ainda aquele documento que -após a
realização dos procedimentos de polícia judiciária-,
legalmente a cargo da Polícia Civil, haveria nova
-manifestação institucional ou pessoal-, que ora se
materializa.

Na realidade, parcela da mídia veiculou denún
cias formuladas por Abelar, quando ouvido no 702
DP, em auto de prisão em flagrante delito, por roubo
consumado e homicídio culposo. Estimulada talvez,
pelas generosas doses de sensacionalismo, impingi
das por uma improvisação jornalística irresponsável
do programa Ronda da Cidade, levado ao ar no sá
bado, dia 31-8-96, ela se preparou,- como não p0
deria ser diferente - para divulgar os fatos, anuncia
dos precocemente, sem qualquer cautela ou rebato,
pelo Capitão da Reserva Remunerada e Deputado
Estadual Roberval Conte Lopes Lima, como escan
dalosamente verdadeiros.

Entendo até que um criminoso, preso em fla
grante delito, após atropelar e matar uma inocente
criança, tente, de forma ardilosa e covarde, desviar
a atenção sobre a sua pessoa, usando ocupações
infundadas contra a dignidade de instituições e de
terceiros, para confundir as investigações criminais e
estimular a exploração pela -mídia da violência-.

Todavia, não consigo entender como pode o
Deputado Estadual e Capitão da Reserva remunera
da Roberval com a experiência de 20 (vinte) anos de
polícia, cuidadosamente relembrada a cada instante,
dar integral crédito às acusações de um marginal.
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pOLíCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO Não consigo entender como pode o Deputado
QUARTEL DO COMANDO GERAL Estadual e Capit&o da Reserva Remunerada Rober-

NOTA DE IMPRENSA vai, da Polí?ia. Mi~it~r ~e São Paulo, elaborar contra
a sua própna InstltUlçao, que no passado o acolheu
e o abrigou, dandq-Ihe o sustento durante duas dé
cadas de sua vida. Ainda hoje, em virtude da lei,
continua recebendo dois terços dos salários de um
oficial intermediário.

Os seus chilreiÇ>s tresloucados, típicos de men
tes obsessivas, soam como insulto ao sereno domí
nio da lógica e da razão. Representam, na essência,
a eleição da ingenuidade como virtude, além da fa
lência do bom senso.

Afinal, como' o universo deve se assentar na
dialética da cooperação, respeito o seu descontenta
mento e o seu juízo crítico, lamentando neles os níti
dos contornos de discordâncias pessoais e de confli
tos ideológicos e político-partidários, na esfera da
segurança pública.

Gostaria de consignar o meu respeito e admi
ração a grande maioria dos órgãos de comunicação
de massa que, de forma equilibrada e sensata, in
vestigaram os fatos, com o já tradicional espírito de
sarmado de preconceitos, que tanto enobrece a mí
dia paulista.

Com a oitiva do meu filho Ricardo de Oliveira
Lisboa, no 702 DP, em 12-9-96, cumpre-me na Gondi
ção de pai e de Comandante Geral da Polícia Militar,
prestar todos os esclarecimentos que se fizerem ne
cessários, de forma, transparente e em respeito à
opinião pública.

Os meus filhos, como todos os filhos do mun
do, não são entes divinos; são seres humanos e,
bem por isso, imperfeitos e fatíveis. Evidentemente,
podem cometer erros e acertos, trocar alegrias e
tristezas. Enfim, como todos, têm direito à vida eao
respeito, ine~ntes à própria condição humana.

Faz-se mister salientar que Ricardo, tão logo
foi intimado, apresentou-se ao Delegado de Polícia,
tranqüilamente, sem se fazer acompanhar de um ad
vogado, o que seria até recomendável, diante de tão
sérias acusações contra a sua pessoa.

Afinal, tanto quanto eu, ele também tinha a ple
na convicção da sua inocência e no restabelecimen
to da verdade, fatos que acabaram se confirmando,
naturalmente.

O meu advogado estuda o caso e deverá in
gressar com as ações judiciais pertinentes, buscan
do principalmente a eventual reparação por da.nos
morais.

Institucionalmente, a Corregedoria da PoilciBi
Militar deverá apurar as denúncias feitas pelo crimi-
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noso Abelar, sobre a utilização de pátios internos de
dois dos seus aquartelamentos para a guarda de
veículos roubados e adulteração· das suas placas,
conforme ofício remetido àquela Unidade, na data
de ontem por Delegado de Polícia do 70Q DP.

"Por mais longa que seja a noite, o sol volta
sempre a brilhar.li .

Estes momentos tnstes e difíceis tiveram, ao
menos, o condão de enaltecer o valor da amizade
sincera, que tenho o privilégio de partilhar com todos
aqueles queme penhoraram a sua solidariedade e o
seu apoio. Fico lisonjeado e muito feliz ao constatar,
sem qualquer surpresa para mim, e mais uma vez, o
carinho e o respeito demonstrados por colegas e
companheiros, cidadãos-fardados, que diqnificam
com o seu trabalho, a nossa P6f(Cia Militar.

Finalmente, agradeço, sensibilizado, a confian
ça em mim depositada pelos ExrnP.s Srs. Dr. José
Afonso da Silva, DD Secretário da Segurança Públi
ca e Dr. Mário Covas, DD Governador de São Paulo.

São Paulo, 2 de setembro de 1996. - Claudio
nor Lisboa, Cel. PM CMT Geral.

VIII':'-EN-cERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE (Agnelo Queiroz) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Agnelo Queiroz) - En
cerro a Sssão;-tlesignada para -amanhã, -quarta-fei
ra, dia 4, às 14 horas, a següinte

ORDEM DO DIA

Prazo de tramitação na Câmara dos Deputados .
(Art. 64, § 1Q

, da Constituição Federal): até 7-10-96.
Prazo de 5 sessões para apresentação de Emen

. das (Ato da Mesa nQ 177, de 1989).
PRAZO-
ÚLTIMO DIA: 4-9-96

11 - Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE CO
MISSÃO - ART. 24, 11

PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 1Q INTERPOSiÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 3Q combinado com art. 132, § 22

~.-2COM-PARECERES,QUANIQAO_.MÉBITO~~_
TRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS DE LEI:

N2 3.933189 (SENADO FEDERAL) - Dá nova redação
aos artigos 665 e 666 da Consolidação das Leis
do Trabalho dispondo sobre férias e remunera
ção de juízes classistas temporários. (Apensado:
PL nQ 3.418/92 do Dep. José Cicote)

PRAZO-
ÚLTIMO DIA: 4-9-96

N2 44195 (DAVI ALVES SILVA) - Dispõe sobre a cria
ção do Programa de Reestruturação da Agrope
cuária Brasileira e dá outras providências.

PRAZO-
ÚLTIMO DIA: 4-9-96

TRAIlALHO DE COMISSÕES
3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIAUDA

DE - ART. 164, § 12

(SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART. 164,

AVISOS § 22 e § 32) PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS RECURSO: ART. 164, § 2!l

=====-=-=O=U=R=E=C=U=R=SO=S====== PROJETO DE LEI:

1- Emendas N2 156191 (IRMA PASSONI) - Proíbe fumar em Oni-
PROJETO DE-LEI N!l2.317, DE 1996 bus interestaduais e internacionais. Dispõe sobre

(DO PODER EXECUTIVO) restrição ao uso do fumo em recintos fechados

"Institui a Contribuição Provisória sobre Movi- ~e uso público e em veículos de transportes cole-
mentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e tIVOS.
Direitos de Natureza Financeira - CPMF, e dá outras PRAZO-
providências: _... . ÚLTIMO DIA: 4-9-96



Setembro de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPurADOS Quarta-feira 4 24689

Nl! 955/95 (WILSON BRAGA) - Veda a venda e con
sumo de produtos do fumo (cigarros, charutos e
fumos para cachimbo) em transportes de massa,
bancas de jornal, escolas de todos os níveis e
proíbe a propaganda desses produtos em jor
nais, revistas, no rádio e na televisão. (Apensa
dos: PL nll 1.065195 do Dep. José Carlos Lacer
da, PL nll 1.512196 do Dep. Edson Ezequiel, PL
nll 1.595196 do Dep. Jorge Anders e PL nll

1.738/96 (do Dep. lidemar Kussler).
PRAZO-
ÚLTIMO DIA: 4-9-96
Nl! 175195 (BENEDITO DOMINGOS) - Estabelece a

proibição de fumar no interior de aeronaves, em
vôos domésticos, realizados por empresas aé
reas brasileiras em todo território nacional.

-<Apensados: PL nll 321195 do Dep. Jorge Wilson,
PL nll 672195 do Dep. Fernando Zuppo e PL nll

1.593196 do Dep. Jorge Anders).

ção de recurso artigo 137, § 2l! (5 sessões). As
seguintes proposições:

PROJETOS DE LEI:

NR 2.244196 (ANTONIO DO VALLE) - Dispõe so
bre a inclusão da disciplina Educação Tribu
tária nos currículos do ensino fundamental e
médio.

PRAZO-
ÚLTIMO DIA: 4-9-96

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INCRITOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE

- Setembro de 1996-
Data Dia da Semana Hora Nome

04 41-feira 15:00 Ivan Valente
15:25

10 31-feira -15:00 . Padre Roque
15:25. Wagner Salustiano

11 . 41·feira 15:00 Rogério Silva
15:25 Veda Crusius

12 SR-feira 15:00 Roberto Balestra
15:25 Teima de Souza

PRAZO-
ÚLTIMO DIA: 4-9-96
Nl! 4.503/94 (ALDO REBELO) 7" Proíbe propagan~ª_, ...._Oa

de qualquer espécie, de bebidas alcóo1icâs';--ine
dicamentos, terapias e produtos para fumar deri
vados do tabaco, através de emissoras de rádio
e televisão.

Álvaro Gaudência Neto
Severiano Alves
Antonio C. Pannunzio'
'zidoro Oliveira
Magno Bacelar
Francisco Rodrigues
Adylson Motta .
Fernando Ferro

Ubaldino Júnior
Jofran Frejat

Benedito de lira
Gilvan Freire
Júlio César
Pedro Wilson

10:00
10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20

15:00
15:25

15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20

61-feira

51-feira

.21-feira

06

~AZO-

ULTIMO DIA: 4-9-96
Nl! 320195 (JORGE WILSON) - Dispõe sobre a proibição 05

da prática do tabagismo em ônibus interestaduais.
PRAZO-
ÚLTIMO DIA: 4-9-96
Nl! 1.359195 (PIMENTEL GOMES) - Dispõe sobre a

proibição ao uso de cigarros ou similares em veí
culos de transporte coletivo. (Apensado: PL nll

1.592196 do Dep. Jorge Anders).

4. SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos tennos
do artigo 137, § 111 do RI. Prazo para apres,enta-

PRAZO-
ÚLTIMO DIA: 4-9-96
Ni 1.988/96 (GlLNEV VIANA) - Dispõe sobre a proibição

da vinculação de propaganda comercial de tabacos
ou produtos derivados de fumo à prática desportiva

PRAZO-
ÚLTlMe-DIA:-4--9·96--
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13 6'-feira 10:00 Ha.roldo Uma 23 2'-feira 15:00 Régis de Oliveira
10:25 salvador Zimbaldi 15:25 Arlindo Chinaglia
10:50 Ntcias Ribeiro .15:50 José Chaves .
11:1p Nárcio Rodrigues 16:15 Pedro Corrêa
11:40 Sérgio Miranda 16:40 Augusto Carvalho
12:05· Paulo Paim 17:05 MariSa. Serrano
12:30 r;:,rsio Curvo 17:30 Wilson Leite Passos
12:55 t=etter Jónlor 17:55
1.3:20 18:20

24 31-feira 15:00 Nestor Duarte

16 2'-feira 15:00 . :Adf:lemar de B. Filho 15:25 João Fassarella

15:25 AJzira Ewerton 25 4'-feira 15:00 Eduardo Jorge15:50 ,Eraldo Trindade
16:15 AroIdo Cedraz 15:25 Ana Julia

16:40 ·Augus1o VIVeiros 26 5'-feira 15:00 Gonzaga Patriota

17:05 Milton Mendes 15:25 Esther Grossi
17:30 (iônzaga Mota
17:55 Nilson Gibson 27 61-feira 10:00 GilneyVl8na
18:20 WaJdomiro Fioravante 10:25 Marconi Perillo

17 3I-feira 15:00 F,emando Lopes 10:50 José Aldemir
15:25 EllseuMoura 11:15 Antonio Balhmann

11:40
12:05

18 "'-feira 15:00 .NanSouza 12:30
15:26 Itamar Serpa 12:55

19 5'-feira 15:00 Jov4ir Arantes 13:20
.15:25 Nelson Otoch 30 2I.feira 15:00 Ulysses Gaboardi

20 6' -feira 10:00 Antonio Feijão
15:25 Paes Landim
15:50 Giovanni Queiroz

10:25 Talvane Albuquerque 16:15 César Bandeira
10:50 Jaime Martins 16:40
11:15 Augusto Nardes 17:05
11:40 Benedito Domingos 17:30

.12:05 Severino Cavalcante 17:55
12:30
12:55

18:20

13'20
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I . COMISSÓES PERMANENTES:

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

A V I S O N° 10/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 28/08/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso:'4a Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 339·A/95· do Sr.
Jaques Wagner· (Apenso PL. nO 349/95) • que
"Institui obrigatoriedade da veiculação gratuita
pelas emissoras de rádio e televisão do país,
de mensagens alusivas e formas de prevenção
contra a AIDS e dá outras providências".
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE

2 - PROJETO DE LEI N° 1.507-A/96 - do Sr.
Edson Ezequiel • que "Dispõe sobre os
horários de veiculação dos programas
educativos pelas emissoras estatais de
radiodifusão de sons e imagens".
RELATOR: Deputado RICARDO IZAR

3· PROJETO DE LEI N° 1.909/96 - do Sr. Aldo
Arantes • que "Dispõe sobre o percentual
mínimo de execução de músicas nacionais
pelas emissoras de rádio".

RELATOR: Deputado JORGE WILSON -

4 - PROJETO DE LEI N° 1.984/96 • do Sr.
Jurandyr Paixão - que "Dá nova redação' ao
parágrafo único do artigo 12 da Lei nO 5.250,
de 09 de fevereiro de 1967".
RELATOR: Deputado ROBERTO ROCHA

5· PROJETO 'OE LEI N° 1.987/96 • do Sr.
Roberto Valadão • que "Dispõe sobre o
sistema de codificação a ser utilizado nas
aquisições feitas por meio dos serviços. de
telecomuni~ções".

RELATOR; Deputado PAULO HESLANDER

6 • PROJETO DE LEI N° 1.988/96 • do Sr. Gilney
Viana - que' "Dispõe sobre a proibição da
vinculaçãO' .de propaganda comercial de
tabacos ou ,produtos derivados de fumo à
prática desp,ortiva".
RELATOR::o,eputado JOÃO IENSEN

7 - PROJETO DE LEI N° 2.006/96 • do Sr. Cunha
Bueno - que "Dispõe sobre a gratuidade na
postagem de objetos de correspondência feita
pelos partidos políticos".
RELATOR: Deputado INÁCIO ARRUDA

8 - PROJETO DE LEI N° 2.048/96 - do Sr. Beta
Lelis • que "Dispõe sobre a divulgação, pelas
emissoras de radiodifusão sonora, de
mensagens educativas para prevenção de
maus-tratos a crianças".
RELATOR: Deputado JOÃO ALMEIDA

9 - PROJETO DE LEI N° 2.081/96 - do Sr.
Ursicino QUeiroz • que "Dispõe sobre a
obrigatoriedade de veiculação de informativos
sobre saúde pelas emissoras de radiodifusão
sonora e de sons eimagens".
RELATOR: DeputadoEDINHO ARAÚJO

10 - PROJETO DE LEI N° 2.173/96 • do Sr. Magno
Bacelar - que "Regulamenta as transferências
do direito ao uso dos terminais telefônicos
pertencentes . ao sistema Telebrás
Telecomunicações Brasileiras S.A.".
RELATOR: Deputado WELlNTON
FAGUNDES

11 - PROJETO DE LEI N° 2.202196 • do Sr. Jagues
Wagner - que "Dispõe sobre o Serviço de
Televisão por Assinatura via Satélite e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS ALBERTO
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COMISSÃO DE CONSnTUlçÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

A.V I S' O N° 25196

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 30.08.96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 31 Sessão

A • Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (Art.54,1I)

1 - PROJETO DE LEI N° 4.633-A194 - do Sr.
Koyu lha - que "dispõe sobre a Política
Nacional de Moradia Estudantil".
RELATOR: Deputado ALDO ARANTES

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

A V I S O N° 24196

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 23/08/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 51 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 281-A195 - do Sr. Valdir
Colatto - que dispõe sobre o uso e a
conservação do solo e da água no meio rural".

RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO

2· PROJETO DE LEI N° 2.201/96 - do Sr. João
Pizzolatti - que "dispõe sabre a gratuidade do
uso, pelos respectivos clientes,' de
estacionamentos pertencentes a
estabelecimentos comerciais e de prestação
de serviços".
RELATOR: Deputado VILSON SANTINI

3 - PROJETO DE LEI N° 2.205/96 - do Sr. Aldo
Arantes - que "autoriza o Poder Executivo a
estabelecer programas ambientais de
participação popular".
RELATOR: Deputado PEDRO WILSON'

4 - PROJETO DE LEI N° 2.217/96 - do Sr. Luiz
Fernando - que "dispõe sobre a instalação de
postos de vigilância em Unidade de
Consrvação da Natureza".
RELATOR: Deputado FERNANDO GABEIRA

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR

A V I S O N° 09196

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 23-08-96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 51 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.175/96 - do Sr. Vilmar
Rocha - que "Altera a redação do artigo 2° da
Lei nO 5.173, de 27 de outubro de 1966,
modificando a área de atuação da
Superintendência de Desenvolvimento da
Amazônia - SUDAM e prorroga o prazo fixado
pelo artigo 59 da Lei n° 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, modificado pela Lei nO
8.874, de 29 de abril de 1994.
RELATOR: Deputado Francisco Rodrigues

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

A V I S O N° 18/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 27/08/96

.P..razo.: 5 Sessões
Decurso: 41 Sessão

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 528-A/95 - do Sr. Sérgio
Carneiro - que "dispõe sobre as exigências
ambientais para a concessão de
financiamentos oficiais".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS
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A V I S O N° 19/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 27/8/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4- Sessão

• MÉRITO:

1 - PROJETO DE LEI N° 2.405-A/91 - do Sr.
Luciano pjzzatto - que "dispõe sobre a
instituição do Selo Verde, destinado a atestar a
qualidade dos produtos e/ou suas origens
quanto aos cuidados para a conservação do
meio ambiente".
RELATOR: Deputado JOSt:. CARLOS VIEIRA

2 - PROJETO DE LEI N° 550-A/95 - do Sr. Inácio
Arruda (em apenso o PL n° 1.346/95) - que
"cria o Fundo Nac;ional de Apoip à Pesca
Artesanal, altera o artigo '27 da Lei n° 2.00( de
3 de outubro de 1953, modificada pela Lei n°
3.257, de 2 de setembro de 1.957, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado OSMAR LEITÃO

3 - PROJETO DE LEI N° 898-A/95 - do Sr. Alcides
Modesto e Outros 4 - que "estabelece a
elevação das alíquotas do imposto' de
importação de produtos agrícolas com
excedentes de estoques no País".
RELATOR: Deputado BASILIO VILLANI

4 • PROJETO DE LEI N° 962-A/95 - da Sra. Maria
Elvira - que "cria o Programa Nacional de
Meca,nização Agrícola - PRONAMEC e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSé FORTU,,!AT~

5· PROJETO DE LEI N° 1.431-A/96 • do Sr.
Waldomiro Fioravante (em apenso o PL n°
1.463/96) - que "dispõe sobre recursos não
reclamados correspondentes às contas de
depósitos não-recadastradas, e dá outras
providências".

RELATOR: Deputado AYRTON XEREZ

6 - PROJETO DE LEI N° 1.711-A/96 - do Sr. Jair
Siqueira • que "altera dispositivos da Lei n°
8.677, de 13 de julho de 1993, que dispõe
sobre o Fundo de Desenvolvimento Social e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado OSMAR LEITÃO

7 - PROJETO DE LEI N° 1.818-A/96 - do Sr.
Francisco ,Dornelles e Antonjg Kandir - que
"altera a Lei n° 8.685+-de~d~ julho de 1993,
que cria m~canismos de fomento à atividade
audiovisual e dá outras providências".
RELATOR:,Deputado NELSON MARCHEZAN

COMISSÃO DE T~ALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBLICO

A \( I,S O N° 29/96

RECEBIMENTO'DE EMENDAS
Início: 30/08/96
Prazo: 5 Sessões
O!,!curso.: 2· Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.091/96 - do Sr. João
Pizzolatti - que revoga lJ inciso IV e o parágrafo
10 do artigo 80

, o inciso VI do artigo 58 e o
artigo 84 da Lei nO 8.906, de 4 d~ julho de
1994, que "dispõe sobre o Estatuto da
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil
• OAB".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA

2 • PROJETO DE LEI N° 2.114/96 - do Sr. Magno
Barcelar - que altera disposições da Lei n°
8.935, de 18 de novembro de 1994, que
"regulamenta o artigo 236 da Constituição
Federal, dispondo sobre serviços notariais e de
registro".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETIO

3 - PROJETO DE LEI N° 2.148/96 - do Sr. Nelson
Bornier - que "dispõe sobre a reserva, nos
concursos públicos, de percentual de cargos e
empregos para ex-presidiários".
RELATOR: Deputado ,JOSt:. PIMENTEL

4 - PROJETO DE LEi N° 2.157/96 - do Sr. Lima
Netto - que "regula o Auxílio-Transporte e
Alimentação para o trabalhador'.
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

5 - PROJETO DE LEI N° 2.179/96 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que altera a Lei n° 8.934,
de 18 de novembro de 1994, que "dispõe
sobre o Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAQUES WAGNER
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6 - PROJETO DE LEI N° 2.186/96 - dos Srs.
Eduardo Jorge e Fernando Gabeira - que
"dispõe sobre a substituição progressiva da
produção e da comercialização de produtos
que contenham asbesto/amianto, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

7 - PROJETO DE LEI N° 2.199/96 - do Sr. Agnelo
Queiroz - que "dispõe sobre a transferência da
sede de órgãos e entidades da administração
pública federal".
RELATOR: Deputado ALBERTO GOLDMAN

8 - ,PROJETO DE LEI N° 2.200/96 - do Sr. Nilson
Gibson - que "dispõe sobre a fixação dos
valores das contribuições anuais, multas
disciplinares, taxas e emolumentos devidos às
entidades de fiscalização de exercício
profissional, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

9 - PROJETO DE LEI N° 2.221/96 - do Sr. Osmar
Leitão - que altera a ementa e o artigo 1° da
Lei n° 6.094, de 30 de agosto de 1974, que
"define, para fins de Previdência Social, a
atividade de Auxiliar de Condutor Autônomo de
Veículo Rodoviário e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO

A V I S O N° 30/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início' 4/09/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 1.695/96 - do Sr.
Ricardo Izar - que "veda às agremiações
político-partidárias a cobrança de contribuições
ou descontos em folha de pagamento de
servidores públicos da administração direta e
indireta, e entidades paraestatais".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE

COMiSSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

A V I S O N° 17/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 29/08/96
Prazo.: 5 sessões
Decurso: 2- sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.816-A/93 (apensos os
PLs.' nOs. 1.315/88, 82/91, 730/91, 1.234/91,
1.429/91, 1.478/91, 1.634/91, 1.843/91,
3.052192, 4.198/93 e 325/95) - do Senado
Federal (PLS 230/91) - que "dispõe sobre a
utilização de gás natural em veículos
automotivos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCELO TEIXEIRA

11· COMISSOES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS,
ORÇAMENTOS PÚBLICOS E

FISCALIZAÇÃO

A V I S O N° 09/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio.: 29/08/96
Prazo.: 07 DIAS
Decurso: 07 DIAS

1 - Projeto de Decreto Legislativo referente às
Contas do Presidente da República do
exercício financeiro de 1992, gestão Fernando
Collor de Mello (01/01 a 29109/92) e gestão
Itamar Franco (29/09 a 31112/92.
Relator: Deputado PAULO GOUVEA

NOTA:
AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁ-
RIO PRÓPRIO DISPONf'ifEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSÓES.
HoRÁRIO; DE 09:00 As 12:00 E 14:00 As 18:00

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: Ntícleo de Apoio à Informática

Ramais.: 6876/877

(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 22 minutos.)



MESA ------------------,

(Biênio 1995/96)

Presidente:
LUfs EDUARDO- PFL-BA

1Q Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

2il Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPB-SP

1Q secretário:
WILSON CAMPOS - PSDB·PE
25! secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTB-MG
3Q secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PPB-DF
4il secretário:
JOÃO HENRIQUE - PMDB·PI

Suplentes de secretário:
111 ROBSON TUMA - PSL-5P

2R VANESSA FELIPPE - PSDB-RJ

3!l LUIZ PIAUHYLINO - PSOB-PE

411 WILSON BRAGA - PDT·PB

Bloco (PMDB, PSD, PSL, PSC)
Líder: MICHEL TEMER

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

(PFUPTB)
Líder: INOC~NCIOOLIVEIRA

José MúcIo Monteiro
Maluly Netto

MarIlu Guimarães
Ney Lopes

Osório Adriano
Osvaldo Blolchi

Paes Landim
Paulo Bornhausen

Paulo Cordeiro
Paulo Lina

Rubem Medna
Theodorlco Ferraço

VICente Casclone
VimarRocha

Werner Wanderer

PDT
Lkler: MATHEUS SCHMIDT

Giovanni Queiroz
Carlos Cardinal

Vicente André

Welson Gasparini
Silvio Torres

Marcon! Perillo
Roberto Santos

Sebastião Madeira
Luiz Plauhyllno
Nelson Bomier

Salvador Zimbaldi
Ayrton Xerez

Marcelo Déda
Miguel Rosseto
Paulo Beman:to

Paulo Rocha
Pedro Wilson

Waldomiro FIOravante

Alexandre Cardoso

PCdoB
Lkier: SÉRGIO MIRANDA

Vlce-Líderes:
Ubaldinho Júnior

Vlce-Líderes:
Silvio Abreu (1 2 Vice)
Eurlpldes Miranda
Ssrahn Venzon
Ssverlano Alves

PSB
LkIer: FERNANDO LYRA

Vlce-Líderes:
Nllmárlo Miranda (1 2 Vice)
Chico Vigilante
Conceição Tavares
Domingos Dutra
Humbarto Costa
Jaques Wagner
Luciano Zica

PSDB
Líder: JOSÉ ANfBAL

Vlce-Lkieres:
Ubiratan Aguiar (1 2 Vice)
Carlos Mosconi
Adroaldo streck
Luiz Fernando
Luciano Castro
Rommel Feljó
José Thomaz NonO
AntOnio Aureliano
Ceci Cunha
ZUlaiê Cobra

PT
Líder: SANDRA STARLlNG

José Luiz C1erot
Jurandyr Paixão

Maria Elvira
Marlsa Serrano

Pedro Novais
Pinheiro Landim
Roberto VaJadão

Rubens Cosac
Simara Blery
Vaklr CoIatto

Vlce-Uderes:
Geddel Vieira Uma (1~ Vice)
Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
Edinho Bez
Edinho Araújo
Elias AbraMo
Eliseu Padllha
Euler Ribeiro
Fernando Dinlz
Henrique Eduardo Alves

Bloco (PPB/PL)
Líder: ODELMO LEÃO

Vlce-Lkieres:
Pedrinho Abrão (1 11 Vice)
José Carlos Aleluia
Abelardo Luplon
Albérico Cordeiro
Álvaro Gaudênclo Neto
AntOnio dos santos
Aracaly de Paula
Benedito de Ura
César Bandeira
Efraim Morais
EliseuMoura
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Hugo Rodrigues da Cunha
José Santana de Vasconcellos
Jair Soares

Inácio Arruda

Vlce-Lkieres:
Elton Rohnelt (1 2 VICe)
Sandro Mabel
Rodrigues Palma

Vlce-Líderes:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Amaldo Faria de'Sá
Basflio Villani
Edson Queiroz
SlIvernani Santos
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuca
Roberto Balestra
Valdomiro Meger
Augusto Nardes
Carlos Camurça

Eraldo Trindade
Hugo B1ehl

Jofran Frejat
Severino Cavalcanti

Ricardo Izar
Valdenor Guedes

Wagner Salustlano
A1cione Athayde

Luiz Buaiz
Eujácio Simões

Valdemar Costa Neto
Darci Coelho

Vlce-Líderes:
Aldo Rebelo
Aldo Arantes

PARÁGRAFO 411, ART. 911 RI
PPS
PV

LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: BENITO GAMA

AntOnio Carlos Pannunzjo
Paudemey Avelino



2 vaga

1 vaga

Sérgio Arouca

Aldo Arantes

Ubaldino Júnior

Giovanni Queiroz
1 vaga

Cunha Bueno
Gerson Peres

José Lourenço
Renato Johnsson
Salatiel Carvalho
Silvemani Santos

VadãoGomes
Valdenor Guedes
Wigberto Tartuce

Ayres da Cunha
César Bandeira
Heráclito Fortes

José Rocha
Leur Lomanto

Luciano Pizzatto
Maurr<:!o Najar
Mauro Fecury

Medonça Filho
Odnio Balbinotli

Philemon Rodrigues
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Aloysio Nunes
Antônio Brasil

Henrique Eduardo Alves
Laire Rosado
Marçal Filho

Marquinho Chedid
Nan Souza

zaire Rezende

PPS

PSB

PMN

PCdoB

Bloco (PPBIPL)

Augusto Carvalho

Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)

Bosco França (PMN)
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Edinho Araújo
Geddel Vieira Lima
Hélio Rosas
João Almeida
Pedro lrujo
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Beto Lélis

Gervásio Oliveira (PSB)

Corauci Sobrinho
Edson Queiroz
Flávio Derzi
José Janene
Laprovita Vieira
Paudemey Avelino
Roberto campos
Wagner Salustiano
Welinton Fagundes

Affonso camargo
Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Ney Lopes
Paulo Bomhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander
1 vaga

Ivo Mainardi (PMDB)

Secretárioa: Moizés Lobo da Cunha
Local: 4- e 5- - 9h - Plenário 114-BI. das Lid.
Telefones: 6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Ney Lopes (PFL)
12 Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Apolinário (PMDB)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Airton Dipp

Amon Bezerra
carlos Mosconi

João Leão
Sylvio Lopes

4 vagas

Femando Ferro
João Coser

José Pimentel
Padre Roque
Paulo Rocha

SUplentes

Eujácio Simões
Fetter Júnior

Francisco Rodrigues
João Ribeiro

José Janene
Valdomiro Meger

Osvaldo Reis
2 vagas

Albérico Cordeiro
Antonio Ueno

Benedito de Ura
Célia Mendes

Chico da Princesa
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella

Maria Valadão
Osvaldo Coelho

Saulo Queiroz
Vilson Santini

PT

PDT

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Adão Pretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
Waldomiro Fioravante

Carlos cardinal

Bloco (PFLlPTB)

Adelson Ribeiro
Antonio Aureliano
Ezrdio Pinheiro
Narcio Rodrigues
Odnio Balbinott
Olávio Rocha
Oswaldo Soler
1 vaga

Anivaldo Vale
Augustinho Freitas
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Silvemani Santos

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Felix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Femandes
José Borba
José Rocha
Júlio César
Nelson Marquezelli
Roberto Pessoa
Ronivon Santiago

Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)

Adelson Salvador Darcrsio Perondi
Armando Costa Dilso Sperafico
Laire 130sado Roberto Goldoni
Marçal Filho Valdir Colatto
Mauri Sérgio . Pedro lrujo
Odacir Klein Wilson Branco
Roberto Paulino 5 vagas
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA Luiz Durão
E POÚTlCA RURAL 1 vaga

Presidente: Felix Mendonça (PTB)
12 Vice-Presidente: Odnio Balbinotli (PTB)
22 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
32 Vice-Presidente: Tetê Bezerra (PMDB)

Titulares



Domingos Dutra
Haroldo sabóia
José Fortunati

Nilmário Miranda
Paulo Delgado

Nilson Gibson

Roberto Valadão
Rubens Cosac

2 vagas

Matheus Schmidt
Severiano Alves
Wolney Queiroz

Ayrton Xerez
Celso Russomanno

Franco Montoro
IIdemar Kussler
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
Vanessa Felippe

1 vaga

Álvaro Valle
Augusto Farias

Bonifácio de Andrada
Carlos Camurça

Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
José Egydio

Luís Barbosa
Talvane Albuquerque

Welinton Fagundes

Aroldo Cedraz
Laura Carneiro
Lindberg Farias
Luciano Pizzatto
Maria Valadão
Vilson Santini

PDT

Alexandre Cardoso

PSB

Coriolano Sales
Ênio Bacci
SiMoAbreu

PT

A1mino Affonso
Danilo de Castro
Edson Silva
Marconi Perillo
Nicias Ribeiro
Vicente Arruela
Welson Gasparini
Zulaiê Cobra

PSDB

João Natal
José Luiz Clerot
Nestor Duarte
Robson Tuma

Bloco (PPBIPL)

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
A1zira Ewerton
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Siqueira
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

José Genoíno
Luiz Mainardi
Marcelo Déda
Milton Mendes
Milton Temer

PCdoB
Aldo Arantes 1 vaga

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-teira -1Oh - Plenário, 8aIa 1.
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Gilney Viana (PT)
12 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
22 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
32 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)
Álvaro Gaudêncio Neto

Ciro Nogueira
. José Carlos Vieira

José Coimbra
Osmir Lima

Sarney Filho

Alberico Filho
Barbosa Neto
Elias Abrahão

Fernando Diniz
Luiz Carlos Santos

Pedro Novais

Átila Lins
Cláudio cajado

Eliseu Moura
Jair Soares

JairoAzi
Júlio César

Magno Bacelar
Maluly Netto

Moisés Upnik
Philemon Rodrigues

Raimundo Santos
Ricardo Barros

Theodorico Ferraço

PSDB

Carlos Alberto AntOnio Carlos Pannuzio
Domingos Leonelli Adroaldo Streck
Koyu lha Arthur Virgnio
José de Abreu Emanuel Fernandes
Luiz Piauhylino Itamar Serpa
Roberto Rocha Márcia Marinho
Roberto Santos Marconi Perillo
Salvador Zimbaldi Nelson Marchezan
Vic Pires Franco (PFL) Nicias Ribeiro

PT

Jaques Wagner Esther Grossi
Jorge Wilson (PPB) Ivan Valente
Pinheiro Landim (PMDB) José Genoíno
Ricardo Izar (PPB) Tilden Santiago
Sandra Starling 1 vaga

PDT

Euripedes Miranela Fernando Lopes
Leonel Pavan Serafim Venzon
Wolney Queiroz 1 vaga

PSB

Sérgio Guerra João Colaço

Bloco (PMDBJPSDIPSLlPSC)

Aloysio Nunes Ferreira
AryKara
De Velasco
Eudoro Pedroza
Gilvan Freire
lvandro Cunha Lima

AntOnio dos Santos
Benedito de Ura
Ciro Nogueira
Elisio Curvo
Jairo Carneiro
Paes Landim
Raul Belém
Régis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Roland Lavigne
Vicente cascione
Vilmar Rocha

PCdoB

Inácio Arruela Jandira Feghali

Secretária: Maria lvone do Espírito Santo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário, sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Aloyiso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
22 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Arruela (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)



Bloco (PMDBlPSD/PSLJPSC)

Albérico Filho
Chicão Brfgido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
Wilson Branco

Bloco (PPB/PL)

Expedito Júnior
Socorro Gomes (PC do B)
Tilden Santiago (PT)
Valdenor Guedes
Wibberto Tartuce

PSDB

Celso Russomarlno
Jorge Anders
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

PT

GilneyViana
Ivan Valente

PDT

Sérgio Carneiro

Euler Ribeiro
Marcos Lima
Valdir Colatto

2 vagas

Alceste Almeida
Alcione Athayde

Inácio Arruda
Pedro Wilson (PT)

Valdemar Costa Neto

Aécio Neves
Narcio Rodrigues

Salomão Cruz
Zulaiê Cobra

Ana Júlia
José'Machado .

serafim Venzon

Valdenor Guedes Júlio Redecker
Wilson Leite Passos Roberto Jefferson (PTB)
1 vaga 1 vaga

PSDB

AntOnio Feijão Celso Russomanno
Elias Murad Firmo de Castro
JoséAnfbal Nelson Otoch
Rommel Feij6 1 vaga

PT

José Genofno Adão Pretto
Paulo Delgado Luciano Zica

PDT

Márcia Cibilis Viana Sérgio Carneiro

PSB

Ricardo Izar 1 vaga

PCdoB

Haroldo Lima Aldo Rebelo

Secretári9: Tércia-Mendonça Vilar.
Local: quarta-feira - 9h - Plenário Sala 19

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Bloco (PMDBlPSD/PSL/PSC)

Presidente: Elias Murad (PSDB)
12 Vice-Presidente: AntOnio Feijão (PSDB)
22 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

PV

Fernando Gabeira Fernando Ferro (PT)

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: quarta-feira-10h - Sala 3 Anexo li, Plenário 13.
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Bloco (PMDBlPSD/PSL/PSC)

Edison Andrino Armando Abilio
Henrique Eduardo Alves Carlos Nelson
Nan Souza lvandro Cunha Lima
Simara Ellery José Aldemi
Wilson Cignachi Mansa Serrano

Bloco (PPB/PL)

Suplentes

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

Ceci Cunha
Leônidas Cristino

Mário Negromonte
1 vaga

Aracely de Paula
João Maia

José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belém

1 vaga

PSDB

Carlos Airton
Carlos da Carbrás
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
João Mendes

Airton Dipp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
Eliseu Moura
Murilo Pinheiro
Rogério Silva

AntOnio Carlos Pannuzio
B.Sá
João Leão
Zé Gerardo

Bloco (PFL/PTB)

Presidente: Fernando Zuppo (PDT)
12 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)

Titulares

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Maria Valadão
Paulo Heslander

Gervásio Oliveira

Elton Rohnelt
José Priante

Marquinho Chedid
Pinheiro Landim

1 vaga

PSB

Ary Kara
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira

Átila Uns
Luciano Pizzatto
Moisés Lipnik
Rogério Silva
VilmarRocha
Werner Wanderer

Raquel Capiberibe

Bloco (PPB/PL) PT

Francisco Rodrigues
Jair Bolsonaro

Anivaldo Vale
Augusto Nardes

João Paulo
Nedson Micheleti

Alcides Modesto
José Augusto



Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira - 10h - Plenário 14.
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: José Priante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
22 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PDT

Fernando Zuppo

PCdoB

Fernando Gornes (PTB)

SlPart.

Ernanuel Fernandes

Presidente: Hélio Bicudo (PT)
12 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
22 Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

Titulares

Edson Ezequiel

1 vaga

1 vaga

Suplentes

José Múcio Monteiro
Lima Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina
Sarney Filho

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
José Coimbra

Waldomiro Fioravante (PT)
1 vaga

Anibal Gomes
Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo

Sandro Mabel

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Antonio do Valle
Dilso Sperafico
Elton Rohnelt
José Priante
Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira

João Maia
Luiz Braga

Vicente Cascione

Bloco (PFUPTB)

José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Marilu Guirnarães
Paulo Bornhausen
VilmarRocha
1 vaga

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC) Bloco (PPBIPL)

De Velasco
Elcione Barbalho
Roberto Valadão
Silas Brasileiro
1 vaga

Bloco (PPBIPl)

Agnaldo Timóteo
Anivaldo Vale

3 vagas

PSDB

Gilvan Freire
4 vagas

Francisco Silva
Jair Siqueira

3 vagas

Cunha Lima
Francisco Horta
João Pizzolatti
João Ribeiro
Renato Johnsson
Ricardo Rique

Antonio Balhmann
Luiz carlos Hauly
Luiz Fernando
Salomão Cruz
Vittorio Medioli

PSDB

Ari Magalhães
Carlos da Carbrás

Fetter Júnior
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl
Laprovita Vieira

Antonio Aureliano
Koyu lha

Nelson Otoch
Veda Crusius

1 vaga

PCdoB

Júlio Redecker Pauderney Ave/ino

Secretário (a): Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário 112 - BI. das Lid.
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
22 Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMDB)
32 Vice-Presidente: Marilu Guimarães (PFL)

F1avioArns Fernando Gabeira
Nilmário Miranda (PT) 3 vagas
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

PT

Helio Bicudo Domingos Dutra
Pedro Wilson Marta Suplicy

PDT

Fernando Lopes Eurfpedes Miranda

PSB

Ubaldino Junior Fernando Lyra

PCdoB

Aldo Rebelo Agnelo Queiroz

Secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: Sala 8 - Anexo 11
Telefone: 318-6887

João Fassarella
José Machado
Severino Cavalcanti (PPB)

Edson Ezequiel

Ricardo Heráclio

PT

Celso Daniel
Luiz Mainardi

Maria da Conceição Tavares
PDT

Fernando Zuppo
PSB

Gonzaga Patriota



Adelson Ribeiro
Alexandre Santos

Cipriano Correia
Danilo de Castro

Edson Silva
Luiz Fernando
Paulo Mourão

AntOnio Jorge
Cunha Lima

Eujácio Simões
Herculano Anghinetti

4 vagas

Bloco (PMD~SD~SUPSC)

Carlos Apolinário
Hélio Rosas

7 vagas

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
João Mendes
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Osvaldo Reis
Pedro Correa
Valdemar Costa Neto

Arnaldo Madeira
Arnon Bezerra
Arthur Virgllio
Candinho Matos
Jayme Santana
Nelson Bomier
1 vaga

PSDB

Bloco (PP~L)

Aníbal Gomes
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Izid6rio Oliveira
Marcelo Barbieri
Mário Martins
Michel Temer
Pedro Yves
Zé Gomes da Rocha

Luciano Castro
Osrnânio Pereira
Roberto Santos

Silvio Torres

Suplentes

Jairo Carneiro
José Jorge

Lrdia Quinan
Paes Landim

Ronivon Santiago
Vic Pires Franco

Agnaldo Timóteo
Cleonâncio Fonseca

Expedito Júnior
José Unhares

Luiz Buaiz

PT

PSDB

Bloco (PP~L)

Bloco (PFUPTB)

B~(PMD~SD~SUPSC)

Emerson Olavo Pires
José Luiz Clerot

RitaC8mata
Zé Gomes da Rocha

1 vaga

Titulares

Elias AbraMo
Maria EMra
Marisa serrano
Marquinho Chedid
Mauricio Requião

Alexandre Santos
AávioArns
Itamar serpa
Ubiratan Aguiar

Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Lima
1 vaga

Álvaro Valle
DoIores Nunes
Eurico Miranda
Mário de Oliveira
Moacyr Andrade

Esther Grossi
Padre Roque
Pedro Wilson

Severiano Alves
PDT

João Fassarella
Maria Laura

Teima de Souza

Luiz Durão

PT

Ana Júlla
Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda

Augusto Carvalho
Chico Vigilante

Miguel Rossetto
Paulo Bernardo

1 vaga

BetoLélis

Cidinha Campos
José Maurício

Adauto Pereira
Efraim Morais

Hugo Lagranha
João Mellão Neto

José Lourenço (PPB)

Bloco (PFUPTB)

Giovani Queiroz
1 vaga

PSB

PCdoB

PDT

José Carlos Saboia

Augusto Viveiros
Benito Gama
José Carlos Vieira
Manoel Castro
MussaDemes

Sérgio Miranda

secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: quinta-feira -1 Oh - Plenário 9, Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 Vice-Presidente: Francisco Dornelles (PPB)
22 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
32 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplenres

Suplentes

Antonio dos Santos
Antonio Geraldo

Carlos Magno
José Carlos Aleluia

JoséTude
Lima Netto

MussaDemes
Ney Lopes

Osório Adriano
Paulo Heslander
Ursicino Quiroz

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Belinho Rosado
Heráclito Fortes
Jaime Martins
José Carlos Coutinho
Maurício Najar
Werner Wanderer
João Magalhães

3 vagas

PSB

Ricardo Gomyde Undberg Farias (PCdoB)

secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6900169051701117012

COMISSÃO DE FlSCAUZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Jaime Martins (PFL)
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)

Titulares



1 vaga

Adylson Motta
Cunha Lima

Edison Andrino
Hilario Coimbra
Moreira Franco
Robson Tuma

1 vaga

Airton Dipp

Alberto Silva
Edlnho Bez

Elton Rohnelt
Simara Blery

1 vaga

Paulo Feij6
salomão Cruz

Vittorio Meddioli
1 vaga

Aroldo Cedraz
Benito Gama

Paulo Gouvêa
Régis de Oliveira

Roberto Fontes
1 vaga

Haroldo sabóia
José Borba (PTB)

Milton Mendes

A1ceste Almeida
Auguslinho Freitas

Edson Queiroz
Roberto Campos

1 vaga

PT

PSB

PDT

PSDB

Bloco (PPBIPL)

·Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Bloco (PPBIPL)

Cunha Bueno
Herculano Anghinetli

Antônio Ueno
Aracely de Paula
Átila Lins
Hiiário Coimbra
Leur Lomanto
Theodorico Ferraço

Genésio Bernardino
Luiz Henrique
Nair Xavier Lobo
Paes de Andrade
Ushitaro Kamia

Chico Ferramenta
Fernando Ferro
Luciano Zica

Adroaldo Streck
Antônio Feijão
José Chaves
Sylvio Lopes

Moisés Lipnik Murilo Pinheiro
Osmir Lima Paulo Bornhausen
Sérgio Barcellos Werner Wanderer

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

José Maurício

Haroldo Lima
Marcos Lima
Oscar Goldoni
Paulo Tltan
Ulysses Gaboardi

Carlos Camurca
Fausto Martelio
Jorge Tadeu Mudalen
Romel Anizio
Salatiel Carvalho

1 vaga

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 15-B
Telefones: 318-6944/6946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
32 Vice-Presidente: Renan Kurtz (PDT)

Titulares Suplentes

Abelardo Lupion
Elísio Curvo

Hilário Coimbra

Suplentes

Lima Netto
Mauro Lopes

Roberto Magalhães
Rogério Silva

Wilson Cunha

Bloco (PFLlPTB)

Efrairn Morais
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcelos

Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
Saulo Queiroz
Sérgio Naya
Silvio Torres (PSDB)

Bloco (PMDBlPSD/PSL/PSC)

Antônio do Valle
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Pinheiro Landin
4 vagas

Edlnho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Bloco (PPBIPL)

Ari Magalhães Anivaldo Vale
Basilio ViUani Flávio Derzi
Delfim Netto Francisco Horta
Eujácio Simões João Pizzolatli
Fetter Júnior Laprovita Vieira
Osmar Leitão Nelson Meurer
VadãoGomes Valdomiro Meger

PSDB

Ayrton Xerez Alexandre santos
Fernando Tórres Amaldo Madeira
Firmo de Castro Jorge Anders
Nelson Marchezan Luiz carlos Hauly
Paulo Mourão Nelson Bomier
Veda Crusius Vicente Arruda

PT

celso Daniel Luiz Gushiken
José Fortunati Marcelo Déda
Maria da Conceição Tavares Milton Temer
Paulo Bernardo Nedson Micheleti

PDT

Fernando Lopes Coriolano sales
Fernando Ribas carli EnioBacci

PSB
João Colaço Sérgio Guerra

PCdoB

Aldo Rebelo Sérgio Miranda

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 5
Telefones: 318-696016989/6955

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Pre$ldente: Romel ,Anizio (PPB)
12 Vice-Presidente: Carlos Camurça (PPB)
22 Vice-Presidente: Paulo Tltan (PMDB)
32 Vice-Presidente: osmir Lima (PFL)

Titulares



José Teles
Mário cavallazzi
Robério Araujo

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz NonO

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

PSDB

PT

PDT

Jofran Frejat
Severino Cavalcanti
Wagner 8alustiano

Jayme santana
Luiz Piauhlino

Pimentel Gomes
Welson Gasparini

Fernando Gabeira (PV)
Marta Suplicy

José Unhares
Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Talvane Albuquerque

Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Eduardo Mascarenhas
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Rommel Feij6
Sebastião Madfeira

PSDB

PT

Pedro Corrêa
Robério Araujo

Wilson Leite Passos
1 vaga

B.Sá
Elias Murad

Ezídio Pinheiro
Feu Rosa

AávioArns
Jovair Arantes

Sérgio Arouca (PPS)
1 vaga

BIoco(PMD~SD~SUPSC)

PSB

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

secretário: Manoel Araujo Fernandes
LocaI: terça-feira, quarta-feira e Quinta-feira-1Oh - Plenário Sala 2
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
12 Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PSDB)
22 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMD~SD~SUPSC)

José Pimentel (PT) Agnaldo Queiroz
Noel de Oliveira Alberto Goldman
Olavo Calheiros Paulo Ritzel
sandro Mabel 2 vagas
zaire Rezende

1 vaga

carlos Alberto
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Jair Meneguelli

Paulo Paim

Raquel capiberibe

Wilson Braga
Fernando Ribas Caril

PSB

PDT

PCdoB

Bloco (PFUPTB)

Agnelo Queiroz (PedoB)

João Melão Neto
José Carlos Aleluia
José Coimbra
Mendonça Filho
Raimundo santos
Wilson Cunha
Zila Bezerra

Cidinha Campos
Serafim Venzon

Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy
Taga Angerami (PSDB)

Jandira Feghali

Secretário (a): Míriam Maria B~gança santos
LocaI: quarta-feira - 10h - Plenário 8aIa 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHQ, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PUBUCO

Presidente: Nélson Otoch (PSDB)
12 Vice-Presidente: lidemar Kussler (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jair Meneguelll Jair Meneguelli (PT)
32 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titulares Suplentes

Carlos cardinal
LeonelPavan

Adelson Salvador
Armando Costa
Chicáo Brígido
Eliseu Padilha

Genésio Bernardino
Laire Rosado

Olavo Calheiros
Pedro Yves

1 vaga

Adhemar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto Viveiros
Costa Ferreira

Duílio Pisaneschi
Laura Carneiro

Marilu Guimarães
Roland Lavigne

Zila Bezerra
2 vaga

Bloco (PPB~L)

Miro Teixeira
Renan Kurtz

Armando AbRlo
Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José A1demir
José Pinotli
Lídia Quinan
Rita camata
saraiva Felipe

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
JoséTude
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Augusto Farias
Jofran Frejat

Dolores Nunes
José Egydio

Marcio Reinaldo Moreira
Pedro canedo

Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro

Bloco (PPB~L)

Ary Magalhães
Arnaldo Faria de Sá



PPS

Sérgio Arouca 1 vaga

Secretária: Talita Veda de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira-1 Oh - Plenário Sala 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Newton Cardoso (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
32 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Suplentes

Maria Laura (PT)
Miguel Rossetto (PT)
Valdomiro Meger

IIdemar Kussler
Jovair Arantes
Luciano Castro
Nelson Otoch

Jair Meneguelli
Paulo Paim
Paulo Rocha

Wilson Braga

Fernando Lyra

1 vaga

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
Dumo Pisaneschi
Jairo AzI
João Maia
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues
Ricardo Barros

Benedito Guimarães
Darci Coelho

Julio Redecker

PSDB

A1mino Affonso
Antonio Balhmann
Domingos Leonelli

Olávio Rocha

PT

Carfos Santana
Jaques Wagner

Luciano Zica

PDT

Renan Kurtz

PSB

João Colaço

PCdoB

Aldo Rebelo

Betinho Rosado
Corauci Sobrinho

Eliseu Resende
Fernando Gonçalves

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

José Carfos Coutinho
José Santana de Vasconcellos

Luiz Braga
Nelson Marquezelli

Rubem Medina

Alceste Almeida Eurico Miranda
AntOnio Jorge Fausto Martello
Benedito Guimarães Felipe Mendes
Davi Alves Silva João Mendes
Francisco Silva Jorge Wilson
Luís Barbosa Nilton Baiano
Marcelo Teixeira (PMDB) Osmar Leitão

PSDB

Hugo Lagranha (PTB) Candinho Mattos
Leônidas Cristino Fernando Torres
Mário Negromonte José Chaves
Paulo Feijó Oswaldo Soler
Pedro Henry Zé Gerardo
Simão Sessim
1 vaga 2 vaga

PT

Carfos Santana Chico Vigilante
João Coser GilneyViana
Teima de Souza Hélio Bicudo
1 vaga João Paulo

PDT

Antonio Geraldo (PFL) Edson Ezequiel
Vicente André Gomes Matheus Schmidt

PSB

Pedro Valadares Alexandre Cardoso

PCdoB

AntOnio Brasil (PMDB) Socorro Gomes

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: quarta-feira - 10h - Plenário Sala 11
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTlNADÁ A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASIL

Proposição: REQ-2195 Prazo: 26-5-95 à 23-10-95

Presidente: Zulaiê Cobra
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde
22 Vice-Presidente: Vicente André Gomes
32 Vice-Presidente: Padre Roque
Relator: Eurico Miranda

Titulares

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Alberto Goldman
Alberto Silva
Barbosa Neto
Carfos Nelson
João Thome Mestrinho
Moreira Franco
Newton Cardoso
Oscar Andrade
Rubens Cosac

Bloco (PPBIPL)

Agnaldo Timóteo

Anibal Gomes
Edinho Araújo
Mário Martins
Nestor Duarte

Noel de Oliveira
Paulo Trtan

Roberto Paulino
2 vagas

BasilioVillani

4 vagas

3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
Nelson Meurer
1 vaga

Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

PFLlPTB

PMDB

PPB

PSDB

4 vagas

3 vagas

Cunha Bueno
Marcos Medrado

Wagner Salustiano
1 vaga

Jovair Arantes
Salvador Zimbaldi



PCdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI- sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR
REGULARIDADES NAS ENTIDADES

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA

Proposição: REQ-1195 Autor: .Frelre,~únlor

Presidente: Manoel Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
32 Vice-Presidente: Amaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PUPSD/PSC)

Pedro canedo Luiz Buaiz

Secretária: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI - Sala 139
Telefone: 318-7055

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR A ADOÇÃO
E O TRÁFICO DE CRIANÇAS BRASILEIRAS

(RESOLUÇÃO nlZ 66194)

Presidente: Marilu Guimarães (PFL)
12 Vice-Presidente: Zila Bezerra (PFL)

. 22 Vice-Presidente: Alcione Athayde (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: Rita camata (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Célia Mendes Jonival Lucas
Marilu Guimarães José Tude
Philemon Rodrigues Maria ValadAo
Zilá Bezerra· •. Wilson Cunha

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Carlos santana
Padre Roque

VICente André Gomes

Marquinho Chedid

PT

PDT

PUPSDlPSC

João Fassarella
Pedro Wilson

severiano Alves

Roland Lavigne

Lídia Quinan
Marisa Serrano
Rita camata

Bloco (PPBIPL)

Gilvan Freire
Hermes Parclanello

RobsonTuma

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: A1zira Ewerton (PPB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Inácio Arruda

Elias Murad
Fátima Pelaes

Vanessa Felippe

Chico Vtgllante
Fernando Ferro

Wolney Queiroz

Dolores Nunes
Laura Cameiro (PFL)

Wagner salustiano

PT

PDT

PSDB

PCdoB

Socorro Gomes

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI, Anexo li, sala 139-B
Telefone: 318-7056

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
pOLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUAUZAÇft0 DO CÓDIGO EI.:.EITO
RAL E MODIFlCAÇO~S NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARTIDARIA, INCLUSIVE AS

. NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Hélio Bicudo
Padre Roque

Alcione Athayde
Robério Araújo
severino Araújo

Cidinha campos

Ceci Cunha
AávioAms
Zulaiê Cobra

Bloco (PFLJPTB)

Heráclito Fortes Álvaro Gaudêncio Neto
João Mellão Neto Femando Gonçalves
José Coimbra Maluly Netto
Manoel Castro Mauro Lopes

PMDB

Geddel Vieira Lima Henrique Eduardo Alves
Jorge Wilson (PPB) Noel de Oliveira
1 vaga zaire Rezende

PPB

Amaldo Faria de Sá Alcione Athayde
José Linhares Anivaldo Vale
Simão Sessim (PSDB) Moacyr Andrade
1 vaga 1 vaga

PSDB

Feu Rosa Ceci Cunha
Luiz Piauhylino Jorge Anders

PT

José Pimentel Femando Ferro
Paulo Bemardo Luiz Gushiken

PDT

Cldinha campos Vicente André Gomes

Bloco (PSBlPMN)

Alexandre Cardoso 1 vaga



Titulares

Bloco (PFLlPTB)
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Corauci Sobrinho
José santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Suplentes

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

Vilmar Rocha

Titulares

Albérico Cordeiro
AraceJy de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio cajado
Paulo Uma
Vilson santini

Suplentes

Bloco (PFL/PTB)

Adauto Pereira
Antonio Joaquim Araújo

Hilário Coimbra
João Iensen

Mauro Fecury
2 vaga

PDT

Bloco (PSBIPMN)

PMDB

Candinho Mattos (PSOB) Aníbal Gomes
Homero Oguido Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
MariaEMra José Aldernir
sandro Mabel Noel de Oliveira
Silas Brasileiro Pinheiro Landim
1 vaga Wilson Cignachi

PPB

Agnaldo Timóteo Gerson Peres
Efraim Morais (PFL) Nelson Meurer
Eurico Miranda Wagner salustiano
Ricardo Izar
Silvemani Santos 2 vaga

PSDB

Jovair Arantes Alexandre Santos
Nelson Otoch Domingos Leonelli
Pedro Henry Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra 1 vaga

PT

Carlos santana Hélio Bicudo
I João Fassarella José Augusto

José Fortunati Pedro Wilson
I PDT

Femando Lopes Ênio Bacci
Matheus SChmidt Wolney Queiroz

PMDB

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSOB)
Olavo calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Corrêa

PPB

A1zira Ewerton
Jarbas Uma
José Janene
Prisco Viana
Romel Anrzio

PSDB

Feu Rosa
Jayme santana
Roberto santos
Silvio Torres

PT

João Paulo
Paulo Oelgado
Sandra Starling

Coriolano sales
Matheus SChmidt

Femando Lyra

Barbosa Neto
Chicão Brfgido
Marisa serrano

~~:.urfcio Requião
Tetê Bezerra

1 vaga

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
Zé Gerardo

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

~nio Bacci
Eurrpedes Miranda

1 vaga
Marquinho Chedid

Bloco (PLlPSDIPSC)
Pedro canedo

Bloco (PSBlPMN)
PCdoB Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Presidente: Homero Oguido (PMOB)
1Q Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMOB)
2Q Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSOB)
3Q Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

Bloco (PLlPSDIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: servo Com. Especiais: Anexo" -Sala 12o-B-Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
~BRE TODAS AS PROPOSiÇÕES, EM

TRAMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS
JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS

CASSINOS NO BRASIL

Aldo Arantes Haroldo Lima PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Arantes

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: servo Com. Esp. Anexo" -Salas 124-A/152-A-A1a Nova
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO,N2 175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Proposição: PEC-Q175195 Autor: Poder executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMOB)
1Q Vice-Presidente: Cássio Cunha Lima (PMOB)
22 Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Dames (PFL)



Titulares Suplentes Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB) Bloco (PFUPTB)

Benito Gama Betinho Rosado Félix Mendonça Augusto Viveiros
Eliseu Resende José Coimbra Manoel Castro Efraim Morais
Félix Mendonça Júlio César Vilmar Rocha José Coimbra
Mussa Dames Osmir Lima Ney Lopes Lima Neto
Paulo Cordeiro Luiz Braga Paes Landim Moisés Lipnik
Paulo Lima Osório Adriano Saulo Queiroz Osório Adriano
Rubem Medina Osvaldo Biolchi Theodorico Ferraço Roberto Pessoa

PMOB

Alberto GoIdman AntOnio Brasil
PMOB

Cássio Cunha Lima Edinho Bez EdinhoBez AntOnio do Valle
José Luiz Clerot Hélio Rosas Eliseu Padilha Marcos Lima
José Priante Lídia Quinan Eudoro Pedroza Paulo Ritzel
Jurandyr Paixão Rubens Cosac Gonzaga Mota 3 vagas
Luiz Henrique Marcelo Teixeira Jurandyr Paixão

PPB Silas Brasileiro

João Pizzolatti Felipe Mendes PPB
Laprovita Vieira Fetter Júnior

Anivaldo Vale Cunha Bueno
Renato Johnsson Flávio Derzi

BasnioVillani Laprovita Vieira
Paudemey Avelino VadãoGomes

José Janene Luciano Castro
1 vaga 1 vaga

Valdomiro Meger Márcio Reinaldo Moreira
PSOB 1 vaga Roberto campos

Firmo de Castro Ayrton Xerez
Luciano Castro Fernando Torres PSOB

Luiz Carlos Hauly SiMoTorres Firmo de Castro AntOnio Feijão
Roberto Brant Yeda Crusius Luiz carlos Hauly Ayrton Xerez

PT Marconi Perillo Fernando Torres

Celso Daniel José Fritsch Veda Crusius 1 vaga

Conceição Tavares José Machado
I PT

José Fortunati Paulo Bernardo
I José FortunatiPOT Ana Júlia

José Pimentel Maria Conceição Tavares
Airton Dipp Fernando Lopes Nedson Micheleti Paulo Bernardo
Matheus SChmidt Fernando Zuppo

POT
PUPSOIPSC

Francisco Horta Eujácio Simões
Coriolano sales Márcia Cibilis Viana
Fernando Lopes 1 vaga

PSBJPMN Bloco (PUPSOIPSC)
Sérgio Guerra Ubaldino Júnior Francisco Horta Eujácio Simões

PCdoB Bloco (PSBIPMN)

Haroldo Lima Sérgio Miranda
Sérgio Guerra Ricardo Heráclio

PCdoB

Ségio Miranda Aldo Rebelo

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 120-B - Ala Nova
Telefone: 318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI Nl! 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRES~SQUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONOMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS, .

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11- sala 131C/135C-AIa Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSmUlçÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: Vago
Relator: Benito Gama Proposição: PL n2 4.376193 Autor: Poder Executivo



Secretário: Rejane S. Marques
Local: Serv. de Com. Esp. -Anexo 11 salas 131-et135-C-AJa Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI
NlI 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,

QUE DISPÕEM SOBRE A pOLíTICA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Bloco (PFUPTB)
Augusto Viveiros Benito Gama
José Múcio Monteiro Hugo Rodrigues da Cunha
Osvaldo Biolchi Paulo Cordeiro
Raul Belém Roberto Pessoa

PMOB
Di/so Speratico Fernando Diniz
Jorge Tadeu Mudalen Gilvan Freire
José Luiz Clerot Oscar Goldoni

PPB
Ibrahim Abi-Ackel Adhemar de Barros Filho
Jarbas Uma Adylson Motta
Valdomiro Meger Raimundo Santos
1 vaga 1 vaga

PSOB

Danilo de Castro Herculano Anghinetti
Jovair Arantes Nelson Otoch

PT

Minon Mendes Miguel Rossetto
sandra Starling Waldomiro Fioravante

POT
Eurfpedes Miranda Fernando Lopes

PUPSOIPSC

De Velasco Francisco Rodrigues

PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Autor: Senado Federal

PCdoB
Lindberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-SaIas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones:318-70651706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS fEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Betinho Rosado

José Egydio

Carlos Airton
Carlos Camurça

Felipe Mendes
. Rogério Silva

Valdomiro Meger

Arlindo Chinaglia
GilneyViana

Humberto Costa

2 vagas

Luiz Fernando
Nicias Ribeiro

4 vagas

Raquel Capiberibe

João Iensen
Philemom Rodrigues

B.Sá
Eduardo Mascarenhas

Jovair Arantes
1 Vaga

PT

PPB

POT

PSOB

PMOB

PSOIPMN

PUPSOIPSC

Fernando Gabeira (PV)

AntOnio Joaquim
Eurípedes Miranda

Roland Lavigne

Elias Murad
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vanessa Felippe

José Rocha

Eduardo Jorge
Esther Grossi
Marta Suplicy

Laura Carneiro
Maria Valadão
Valdenor Guedes
Wagner Salustiano
1 vaga

Chicão Brfgido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro
Lafre Rosado
Remi Trinta
Wagner Rossi

Ursicino Queiroz
1 vaga

Suplentes

Suplentes

AntOnio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito de Lira
Betinho Rosado
Eliseu Resende

Fernando Gonçalves
Jaime Martins
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro

PFUPTB

Proposição: PL nS! 4.591194

Presidente: Lafre Rosado
12 Vice-Presidente: Elias Murad
22 Vice-Presidente: Remi Trinta
32 Vice-Presidente:
Relator: Ursicino Queiroz

Titulares

Presidente: José Luiz Clerot
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
22 Vice-Presidente: Régis de Oliveira
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPR)

Titulares



José Tude
Júlio César
Roberto Pessoa

Cássio Cunha Lima
Nicias Ribeiro
1 vaga

PMOB

PPB

Cláudio Cajado
Femando Gomes

Luiz Braga

Izldório Oliveira
Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

Márcio Fortes

PT

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

POT
Miro Teixeira

Bloco (PSBJPMN)

Gonzaga Patriota

Roberto Brant

Carlos santana
Jair Meneguelli

Fernando Zuppo

1 vaga

PSBJPMN

Beto Lélis Bosto França

Secretária: Ana Clara Serejo
I...ocâ: 8efv. Com. Esp. -AneYD 11- 8eIas 131.Q'135-C-PaII. 9Jp.
Telefones: 706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANAUSAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: sandro Mabel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes
Relator: Carlos Alberto (PFL)

Titulares

Felipe Mendes
Sérgio Naya
1 vaga

Amon Bezerra
João Leão

Ivan Valente
Domingos Dutra

Luiz Durão

Augusto Farias

Benito Gama
Carios Alberto
José Tude
Manoel Castro

Albérico Filho
Eliseu Padilha
Sandro Mabel

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

José Anibal

Marconi Perillo
Moacyr Andrade

2 vagas

PSOB

Antônio Aureliano
Mário Negromonte

PT

Alcides Modesto
José Pimentel

POT

1 vaga

PUPSDlPSC

Elton Rohnelt

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)
Álvaro Gaudêncio Neto

Carlos Magno
Félix Mendonça

Júlio César

PMOB
Mauri Sérgio

Wilson Branco
1 vaga

PPB

Cleonâncio Fonseca
Jair Siqueira

1 vaga

PSOB
AntOnio Balhmann

Bloco (PUPSOIPSC)

Ronivon santiago (PFL) Pedro Canedo

Secretaria: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- Salas 131-CI135/C - Ala
Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) ~ESSÕES,

PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO 9, D~ 1995,

QUE liACRESCENTA PARAGRAFO UNICO AO
ART. 180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

(INCENTIVO AO TURISMO)
Proposição: PEC-9195 Autor: Ricardo Herácllo

e Outros
Presidente: sandro Mabel (PMOB)
12Vice-Presidente: José A1demir (PMDB)
22Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)

132 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Ciro Nogueira Corauci Sobrinho
Cláudio Cajado João Magalhães
Hilário Coimbra Roberto Pessoa
Ricardo Barros Vilson santini

PMOB

José Aldemir Albérico Filho
Nair Xavier Lobo Hennes Parcianello
sandro Mabel Marcelo Teixeira

PPB

Eurico Miranda Paulo Bauer
Felipe Mendes Roberto Balestra
1 vaga 1 vaga

PSOB

Alexandre santos Ceci Cunha
Nelson Otoch Sylvio Lopes

PT

Fernando Ferro João Coser
José Pimentel Milton Mendes

POT

LeonelPavan José Mauricio



PUPSDIPSC PDT

Eujácio Simões

PSBIPMN

1 vaga Cidinha campos
Silvio Abreu

Magno Bacelar (SlP)
Renan Kurtz

Ubaldino Júnior Ushitaro Kamia
BLOCO PLlPSDIPSC

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 - saias 131-C/135-C - Ala Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
155, DE 1~3, QUE "ALTERA A REDAÇAO DO

PARAGRAFO 1RDO ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEC-0155J95 Autora: Clcllnha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

BLOCO PFLlPTB

Adelson Salvador

De Velasco

Suplentes

PFUPTB
Átila Uns

Hilário Coimbra
João Ribeiro (PPB)

Murilo Pinheiro
PMDB

Luiz Femando (PSDB)
OIávio Rocha (PSDB)

1 vaga

PPB

Benedito Guimarães
Carios Camurça

Rogério Silva (PFL)

PSDB

João Mala
Sebastião Madeira

PT

Ivan Valente
Marta Suplicy

PDT
Giovanni Queiroz

PUPSDIPSC

Expedito Júnior (PPB)

BLOCO PSBIPMN

Francisco Rodrigues

Beto Lélis

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: 5eIv. Com. Especiais - Anexo 11- 5aIa 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA~,NO PRAZO DE 40 (QUA~ENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)

Proposição: PEC-0133J92 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: salomão Cruz

Titulares

Alceste Almeida (PPB)
salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Robério Araújo
Tuga Angerami

Elton Rohnelt

Domingos Dutra
GilneyViana

AntOnio Joaquim

AntOnio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Carios Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Femando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Ezfdio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
saulo Queiroz

Aroldo Cedraz
Jaime Femandes

JoséTude
Luiz Braga

Philemon Rodrigues
salomão Cruz

Ursicino Queiroz

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

PT

PPB

PSDB

PMDB

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Azi
Severino Cavalcanti
Theodorico Ferraço
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Cierot
Luiz Femando
1 vaga

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana



PSBJPMN Osmânlo Pereira sebastião Madeira

Secretária: Edla calheiros
Local: servo Especiais - Anexo 11 - Sala 120-8 - Aja Nova
Telefones: 318-706617067.

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N1I 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CAONSTlTUIÇÃO FEDERAL, ,

E..PREVE REC_URSOS ORÇAMENTAR~OS
A NIVEL DA UNIAQ, ESTADOS E MU,NICIPIOS
PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA UNICO DE

SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBUCAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"

PFUPTB

Autor..: Eduardo Jorge
. e Waldir Pires

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais- Anexo 11- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSmUlçÃO NlI 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSmUCIONAIS TRANSITÓRIAS·
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-0084J91 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Deputado Carlos Alberto
12 Vice-Presidente: Deputado Paulo Trtan
22 Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
32 Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia
Relatora: Deputada Elcione Barbalho

Titulares Suplentes

PFUPTB

Pedro canedo

Ubaldino Júnior

Arlindo Chinaglia
José Fritsch

Marta Suplicy

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

PT

PDT

PSBJPMN

PLJPSDlPSC

Alexandre Cardoso

Luiz Buaiz

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Seraflm Venzon
Vicente André Gomes

Suplentes

Gervásio Oliveira

Dumo Pisaneschi
Fátima Pelaes
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

Raquel capiberibe

Proposição: PECo0169I93

Presidente: Roberto Jefferson
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz
22 Vice-Presidente: Carlos Mosconi
32 Vice-Presidente: Femando Gomes
Relator: Darcfsio Peroncl

Titulares

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Femando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

PMDB
Armando AbRIo
Confúcio Moura
Darcfslo Perondi
FAmando Gomes
José Pinotli
saraiva Felipe

Elclone Barbalho
Rita camata

Anfbal Gomes
3 vagas

Carlos Alberto
Carlos da Carbrás
Eliseu Moura
Hilário Coimbra

Elcione Barbalho
Olávio Rocha
Paulo Trtan

PMDB

PPB

Hugo Lagranha
Jaime Femandes

Mauro Fecury
Roberto Pessoa

Cássio Cunha Lima
Euler Ribeiro

1 vaga

PPB
Adylson Motta
Jofran Frejat
José Linhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

PSDB
Carlos Mosconi
CecíCunha
Jovair Arantes

A1cione Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque
2 vaga

B.Sá
Pimentel Gomes

Roberto Araújo

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo santos
1 vaga

AntOnio Feijão
Arthur VirgRIo

Ana Júlla
Paulo Rocha

PSDB

PT

Edson Queiroz
Gerson Peres

Luciano Castro
1 vaga

Aécio Neves
1 vaga

Adão Pretto
Alcides Modesto



PDT Wilson Braga Silvio Abreu

Wolney Queiroz Wilson Braga PLlPSDIPSC

PSBlPMN

Adelson SalvadorBeto Lélls

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI~, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POUCIAL"

Proposição: PEc-46191 Autor: Dep. Hélio Bicudo

Presidente: Deputado Augusto VIVeiros
12 Vice-Presidente: Deputado José Rezende
22 VICe-Presidente: Deputado Ildemar Kussler
32 Vice-Presidente: Deputado Fausto Marteiio
Relator: Deputado Hélio Rosas

Titulares SUplentes

PFLlPTB
Abelardo Lupion Davi Alves Silva (PMN)
Augusto Viveiros Efraim Morais
Carlos Magno José Borba
José Rezende José Rocha
LaelVareiia Maluly Netto
Theodorico Fermço Murilo Pinheiro
1 vaga Paulo Heslander

PMDB

Euler Ribeiro Aloysio Nunes Ferreira
Hélio Rosas Ivo Mainardi
Noel de Oliveira Pinheiro Landim
Sandro Mabel 3 vagas
2 vagas

PPB

Fausto Marteiio Alcione Athayde
Jair Bolsonaro Jarbas Lima
Laprovita Vieira Rogério Silva
Valdomiro Meger
Weison Gasparini 2 Vaga

PSDB

Adelson Ribeiro Herculano Anghinetti
Feu Rosa Mário Negromonte
Ildemar Kussler Nélson Otoch
Sylvio Lopes Sebastião Madeira

PT

Hélio Bicudo Domingos Dutra
José Fortunati Marta Suplicy
Nilmário Miranda Milton Mendes

PDT

Eurfpedes Miranda Magno Bacelar (SlP)

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

. PBdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Maneuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - Salas 131-e/135-C
Ala Nova
Telefones: 318-706617067n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTll"ADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI_96, DE 1992,

QUE INTRODUZ MODIFICAÇOES,NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO

José Egydio

Adelson Salvador

Autor: Hélio Bicudo
e Outros

PSBlPMN

De Velasco

Gonzaga Patriota

Cláudio Cajado AntOnio dos Santos
Corauci Sobrinho Átila Uns
Jairo Carneiro Benedito de Lira
Maurfcio Najar João Iensen
Régis de Oliveira Leur Lomanto
Vicente Cascione Paes Landim
1 vaga Philemon Rodrigues

PMDB
Ary Kara Elias Abrahão
Giivan Freire Hélio Rosas
José Luiz C1erot Luiz Fernando (PSDB)
José Thomaz Nono (PSDB) Marcos Lima
Roberto Valadão Nair Xavier Lobo
Wagner Rossi 1 vaga

PPB

Augusto Farias Alzira Ewerton
Edson Queiroz Jair Siqueira
Ibrahim Abi-Ackel Renato Johnsson
Jarbas Uma Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

PSDB

A1mino Affonso Ayrton Xerez
Ildem~r Kussler Danilo de Castro
Vicente Arruda Eduardo Mascarenhas
ZulaiêCobra Paulo Feij6

PT

José Genofno Luiz Mainardi

Proposição: PEC-96192

Ronlvon Santiago

PLlPSDIPSC

Francisco Rodrigues



Marcelo Deda Nedson Micheleti José Pimentel
Milton Mendes Pedro Wilson POT

POT Eurrpedes Miranda

Ênio Bacei Coriolano sales PLJPSDlPSC
Silvio Abreu Matheus Schmidt

Eujácio Simões

Pedro Wilson

Silvio Abreu

Expedito Júnior

Aldo ArantesHaroldo Uma

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11- salas 131-e/135-C-A1a Nova
Telefones: 318-7067n06617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NIl188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 611 E 72 AO ARnGO 8ll. DO

ATO DAS DIS~OSIÇÕESCONSnTUCIONAIS
TRANSITORIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES".

PCdoB
Gonzaga Patriota

Bloco (PLJPSOIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

Raquel capiberibe

Suplentes

PFLJPTB

Álvaro Gaudêncio Neto
Duilio Pisaneschi

Fernando Gonçalves
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Roberto Fontes

Vic Pires Franco
PMOB

AnCbal Gomes
Darcísio Perondi

Henrique Eduardo Alves
Mauri Sérgio

Olavo Calheiros
Wilson Cignachi

PSOB
Arnaldo Madeira

Edson Soares
Feu Rosa

Osmânio Pereira

PPB
Célia Mendes

Jair Siqueira
Paulo Paim

Pedro Valadares
Valdenor Guedes

PT
Arlindo Chinaglia
Humberto Costa

PSBlPMN

Secretário: SlIvio Sousa da Silva
Locai: Serv. Com. Esp. Anexo 1I-8alas 131-e/135-C-Ala Nova
Telefones: 318-7061n06517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll33-A, DE 1995,

DO PODER EXECUnVO QUE "MODIFICA
O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,

ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PEc-33195 Autor: Poder executivo

Presidente: Jair Soares
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes
22 Vice-Presidente: Pimentel Gomes
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Euler Ribeiro

Titulares

Eduardo Mascarenhas
Marcia Marinho
Pimentel Gomes
Romel Anrzio

Ubaidino Júnior

Euler Ribeiro
José Aldemir
UdlaQuinan
Marisa Serrano
Remi Trinta
Rita Camata

Eduardo Jorge
Jair Meneguelli

Jair Siqueira
Laprovita Vieira
Mário Cavallazzi
Prisco Viana
Renato Johnsson

'

Augusto Viveiros
César Bandeira
Jair Soares
Laura Carneiro
Manoel Castro
Roberto Jefferson
VlCeI1te Cascione

Rita Camata

2 vagas

Feu Rosa
Roberto Brant

Inácio Arruda

Suplentes

Anivaldo Vale
Amaldo Faria de Sá

Renato Johnsson

Autor: zalre Rezende

Jonival Lucas
José Mendonça Bezerra

Ricardo Barros
TheodoricO Ferraço

PSOB

PFLJPTB

PPB

PMOB

PT

Proposição: PEC-188J94

Presidente: Ary Kara
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes
Relator: Darci Coelho

Titulares

Ary Kara
Elcione Barbalho
Roberto Valadão

De Velasco

Osmir Lima
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

Nilson Gibson

GilneyViana

Augusto Nardes
Jair Bolsonaro
1 vaga

Sylvlo Lopes
Tuga Angerami



PCdoB

Inácio Arruda Sérgio Miranda

secretária: Rejane S. Marques
Local: servo Com. Esp.: AnelCO 11-8aIas 131-C1135-C - Ala Nova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINAD~ A, NO PRAZO DE 40 (QUAt:lENTA)

SESSOES, PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVl\ REDAÇÃO

AO ARTIGO_62 DA CONSmUlçAO fEDERAL"
(EMISSAO DE MEDIDA PROVISORIA)

Proposição: PEC-2195 Autor: Roberto Magalhães

Presidente: saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPYB)

José Augusto José Pimentel MárCio Fortes

POT
Eurrpedes Miranda Cidinha campos Padre Roque
1 vaga 1 vaga Paulo Bemardo

PLlPSDlPSC Teima de Souza

Luiz Buaiz Pedro canedo

PSBJPMN
Fernando Zuppo

Alexandre Cardoso Ubaldino Júnior Renan Kurtz
PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Esp.: Anexo li-SaIa 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITÓRIAS, INTRODUZIDAS PELA EMENDA

CON~.Ju~c;~~flE D~E~:::~G~~~I~~11994
Proposição: PEC-163195 Autor: Poder executivo

Presidente: Pedro Novais
12 VICe-Presidente: Paulo Ritzel
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes
32 Vice-Presidente: Anivaldo Vale
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes

PFUPTB
Benedito de Ura
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
~eyLopes

Osório Adriano
Rodrigues Palma

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota
Paulo Ritzel
Pedro Novais
Ubaldo Correa

PMOB

Augusto VIVeiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Lima

VilmarRocha

Anfbal Gomes
Edinho Bez

Fernando Diniz
Hélio Rosas

Hermes Parcianello
Paulo Tltan

Eujácio Simões

Alexandre Cardoso

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
saulo Queiroz

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Veda Crusius

PT

João Fassatella
José Machado

sandra Starling

POT

Airton Dipp
Fernando Lopes

PLlPSOIPSC

Expedito Júnior

PSBlPMN

Sérgio Guerra

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira (PPB)
Nelson Marquezelli

PMOB

Armando Costa
Moreira Franco

1 vaga

PPB

Anivaldo Vale
Luciano Castro
Mareio Reinaldo Moreira
Wagner salustiano

Adroaldo Streck
AntOnio Kandir
Feu Rosa

PPB

PSOB

Adylson Motta Flávio Derzi
Márcio Reinaldo Moreira Jarbas Lima

Alzira Ewerton Prisco Viana 2 vagas
Pauderney Avelino PSOB

Silvernani santos
AntOnio Carlos Pannunzio AntOnio Balhann1 vaga
Arthur Virgílio Welson Gasparini

Firmo de Castro
PT

João Leão Hélio Bicudo Marcelo Déda
Robério Araújo Milton Temer sandra Starling



Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Sarv. Com. Esp. - Anexo li-SaIas 131-CI135-e - Ala Nova
Telefone: 318-7067n066n052

COMISSÃO ESPECIAL

DEST!NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENQA A CONSTlTUtçÃO 25-A, DE 1995,

QUE liDA NOVA REDAÇAQ AO CAPUT DO
ART. 551 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL".

(GARANTINDO DERNmVAMENTE A
INVIOLABILIDADE DO DIREITO AVIDA,

DESDE A SUA CONCEPÇÃO)
Proposição: PEe-25195 Autor: Sevirino Cavalcanti

Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto (PFL)
22 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
32 Vice-Presidente: Maria Valadão (PFL)
Relator: Annando Abnio (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

PPB

PMDB

lbere Ferreira
Jonival Lucas

Luis Barbosa (PPB)
Osmir Lima

Carlos Nelson
Eliseu Padilha

Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
Wilson Branco

Jaime Fernandes
José Carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rodrigues Palma
Theodorico Ferraço

Alzira Ewerton
Luciano Castro

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

Prisco Viana

PPB

PSDB

PMDB

Secretária: Edla Calheiros Bispo
LOC31: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 120-B Ala Nova
Telefone: 318-7066n067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO NlI173195, QUE
MODIfiCA O CAPíTULO DA ADMINISTR~ÇÃO

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO.

Proposição: PEe-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

PFLJPTB

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Régis de Oliveira
VICente Cascione

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Uma
Henrique Eduardo Alves
Laire Rosado
Moreira Franco

Flávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Ênio Bacci

Gonzaga Mota
José Aldemir
Lídia Quinan

Expedito Júnior

Dolores Nunes
Pedro Corrêa

Robério Araújo

PDT

Bloco (PLJPSDIPSC)

Eujácio Simões

Coriolano Sales

Álvaro Gaudênio Neto
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
Severino Cavalcanti (PPB)

Annando Abnio
Edinho Bez
Nilton Baiano (PPB)

Alcione Athayde
Augusto Farias
Maria Valadão (PFL)

PSDB

Salvador Zimbaldi
Zulaiê Cobra

PT

Márcia Marinho
Osmânio Ferreira

Almino Affonso
Leonidas Cristino
Ayrton Xerez
Roberto Brant

Alexandre Santos
Eduardo Mascarenhas

João Leão
Marconi Perillo

Hélio Bicudo
Marta Suplicy

PDT

Ana Júlia
Padre' Roque Marcelo Dada

Maria Laura
Teima de Souza

PT

Celso Daniel
Ivan Valente

Waldomiro Fioravante
Serafim Venzon Giovanni Queiroz

PDT
Bloco (PLJPSDIPSC)

Luiz Buaiz Pedro Canedo
Euripedes Miranda
Matheus Schimidt

Fernando Zuppo
Sílvio Abreu

Bloco (PSBlPMN)

Raquel Capiberibe Adelson Salvador (PMDB) Alexandre Cardoso

Bloco (PSBIPMN)

Nilson Gibson



Eujácio Simões

Bloco (PL/PSDIPSC)

1 vaga Agnelo Queiroz

PCdoB

Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 41, DE 1~1, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO PARAGRAFO 411 DO ART. 18 DA
CONST!fUIÇÃO FEDI;RAL." (RI;STRINGE

A CRI~ÇAO DE MUNICIPIOS NA EPO,ÇA DAS
ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBUCAÇAO DOS

ESTUDOS DE VIABIUDADE MUNICIPAL)

Proposição: PEC041191 Autor:

Presidente: Nicias Ribeiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMDB)
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PSDB)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer (PPB)
Relator: Antonio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretára: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 131-G/135
Telefone: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DÁ NOVA REDAÇÃO AO PAflÁGRAFO 42 DO
ART. 18 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL

Presidente: Nicias Ribeiro
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer
Relator: Antônio Geraldo

Titulares Suplentes

PFUPTB

Antônio Geraldo Carlos Melles
Ayres da Cunha Hugo Rodrigues d~ Cunha
César Bandeira José Tude
Hilário Coimbra Philemon Rodrigues
Luiz Barbosa Sérgio Barcellos
Mauro Lopes Severino Cavalcanti
Mussa Demes Wilson Cunha

PMDB

Chicáo Brigido Ivandro Cunha Lima
Fernando Diniz Marisa Serrano
Ivo Mainardi Noel de Oliveira
Nicias Ribeiro Simara Ellery
Oscar Goldoni 2 vagas
Pedro lrujo

PSDB

Antônio Kandir Arlhur Virgnio
Eduardo Mascarenhas Eduardo Barbosa
FlávioArns Jayme santana
Luiz Fernando Roberto Santos

PPB

Basnio Billani Cleonâncio Fonseca
Gerson Peres Felipe Mendes
Márcio Reinaldo Moreira Hugo Biehl
Nelson Meurer salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

PT

Celso Daniel Chico Ferramenta
João Paulo João Coser
Luiz Mainardi João Fassarella

PDT

Coriolano sales Renan Kurtz
Edson Ezequiel 1 vaga

PL/PSDIPSC

Eujácio Simões 1 vaga

PSB/PMN

Ubaldino Júnior Sérgio Guerra

Albérico Cordeiro
Antônio Geraldo
Ayres da Cunha
César Bandeira
Hilário Coimbra
Mauro Lopes
Mussa Demes

Chicáo Brígido
Fernando Diniz
Nicias Ribeiro
Oscar Goldoni
Pedro lrujo
1 vaga

Basnio Villani
Gerson Peres
Márcio Reinaldo Moreira
Nelson Meurer
Telmo Kirst

Eduardo Marcarenhas
FlávioAms
Luiz Fernando
1 vaga

Celso Daniel
João Paulo
Luiz Mainardi

Coriolano sales
Edson Ezequiel

Ubaldino Júnior

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

José Tude
Philemon Rodrigues

Raimundo santos
Sérgio Barcellos

Wilson Cunha

PMDB

Ivandro Cunha Lima
Mansa Serrano
Noel de Oliveira

Simara Ellery
2 vagas

PPB

Cleonâncio Fonseca
Felipe Mendes

Hugo Biehl
salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque

PSDB

Arlhur Virgílio
Jayme santana
Roberto santos

1 Vaga

PT

Chico Ferramenta
João Coser

João Fassarella

PDT

Renan Kurtz
1 vaga

PSBIPMN

Sérgio Guerra



PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

secretário: José Maria Aguiar Castro
Local: servo Com. Esp. Anexo 11 S. 131-et135-C
Telefones: 318-7065,1706117052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA~A,NO PRAZO DE 40 (QUAF\ENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nil155-A, DE 1993, QUE liALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 111 DO

ARTIGO 53 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL·

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PECo0155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione
111 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira
211 Vice-Presidente: Vicente Arruda
311 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Ibrahim Abi-Ackel

Titulares Suplentes

BLOCO PFUPTB

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Li:na

Secretária: Ângela Mancuso
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11- saJa 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-6874/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA~A,NO PRAZO DE 40 (QUAF\ENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA ÀCONSTITUiÇÃO NII
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJlTUIÇÃO FEDERAL11.

(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PECo0133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil
111 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
211 Vice-Presidente: Roberto Araújo
gll Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: salomão Cruz

Titulares Suplentes

PFUPTB

Beto Lélis

BLOCO PSBJPMN

De Velasco

José Machado
Pedro Wilson

Átila Uns
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Luiz ,"amando
OIávio Rocha

Udson Bandeira

Adelson S81vador

Magno Bacelar (SlP)
Renan Kurtz

PPB

PDT

PMDB

Cidinha campos
Silvio Abreu

AntOnio Brasil
Confúcio Moura
João TÍ10mé Mastrlnho

BLOCO PUPSDIPSC
Francisco Rodrigues

Hélio Bicudo
Marcelo Deda

A1ceste Almeida
Carlos da Carbrás
salomão Cruz
Vic Pires Franco

1 vaga

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

AroIdo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

salomão Cruz
JoséTude

Ursicinó"Queiroz

PPB

PMDB

PUPSDlPSC

Eujácio Simões

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Azi
Theodorico Ferraço
Severino cavalcanti
VICente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lina
José Luiz C1erot
Luiz Femando
Udson Bandeira

Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

PSDB

Benedito Guimarães
Carlos camurça
Luciano Castro

1 vaga

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

PSDB

Ezrdio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
saulo Queiroz

Robério Araújo
Tuga Angerami

Domingos Dutra
GilneyViana

PT

João Maia
sebastião Madeira

Ivan Valente
Marta Suplicy

PT PDT
Domingos Dutra Femando Ferro 1 vaga Giovanni Queiroz



Nilson Gibson

Socorro Gomes

Fernando Lopes

Ricardo Heráclio

PSB

PCdoB

PFLlPTB

Aroldo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

PMDB

Carlos Apolinário
Genésio Bernardino

1 vaga

PPB

Carlos Airton
Pedro Valadares (PSB)

1 vaga

PSDB

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

PT

Carlos Santana
Domingos Dutra

PDT

Ênio Bacci

PUPSDIPSC

Bloco (PSBIPMN)

Haroldo Lima

Pedro Valadares

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Cunha Lima (PPB)
Roberto Brant

AntOnio Brasil
Olavo Calheiros
1 vaga

Airton Dipp

João Paulo
José Fritsch

José Carlos Sabóia

Francisco Horta Eujácio Simões

Secretária: Angela Mancuso
LocaI: Anexo 11 - Sala 131-C
Telefone: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 17/95, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSmUlçÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MíNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17195 Autor: Antônio Joaquim

.Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: AntOnio Brasil (PMDB)

TItu~res Suplenres

I
Carlos Metles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

AntOnio Aureliano
Cunha Lima

Marconi Periilo
Zé Gerardo

Betinho Rosado
José Carlos Aleluia

JoséTude
Lima Netto

Murilo Pinheiro
Werner Wanderer

1 vaga

Henrique Eduardo Alves
Oscar Andrade

Paulo rlfan
Pedro lrujo

2 vagas

PT

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PFLlPTB)

Alberto Silva
Anibal Gomes
AntOnio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Paulino

Bloco (PSBIPMN) Leonel Pavan

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Bloco (PLJPSDIPSC)

Elton Rohnelt Expedito Júnior (PPB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
LocaI: Serv. Com. Esp. Anexo 11 S. 120-B Ala Nova
Telefone: 318-7066n067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBltSTívEIS LíQUtDOS
E GASOSOS, DE COMPETENCIA DA UNIAO E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposição: PEC-81195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Mala (PFL)
22 Vice-Presidente: Maio Negrornonte (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos Camurça (PPB)
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Titulares Suplentes

Basmo Vlllani
Carlos Camurça
Salatiel Carvalho

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Duílio Pisaneschi
EHseu Resende
João Mala
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

AntOnio Feijão
Leonidas Cristino
Mário Negrornonte
Paulo Feijó

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

2 vaga

PDT Bloco (PLJPSDIPSC)

José MaurCcio AIrton Dipp Francisco Horta Eujácio Simões



PMOB

Bloco (PUPSOIPSC)

Eujácio Simões Expedido Júnior (PPB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 8aIas 131-e1135-c
Telefone: 318-70661706717052

COMISSÃO

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~STlTUIÇÃO

169-A, DE 1995, QUE -DISPOE SOBRE
A REMUNERAÇÃO DE VEREADORES

E PREFEITOS MUNICIPAIS-.

Emerson Olavo Pires Candinho Mattos (PSDB)
João Almeida Darclsio Perondi
Orcino Gonçalves 1 vaga

PPB

A1zjra Ewerton Darci Coelho
Benedito Guimarães 3 vagas

PSOB

José de Abreu celso Russomanno
Vicente Arruda 1 vaga

PT

João Fassarella Ana Julia
sandra Stariing Joio Paulo

POT

Matheus SChmldt Coriolano Sales

Bloco (PSBJPMN)

1 vaga Gerváslo Oliveira

AntOnio Geraldo
João Mellão Neto

José Tude
Rubem Medina

João Mellão Neto
José Jorge
JoséTude

Rubem Medina

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBlPL)

BIoco(PMOBIPSO~SUPSC)

José Teles Valdomiro Meger
Júlio Redecker
1 vaga 2 vagas

PSOB

Antonio Carlos Pannunzio Arthur Virgrtio
Ayrton Xerez celso Russomanno
1 vaga 1 vaga

PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bernardo Tilden santiago

POT

José MaurIcio Matheus SChmidt

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

Darcrsio Perondi
José Luiz Clerot
Nestor Duarte

Presidente: Darcfsio Perondi (PMDB)
12 VIce-Presidente: José LuiZ C/erot (PMDB)
22 VIce-Presidente: José Teles (PPB)
32 VIC9-Presidente: AntOnio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

Titulare. Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)
Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 118a1a 131
Telefone: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À C~STlTUIÇÃO
Nli 169-A, DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS".

Proposição: PEc-169J95 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcfsio Perondi (PMDB)
12 VIce-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 VIce-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

Titulare. Suplentes

Bloco (PF~B)

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
Joio Maia

JoséTude
Júlio César

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Autor: Fernando Gomes

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Anexo 11- salas 131-c/135-C
Telefone: 318-70651706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A PRO
POSTA DE EMEN,DA A CONSTlTl!IÇÃO N!l57,
DE 1995, QU,E "DA NOVA REDAÇAO AO ARTI
GO 14, PARAGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO

E ACRESCENTA INCISO-
(VOTO FACULTATIVO).

Proposição: PEc-57195 Autor: Em....on Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Enedito de Lira (PFL)

Titulares SUplentes

Bloco (PFLlPTB)

AntOnio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Lira
Hugo Lagranha

Proposição: PEc-169J95



Darcisio Perondi
José Luiz Clerot
Nestor Duarte

Enivaldo Ribeiro
José Teles
1 vaga

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Orcino Gonçalves
PauJo Ritzel

Roberto Rocha (PSOB)

Bloco (PPBlPL)

Nan Souza (PSL)
2 vagas

Moreira Franco
PauJoTltan

Benedito Guimarães
Fausto Marlello
Fetter Júnior
Jair Bolsonaro
José Egydio
Paudemey Avellno

Bloco (PPBlPL)

2 vagas

Cunha Lima
Eujácio Simões
João Pizzolatli
Júlio Redecker

Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

PSDB PSDB

Antônio Carlos Pannunzio

2 vaga

PT

Arthur Virgnio
celso Russomanno

1 vaga

Eduardo Mascarenhas
Leonidas Cristino
Márcio Fortes
Mário Negromonte
Yed8. Crusius

Ayrton Xerez
Jorge Anders

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly

Roberto Rocha
Luiz Mainardi
Paulo Bemardo

José Machado
Tilden santiago PT

José Maurício

PDT
Carlos santana
João Coser

Matheus Schmidt Teima de Souza

Arlindo Chinaglia
2 vagas

Antônio Brasil

José Maurício

Eliseu Moura
Hugo Lagranha

João Iensen
Magno Bacelar
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rubem Medina

Pedro Valadares
PSB

PDT

Gervásio Oliveira

Miro Teixeira

Chico da Princese
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Alberto Silva

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretária: Brunilde LMero Carvalho de Moraes
Local: Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B

I
Tele~e:318~74

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE-
CER SOBRE O PROJETO DE LEI N2 846, DE
1995, DA SENHORA DEPUTADA SOCORRO

GOMES, QUE "REGULAMENTA O PARÁGRA
FO ÚNICO DO ARTIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO

FEDERAL11 E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

Proposlçio: PL-846J95 Autora: Socorro Gomes

Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genésio Bemardino (PMDB)
22 VIC8-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Silva
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 115a1a 131
Telefone: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE

O PROJETO DE LEI N2 856, DE 1995, DA
SENHORA DEPUTADA SOCORRO GOMES,

QUE "REGULAMENTA O PARÁGRAFO ÚNICO
DO ARTIGO 178 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" E A SEUS APENSADOS.

TRANSPORTE AQUAVIÁRIO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS·.

Proposição: PFL-1125J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genésio Bemardino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator: José Carlos Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Alberto Silva
Genésio Bemardino
João Thomé Mestrinho
José Pinotli

Chico da Princesa Eliseu Moura
José Carlos Aleluia Hugo Lagranha
José Cartos Coutinho João Iensen
José Cartos Vieira Magno Bacelar
Lael Varella Mauro Fecury
Philemon Rodrigues Mauro Lopes
Sérgio Barcellos Rubem Medna

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

AntOnio Brasil
Marcelo Teixeira

Oscar Andrade
zaire Rezende



Genésio Bemardino
João Thomé Mestrinho
José Pinotli
Mário Martins
Moreira Franco

Benedito Guimarães
Fausto Martello
FetlerJúnior
Francisco Silva
Jair Bolsonaro
José Egydio

Bloco (PPBIPL)

Marcelo Teixeira
Oscar Andrade
zaire Rezende

2 vagas

Cunha Lima
Eujácio Simões
João Pizzolatti
Júlio Redecker
Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

Marcelo Teixeira
Wagner Rossi

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feijó

Bloco (PPBlPL)

PSDB

PT

2 vagas

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

F1ávioAms
Paulo Mourão

Ubiratan Aguiar

Ayrton Xerez
Eduardo Mascarenhas
Leônidas Cristino
Márcio Fortes
Mário Negromonte
Veda Crusius

PSDB

Jorge Anders
Koyu lha

. Luiz carlos Hauly
Roberto Rocha

1 vaga

João Fassarella
João Paulo

Matheus SChmidt

PDT

PSB

Ana Júlia
1 vaga

Coriolano sales

PCdoB

Socorro Gomes Jandira Feghali

Secretária: Brunilde Liviero carvalho de Moraes
Local: Com. Especiais - Anexo 11 - SR.la 169-B
Telefones: 318-6874 e 318-7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTlTUIÇ~O
N243-A, DE 1995, QUE DA NOYA REDAÇAO
AO ART. 14 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL

(VOTO FACULTATIVO E INELEGIBILIDADE.)
Proposição: PEe-43195 Autor: Rita Camata e Outros

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)

Titulares SUplel'!tes

Bloco (PFLlPTB)

1 vaga

NanSouza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo santos
Zila Bezerra

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

Wilson Leite Passos

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFLlPTB)

BIoco(PMDBlPSDlPSL/PS~

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Cláudio cajado
Heráclito Fortes
José Múcio Monteiro
1 vaga

CúnhaLima
Francisco Horta
Francisco Silva

Gonzaga Patriota

secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: servo Com. Esp. - Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-7067n06617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDI' À CONSTITUiÇÃO N2
89-A, DE 1995, QUE liDA NOVA REDAÇAQ AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTlTUIÇAO
FEDERAL". (NÚMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEc-a9195 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Adelson salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice·Presidente: CClnha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: ZUlaiê Cobra (PSDB)
Relator: Heráclito Fortes (PFL)

TItuI8res Suplentes

José Mauricio

Pedro Valadares

Arlindo Chinaglia
2 vagas

PT

PSB

PDT

Miro Teixeira

Gervásio Oliveira

Carlos santana
João Coser
Teima de Souza

João Almeida

Dumo Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

José santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Confúcio Moura

Nicias Ribeiro
Roberto santos
ZUlaiê Cobra

Domingos Outra

PSDB

PT

Fátima Pelaes
OIávio Rocha

salomão Cruz

José Fritsch



Bloco (PMOBIPSOJPSUPSC)

Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira
Maria Elvira Lrdla Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBlPL)

5 vagas

Roberto Paulino

Anivaldo Vale
Dilceu Sperafico
Mário Cavallazzi

3 vagas

Suplentes

Betlnha Rosado
Jaime Fernandes

João Maia
JoSé Borba

Ronivon santiago
Vilson santini

Wemer Wanderer

Bloco (PPBJPL)

Bloco (PFUPTB)

Abelardo Lupion
Aroldo cedraz
Carlos Meltes
Nelson Marquezelli
Odnio Batbinotti
Roberto Pessoa
Rogério Silva

Presidente:
12 Vice·Presidente: Valdir CoIatto (PMDB)
22 VIce·Presidente: Hugo Biehl (PPB)
32 VIC9-Presidente: Paulo Mourão (PSOB)
Relator: carlos Melles (PFL)

Tltular.s

Augusto Nardes
Herculano Anghinetti
Hugo Biehl
Renato Johnsson
Roberto Campos
Romel Anrzio

BIoco(PMO~O~UPSC)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE OS PROJETOS DE LEI ~ 1.325, DE
1995, QUE "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO

CADASTRO NACIONAL DE REGISTRO E
PROTEÇÃO DE CULTIVARES - C~RPC,
INSTITUI O DII~EITO DE PROTEÇ~O DE

CULTIVARES E DA OUTRAS PROVIDENCIAS",
E NR 1.457, DE 1996, QUE "INSTITUI A LEI DE

P~OTEÇÃO DE CULTI'yARES
E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

I Dilso Sperafico

I
Nair Xavier Lobo
Orcino Gonçalves
Si/as Brasileiro
Valdir Colatto
1 vaga

Beto Lélis

Luiz Durão

Milton Mendes

Amaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner Salustiano

PSOB

Luiz Mainardi

PDT

PSB

Alexandre cardoso

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Esp. - Anexo 11 - sala 169-8
Telefones: 318-706517052

Leonel Pavan

Iberê Ferreira
Laura cameiro
Marilu Guimarães
Roberto Jefferson

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
~ 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPUNA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Proposlçio: PL·1.151195 Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
22 VIC9-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

TItuJw.s Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Femando Gonçalves
Heráclito Fortes
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz

A1zira Ewerton
Jorge Wilson
severino Cavalcanti

celso Russomanno
salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

PT

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues

1 vaga

José Genorno
Marta Suplicy

Adelson Ribeiro
Antônio Aureliano
OIáVio Rocha
Paulo Mourão
1 vaga

PSOB

Arnon Bezerra
Ezrdio Pinheiro

João Leão
Jovalr Arantes

SylVio Lopes

PSB

Fernando Lyra Raquel Capiberib

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: servo Com. Esp. - Anexo 11 - sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067

Sérgio carnelro

POT

Vicente Andre Gomes
Domingos Dutra
JoSé Fritsch
Padre Roque

Renan Kurtz

Beto LéUs

PT

POT

PSB

Ivan Valente
:2 "agas

Luiz Durão

Gervásio Oliveira



PCdoB

Inácio Arruda Socorro Gomes

secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

FEDERAL, ELIMINANDO O SEGUNDO TURNO
DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS.

Proposição: PEe-22195 Autor: José Janene e Outros

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~STITUIÇÃO ,

198195 QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO E DA
NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 54, INCISO 11,
ALíNEA "A", DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
(ASSEGURA O MANDATO PARLAMENTAR,

MESMO ELEITO VICE)

Proposição: PEe-198195 Autor: Sílvio Abreu

Presidente: Genésio Bernardino (PMDB)
12 Vice-Presidente: Chicão Brígido (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
32 Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
Relator. Luciano Pizzatto (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Titulares

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
saulo Queiroz
Wilson Cunha

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Theodorlco Ferraço

Efraim Morais
Luciano Pizzatto
Maluly Netto
1 vaga

Chicão Brígida
Genésio Bernardino
Marquinho Chedid

José Múcio Monteiro
Raul Belém

Rodrigues Palma
Rubem Medina

Eudoro Pedroza
Rivaldo Macarl

Ulysses Gaboardi

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Henrique Eduardo Alves

2 vagas

Bloco (PPBIPL)

Álvaro Valle

I
Vadão Gomes
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

PSDB

Bonifácio de Andrada
José Janene

José Unhares

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, SaIa-169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

PSB

Raquel Capiberibe Beto Lélis

secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROF~RIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND~ ÀCONSTITUIÇ~O

NSI,128, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO A
AUNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA

CONSmUlçÃO FEDERAL".
(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)

Proposição: PEe-128195 Autor: Nlclas Ribeiro

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

PSDB

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó

PT

Fernando Ferro
sandra Starling

PDT

Matheus Schmidt

PSB

1 vaga

Alzira Ewerton .
Carlos Airton
José Egydio

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

Domingos Dutra
Ivan Valente

Coriolano sales

Gervásio Oliveira

Edson Silva
.Nelson Marchezan
9smânio Pereira.

Haroldo Sabóia
José Pimentel

severino Alves

PT

PDT

Cipriano Corrêia
Emanuel Fernandes

Nelson Bornier

José Machado
1 vaga

Leonel Pavan



Jofran Frejat
5 vagas

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

Confúcio Moura
Darcísio Perondi

José Aldemir
Saraiva Felipe

2 vagas

Alceste Almeida
Pedro Corrêa
Robério Araújo
Welinton Fagundes
2 vagas

Lídia Quinan
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo Calheiros
Rita Camata
Simara Ellery
Ulysses Gaboardi

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
Ronivon santiago

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Femando Gonçalves (PTB)
22 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Femando Gonçalves
Jair Soares
Luiz Moreira
Roland Lavigne

Aníbal Gomes Confúcio Moura
De Velasco lvandro Cunha Lima
Paulo Ritzel 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Aylson Motta José Egydio
A1ceste Almeida Nilton Baiano
Jofran Frejat Robério Araújo

PSDB

Ceci Cunha AntOnio Feijão
Jovair Arantes Amon Bezerra
Nicias Ribeiro Otávio Rocha

PT

Arlindo Chinaglia Eduardo Jorge
Waldomiro Fioravante Humberto Costa

PDT

Renan Kurtz Carlos cardinal

Amon Bezerra
B.Sá
Fátima Pelaes
FlávioAms
Jovair Arantes

João Fassarella
Paulo Paim
Waldomiro Fioravante

Serafim Venzon

Alexandre Cardoso

inácio Arruda

PSDB

PT

PDT

PSB

PCdoB

Ceci Cunha
Luiz Femando

Márcia Marinho
Tuga Angerami

1 vaga

Haroldo Sabóia
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Renan Kurtz

Pedro Valadares

Ricardo Gomyde
PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Ana C/ara Serejo
Local: Servo Especiais, Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI Nll 464, DE

1995, QUE "ESTABELECE CRITÉRIOS DE PRO
TEÇÃO E DE INTEGRAÇÃO SOCIAL AOS

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

Bloco (PFLlPTB)

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Servo Especiais, Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nll 40, D.E 1995, QUE"ALTERA A REDAÇÃO

DO PARAGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERViÇOS DE DIVERSÃO PÚBLICA".

Proposição: PEc-40195 Autor: Marqulnho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente: Agnaldo Timóteo (PPB) ..
32 Vice-Presidente: L9Õnidas Cristino (PSDB)
Relator: Régis de Oliveira (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Proposição: PL-464195

Titulares

Carlos Magno
Costa Ferreira
Femando Gonçalves
José Coimbra
Laura Cameiro
Marilu Guimarães
Raimundo santos

Autor: VIc Pires Franco

Suplentes

Arolde de Oliveira
Célia Mendes

Fernando Gomes
Jairo Azi

Ursicino Queiroz
Vicente Cascione
Wemer Wanderer Affonso Camargo Costa Ferreira



Proposição: PL-1210195 Autor: Luciano Zlca

Presidente: Alberto Goldman (PMDB)
12 Vice-Presidente: oscar Goldonl (PMDB)
22 VICe-Presidente: Romel Anfzio (PPB)
32 Vice-Presidente: L90nidas Crlstlno (PSDB)
Relator: Eliseu Resende (PFL)

Titulares SUplentes

Bloco (PFLlPTB)

Agnaldo Timóteo Davi Alves Silva
Carlos camurça Ushitaro Kamia
Nilton Baiano 1 vaga

PSDB

AntOnio Carlos Pannunzio Arnaldo Madeira
L90nidas Cristino José Chaves
Mário Negromonte Vittorio Medioli

PT

Carlos santana Alcides Modesto
João Coser João Paulo

PDT

Serafim Venzon . VIcente André Gomes

PSB

Raquel capiberibe Ubaldino Júnior

Secretária: Angela Mancuso
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11- sala 169-B
Telefone: 318-6874n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR PARE
CER SOBRE O PROJETO DE LEI N21.210195,
QUE "ALTERA A RED~ÇÃO DA LEI N2 2:004,

DE 3-10-53, QUE 'DISPOE SOBRE A POLrnCA
NACIONAL DO ~ETRÓLEOJINSTITUI A SOCIE
DADE POR AÇOES PETROLEO,BRASILEIRO

SOCIEDADE ANONIMA, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS", DE MODO A REGULAMEN

TAR A EMENDA CONSTITUCIONAL 9,
DE 1995" E A SEUS APENSADOS.

Bloco (PP~L)

Alberto Silva
Elton Rohnelt

PauloTitan
Simara Ellery

2 vagas

AntOnio Feijão
Ayrton Xerez

Luciano Castro
Roberto Brant

Sflvio Torres

Jandira Feghali

Ana Júlia
Fernando Ferro

Marcelo Dada

Serafim Venzon

Gonzaga Patriota

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá

Júlio Redecker
3 vagas

PT

PSB

PDT

PSDB

PCdoB

Bloco (PPB~L)

Cleonâncio Fonseca
Eujácio Sirnões
João Mendes
Jorge Tadeu Mudalen
Roberto Campos
Romel Anfzio

Matheus SChrnidt

B~(PMD~SD~SUPSC)

Alberto Goldman
Barbosa Neto
EdinhoBez
Eliseu Padilha
Oscar Andrade
Oscar Goldoni

Adroaldo Streck
Eduardo Mascarenhas
L90nidas Cristino
Roberto santos

Jaques Wagner
Luciano Zica
Miguel Rossetto

secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, sala 169-B
Telefone: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
4.425194, DO SENADO FEDERAL, QUE

"PROIBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICo-HOSPlTALAR PELAS EMPRESAS DE
SEGURO SAÚDE OU ASSEMELHADAS"

E DEMAIS PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO
NESTA CASA QUE VERSAM SOBRE

"PLANOS E SEGURO DE SAÚDE".

Haroldo Lima

I Sérgio Guerra

Lael Varella
Luciano Pizzatto

Philemon Rodrigues

Bloco (PMD~SDJPSUPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Chico da Princesa
Paulo Bornhausen
Régis de Oliveira

Alberto Silva
Mário Martins
Oscar Andrade

Betinho Rosado
Eliseu Resende
Lima Netto
Paulo Bauer
Paulo Cordeiro
Rubem Medina
Vicente Cascione

Carlos Magno
EliseuMoura
Elfsio Curvo

Félix Mendonça
Maurfcio Najar
Ricardo Barros

Sérgio Barcellos

ProposIção: PL-4.425194 Autor: senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Talvane Albuquerque (PPB)
22 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
32 Vice-Presidente: José Fortunati (PT)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)



Titulares Suplentes PDT

JoãoCOlaço

Femando Ribas Carli

PSB

Sérgio Guerra

Vicente André Gomes

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretário: SiMo Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 Sala 169-B
Telefone: 318·706117062

COMISSÃO EXTERNA
DES11NADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS REgLA11VOS À DEMAR~AÇÃO DAS

TERRAS INDIGENAS E AS QUESTOES DECOR
RENTES DESTE PROCESSO

Bloco (PFlJPTB)

Fernando Gonçalves
Jair Soares

João Magalhães
Laura Carneiro

Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva

Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)

Elias AbraMo
José Aldemir

José Luiz Clerot
Laire Rosado

Marcelo Teixeira
1 vaga

Darcfsio Perondi
Eliseu Padilha
Genésio Bernardinho
José Pinotti
Pinheiro Landim
saraiva Felipe

Ayres da Cunha
Euler Ribeiro
Iberê Ferreira
José COimbra
José Múcio Monteiro
Lima Netto
Roberto Jefferson

salomão Cruz (PSDB)
sarney Filho (PFL)
Sebastião Madeira

Si/as Brasileiro (PMDB)

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio
José Linhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Eduardo Mascarenhas
Jovair Arantes
Zulaiê Cobra

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
José Fortunati

Bloco (PPBIPL)

PSDB

PT

Basílio Villani
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Severino cavalcanti

2 vagas

B.Sá
Márcia Marinho

Osmânio Pereira
Rommel Feijó

Vanessa Felippe

Humberto Costa
2 vagas

COordenador: sarney Filho (PFL)
Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
serviço de Comissões Especiais: Anel([) 11-Sala 131-C- Ala Nova
Telefones: 318-70661706517052

COMISSÃO EXTERNA
DES11NADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
I COordenador: Deputado Carlos Alberto (PFL)

I
AlbériCO COrdeiro (PTB) Fernando Ferro (PT)
Aroldo cedraz (PFL) Mário Fortes (PSDB)
Carlos Alberto (PFL) Simara ElIery (PMDB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo 11 - salas 131-C/135-C
-Ala Nova
Telefones: 318-706517061



EDIÇÃO DE HOJE: 144 PÁGINAS
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