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HAROLDO SABÓiA - Dificuldades im- elaboração de legislação ambiental para a região

postas pelo Banco do Nordeste do Brasil para amazônica. 15843
liberação de recursos oriundos do Programa BASfuo VILLANI - Determinação, pela
Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF - a Presidência, de retirada de termos de discurso
produtores rurais do Município de Caxias, Esta- proferido pelo Deputado Padre Roque, em sessão
do do Maranhão. Questionamento acerca da anterior, contra o ex-Ministro Reinhold Stephanes,
destinação dos recursos governamentais alo- da Previdência e Assistência Social. Omissões
cados para a construção da estrada Arame- no documento distribuído à imprensa, pelo Parla-
Paulo Ramos, no Estado. 15835 mentar, a respeito da aposentadoria do ex-Minis-

DAVI ALVES SILVA - Anúncio de apre- tro........................................................................... 15845
sentação, pelo orador, de projetos de indica- VII- Homenagem
ção sugerindo ao Poder Executivo, por inter- Transcurso do· Dia Mundial do Meio Am-
médio dos Ministérios do Planejamento e Or- biente. 15846
çamento, dos Transportes e da Agricultura e. Oradores: SARNEY FILHO, B. SÁ.............. 15846
do Abastecimento, a aprovação de recursos VIII- Encerramento
financeiros destinados à recuperação de COMISSÕES
áreas degradadas por erosões no Município 2 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
de Açailândia, Estado do Maranhão, e, por in- a} Comissão de Economia, Indústria e Co-
termédio do Ministério da Saúde, a aprova- mércio, n2 8, em 5-6-98. 15858
ção de recursos financeiros suplementares b} Comissão de Seguridade Social e Famí-
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com a construção de galeria no Riacho Bacu- 3 - MESA
rí, no Município de Imperatriz. Presença, na 4 - LfDERES E VICE-ÚDERES
Casa, do Deputado Estadual João Paiva. 15837 5 - COMISSÕES

Ata da 96ª Sessão, em 5 de junho de 1998
Presidência dos Srs.: Severino Cavalcanti, 2º Vice-Presidente; Paulo Paim, 3º Secretário;

B. Sá, Osório Adriano, Haroldo Sabóia, Sarney Filho, Davi Alves Silva, § 2º do artigo 18 ,do
Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO

(Às 9 horas)

O SR. PRESIDENTE (B. Sá)

Havendo número regimental.

Está aberta a sessão.

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

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

11- LEITURA DA ATA

O SR. PAES LANDIM, servindo como 22

Secretário, procede à leitura da ata da sessão
antecedente, a qual é, sem observações, apro
vada.

O SR. PRESIDENTE (B. Sá) - Passa-se à leitura
do expediente.

O SR. CHICO VIGILANTE, servindo como
12 Secretário, procede à leitura do seguinte

11I- EXPEDIENTE

MENSAGENS
Poder Executivo, nos seguintes termos:

Mensagem nº 668
Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 61 da Constituição Fe
deral, submeto à elevada deliberação de Vossas
Excelências, acompanhado de Exposição de Moti
vos dos Senhores Ministros de Estado da Justiça
e da Fazenda, o texto do projeto de lei que -Dis
põe sobre a aplicação da Gratificação de Condição
Especial de Trabalho - GCET, criada pela Lei nll

9.442, de 14 de março de 1997, aos militares do
Distrito Federal-.

BrasRia, 3 de junho de 1998. - Fernando Henrique
Cardoso
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EMI nº 342-AlMJIMF

Em 12 de junho de 1998.

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

deração de Vossa Excelência a anexa proposta de
Anteprojeto de Lei dispondo sobre a aplicação da
Gratificação de Condição Especial de Trabalho 
GCET, criada pela Lei nº 9.442, de 14 de março de
1997, aos militares do Distrito Federal.

2) A Constituição Federal estabelece, no Art.
21, XIV, dentre outras, a competência da União para
organizar e manter a polícia militar e o corpo de
bombeiros militar do Distrito Federal, e no inciso X
do § 32 do art. 142, com a redação dada pela Emen
da Constitucional nº 18 de 5 de fevereiro de 1998,
que lei disporá sobre a remuneração dos militares.

3) Considerando que os militares do Distrito Fe
deral vêm recebendo a GCET e, tendo a Lei nº 9.633,
de 12 de maio de 1998, alterado os fatores percentuais
para cálculo da referida gratificação a partir de 12 de
fevereiro de 1998, e 12 de fevereiro de 1999, e, à vista

do acima explicitado, sugerimos que a GCET seja
paga aos militares do Distrito Federal nas mesmas
condições estabelecidas na Lei nº 9.633, de 1998.

4. Estas, Senhor Presidente, as razões que
justificam a nossa proposta.

Respeitosamente,

PROJETO DE LEI 4.600198

Dispõe sobre a aplicação da Gratifi
cação de Condição Especial de Trabalho
- GCET, criada pela Lei nl! 9.442, de 14 de
março de 1997, aos militares do Distrito
Federal.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 A Gratificação de Condição Especial de

Trabalho - GCET, criada pela Lei n2 9.442, de 14 de
março de 1997, será para aos militares do Distrito
Federal nas mesmas condições estabelecidas na Lei
n2 9.633, de 12 de maio de 1998.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Brasília,

A SABADO. 15 MAR 1997 DIÁRIO OFICIAL SEÇÃO 5193

LEI N' 9.HZ. DE 14 DE HARÇO DE 1997

Cri_ a Grao;l!ic.aclo Cf! Co::.c:.c:l:l
E:spec:lal de 'rrabalho - CCE:':' para C~

servidores :::...:..litares tedera:.s das
Forcas Arm..d.&s~ altera d:'SPOS1:,1.VOS
das Leis n-s 6.BBO. de 9 de oe:e===
de 1990. e 8.23.,. de 30 de 51!t.e::-..::J:== Cf!
1991. d15pOe :sobre o Auxl11c-F'o:r:.eral a
ex-Combatentes. e di. =:'=::.5
provld~ncia" •

í.co saber que o Presidente da ~ep\lbllc.

adotou .. Medida Prov1-,ór1. n- 1.544-19, de
1991. que o Conqre".o N.acional aprovou. _
eu. Antonio Carlos Haqalhles. Presidente.
p.rA os eleitos do di.sposto no par'qrat:o
\inlco do art. G2 da Constltulclo rederal,
promulQ'o a .eQulnt. L.i:

Art. 1! Fica lnstltulda a Gratlficaclo de Condiclo Espe::lal
de Trabalho - GeET. devida mensal e re9'Ularmente aos se:,,,:.c:::es
militares tederal" das forças Arlu.das ocupantes de carqo :i11:a:.

P.lraqrato unico. ExcetuUl-se do disposto neste &:'tiq,= AS
praças prestadorAS do serviço militar inici.l.

Art.. 2: A Gratlflcaclo de Condlc:lo Especial de TrAbalho 
GCE:T :ser' calculada obedecendo .. h1..rarqul%.ç~o ent:re os dlversos

~:~~:s : ::q·adU;~O~:. dede.nqt::tD d~; 1;;~P:~~lV;~ d~l~~~~~~ ddea\9:~.:'C~ !
~~~r~o~~~o0l~~xO I. e a part1r de 1- de sete=bro de 1996. de acore: I

Art. 3' Sillultaneamenta. aU 31 de aqono de 1996. sera·
concedida tll:la Gratificaçlo Tempor'r1. aos serTidore. de que tr&t.A o
a!t. 1-. no valor constante do Anexo 11.

Par.qrato llnlco. A Grat1t1caç&o TeEPQr'rla • aCUo:lul.vel cc::
a Grat1ticacao de Condiclo Especial da Trabalho - GCl:T e: .

AJ nlo servir' de ba•• para c,ilculo áe qualquer ".I~:a;er.s c'.:
parc.la reauneratOr!a. res••lvada. aquelas de que tr.~.. os arts. 35.
40. 42 •• , da Lei n- 8.237, de 30 d••eteabro de 1'91;

bl ser' considerada. at' .. .UI! axcanclo, par•• teit: de
pensOe, e reIllUnerac&o. na inatividade.

Art.. 4~ A GratltJ.cac.ao de Condiclo Especial dt Trabalho _
GCET pa3sa • l.nteqrar • estru~ura reauner.cOrla dos ail1tares d.
~tlV". ln.atlvos e pensionistas. prevista na leqlslaclo em. vlqor.

Art. 5: O 1nclso I 11 d~ a11n.a -b- do S ~ - do a::.. ~. :1
Lei n- 6.880. de 9 de dezemtJro de 1980. passa .. vlqorar co=. .I se;~:.:::.~
redAclo:

"':11 .. os d. r.s.r.. rellluner.d.a. e.
excep::lonl.lmente, 05 reformados. exe::utandc t'&fe:.. '=':.:
tempC' certo. 5equndc requlall..ntacl:: para cola. F=:::a.

·,\rr...a ....

Are. c;.'! Os are•• 'I. '5 • i, da IA! n- 8.231. d. 1"1
pas... a vlqorar com as ••qulntes altaracOes:

"J\rt. 6B •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
S 1- O AcUcional de Inatividade inteqrar'. para

fins de c'lculo de pensa0. • estrutura de resun.raç.ao co
Dil! t.r falecido em. •• rvi.ço atl'Yo. inclus1vI com ••n05 de
trinta anos de serviço, com. base nos pe.rcentualS
esubelacido. na Tabala VI do AnIXO 11 duta La1.

S 2' Os deito. financeiro. decorrente. do duposto
nO parlqrafo antu1or. para OI l' biec11101. vlqorarlo a
partir de 1- de dezeabro d. 199'.-

-Art. 7~ .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••....................................................
VnI - multA por ocupac&o 1:rlt~ul.: d~ Pre~:10

". Na=Ion011 Pl"~lt1"':nr.i.l."



Junho de 1998 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 6 15723

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

N"SO.ASABAUU.IS MAR 1'1"

GJ\.ADUACAo I VALOR IP"s

AJ"ItD.o·Ol.z.~tAFUNHEIRO E ALUNO OE ORGÁO DE. FOP_'McAo DE PIlJ"CAS DA I
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MAJUI,"HEIRO. SOlDADO FTJZIUJIlO NAVAL. 5OUJM:JD DO EXERCITO EI
SOLDM:JD DE \' C.ASSE (ESPECIAUZADOS. C1.'IlSAOOS E El"GNAOOSl.
SOI.DAOO<L<RIM OU CORl'/EITlRO DE "CLAlSE E SCUlAOO-PARAQ\;EIJlSTA
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: - ~ ~ ! :Hir.t~":'!'"I·~P-.-: 1.'

SEçAo

I 1"l)$TO

-;"r:t.. 16. 1\0 millt. .. r dol rC'~erva :~:"'Iuner.d•• exceto
quand('l ::cnvocado. ttlnclu1do. c:t("~lt]n"'d:: :'..: rnObll1z.ado. c •
• Kl:.pC'lc~.llft",nt ... 1'10 r ... rol'",'utn. qur '·r .... -"rrrn tJ\r"!~:t J'1or
telflpc c~·::.o .. qUA1Qu.r d,,~ Illlt:n.~ 1\111.Jul:\~. ~"r" cu:.terltlu
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~"'''Jt.moc~T~~:~~~;,!~= UnlCC. .' ;\ux:.ll::.-h:t.I":i1. .. .. :1 r~:!lsa:'=ldo pelo
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Art. n! f:.ca::: c:cnv",lld"dOllõ r'; .H.C!'> ::.:."\':lcados com base na
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>..r:. 10. Revo!1att:-se os arts. f,: ~ te: da Lel n- 9.231, de
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Sr.l'Iõu!cu AtJ t ()t·no CARtOS MAGALI IÀES
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LEI:"O 9.633 ,DE ~ 2 DE :'IAIO DE 1998.

Junho de 1998

Lei:

Altera o Anexo III da Lei n:J 9.442. de 14 de
março de 1997. que dispõe sobre atabela de
cálculo da Gratiticação de Condição Especial
de Trabalho - GCET.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso )J"acíonal decreta e eu sanciono a seguinte

Art. 10 O Anexo III da Lei na 9.442. de 14 de março de 1997, passa a vigorar:

I - na fonua do Anexo I desta Lei. a partir de 10 de fevereiro de 1998;

II - na fonua do Anexo II desta Lei. a partir de 10 de fevereiro de 1999.

Art. ~o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília. I 2 de malO de 1998: 1770 da Independência e 110° da República.

\.

,_\ ......
~ '........
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(ANEXO I DA LEI N° 9.633, DE 12DE ','.A.IC
ANEXO III

DE 1998)

3,136:'ENENTE-GENERAL

- OFIC:AIS :FATOR MULT:?~:CATIVO SOBRE O SOLüO ~E ~~MI?~E-~E-ESQUADRA)
_. - ~. - -, _. - -.--

POSTO ?ATOR
ALMIRANTE-DE-ESQUADRA,
BRIGADEIRO

VICE-ALMIRANTE, GENERAL-DE-DIVISAOE r~joR-BRIGADEIRO 2;943
CONTRA-ALMIRANTE, GENERAL-DE-BRIGADA EBRIGADEIRO . -2;755
CAPITÃO-DE-MAR-E-GUERRA E-CORONEL --- -..----. -- 2,284
CAPITÃO-DE-FRAGATA E TENENTE':-CORONEL --.... ----..·2,118
CAp'íTÃO-DE-CORVETA E-MAjOR -.------..--------- -------.---.. - o_o -1; ifjT
cAPITÃO-TENENT-E-E'c"ip-íTÃO .----------- --'-1;459-
PRIMÉ'íR:O-TENENTE ---- - -. --·--------T;292
SEGUNOO':'TENENrE 1,138

II - PRAÇAS ESPECIAIS (FATOR MULT!PLICATIVO SOBRE O SOLDO DE GüARDA·MARINHA)
GRADUAÇÃO --'- --..----..---...------- .. --....- --------UTOR
GUARDA-MARINHA. -E ASPlRANTE-=-;;:=ÕFI-CI"AL--- ---------- -------------y:6i3"
ASPIRANTE E--CÃriETE '(ÚLTIMO -Miâl- ------ -- "-O~-27ã

ASPIRANTE E CADETE (DEMAIS ANOS)~-ALUNO DOCENTRO DE-FORMAÇAO--------O:-2S2

DE OFICIAIS DA AERONÁUTICA E ALUNO DE ÓRGÃO DE FORMAÇÃO DE
OFICIAIS DA RESERVA
ÃtUNorió-cOL'ÉGib--NAVALE' DA ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES 0,235
(ÚLTIMO ANO) •

ALuNÓ'nÓ--C'ÕL'::EC:=G=I=O---'-'N=A=VAL E DA ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES·----- 0,210
(DEMAIS ANOS)

ALUNO DA ESCOLA DlfYORMAÇÃO DE SARGENTOS .-.-. --... - ------- - --- ---Õ~21Õ

GRUMETE . .- ....------------. - .----------.. -- -. '--Õ~-2'10'

APRENDIz-MÃRniHEIRO-"E- ALmfODEÕRGÃÕ DE FOR.MÀ<;:AO D'E-PRAÇÃS- DA '---'-O;T7f'
RESERVA

0,278

-- - -- -----. _.- -- -- -- '-õ-,2'iõ·

III - PRAÇAS (FATOR MULTIPLICATIVO SOBRE O SOLDO DE GUARDA-MARINHA)
GRADUÂÇAO --------------;:;PÀ'T(j'it·---

àUBOFICIAL E SUBTENENTE 1,613
PRIMEIRO-SARGENTO=--------------------------------:l',-:3"S;:"';6

SEGUNDO-SARGENTO --------'4"1--;,125

TERCEIRÕ-' SARGENTO 0.945'
CABO ( ENGÃ"JAnO) E - TAIFEIRO -MOR O, 612 :
TAIFEIRO-DE·-PRIMEIRÁ-,-CLÃSSE ----O;5'26
TAIFEIRO~DE~SEGtiNDA:CLA~S~S~E~----------------------- 0,466

MARINHEIRO,--SOLDADÕ-ruZILEIRO NAVAL, SOLDADO DO EXERCITO E ---:0;-,381

SOLDADO DE l- CLASSE (ESPECIALIZADOS, CURSADOS E ENGAJADOS),
SOLDADO-CLARIM OU CORNETEIRO DE l- CLASSE E SOLDADO
PARAQUEDISTA (ENGP.J..nO)
MARINHEIRO-,--'SÕLD'AnO FU~Z=cI==L:-:E==I=::R:-;O=---::NA:;-;"!J~AL~--;:;E:--::S:;-:;O;:-;;LD=-=AD-=-=O:--;D;:-;;E:;---;-l ~---;:;C;;-LAS-:;;-;:;--;:;S;:;'E----nO:-,-;;'3I:S-;;-1

(NÃO ESPECIALIZADOS), SOLDADO DO EXÉRCITO (ESPECIALIZADO) E
SOLDADO-CLARIM OU CORNETEIRO DE 2- CLASSE
SOLDADO [lO -EXÉRCITO--É SOLDADO DE- 2- CLASSE (ENGAJADOS E NAõ--'

ESPECIALIZADOS)
SOLDADO-CLARIM OUCÓRNETEIRO DE 3" CLASSE ---_.._-----
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Obserlações:
: - Valor do soldo de ~lmirance-de-~squadra '3ase ~ara cálculo da GCET para os
Oficiais) RS 613,00
2 - Valor do soldo de Guarda-Marinha ,3ase para cálculo da GCE7 para as praças
RS :93,10

(ANEXO II DA LEI N° 9.633 , DE 12 DE :·1AIO
ANEXO III

DE 1998)

0,306

0,272 .
0,272:
0,222-.

I - OFICIAIS (FATOR MULTIPLICATIVO SOBRE O SOLDO =E ALMIRANTE-DE-ESQUADRA)
- ---- _._----_.--."_.__ .__ ..- -~._----------_.,...

POSTO PATOR
--~ALMIRANTE-DE-ES-QUÃDRA, -GENER.ÃÍ. ····jE-·--ÊXÉRCi:~o--·-2 -·TENENTE- 4,072

BRIGADEIRO
VICE-ALMIRANTE, 'GENÉRAL-DE-D"IVISÃO E-MAJOR-BRIGÀÍJEI~·----- 3,822
CONTRA-ALMIRANTE, GENERAL::'OE-BRIGADA-E-BRlGADEIRO ·--··-------·-·------3~S78:

CAPITÃO-DE-MAR-E·-GUERRÃ E--cõIioNEL - -_.. ------·----·-----·--·----2~T67

CAPITÃO-DE-FRAGATA '-E- TENENTE=-cORONEL-.--------- --.-----.------.- o 2,7!5'O
CAPITÃO-DE-CORvETAE·-MAJOR··-----··- -- '---'-·--2,378-
CAPITÃÓ-=TENENTE--E-CAP-ITÃO--- ---------------:-- 1,894

PRIMÉIRO-fE]fENTE 1,678
SEGéNDO-TENENT-Ê-- ------------.--- 1,478-

II - PRAÇAS ESPECIAIS (FATOR MULTIPLICATIVO SOBRE O SOLDO DE G~ARDA-MARINHA)_._-- .GRADUAÇÃÓ - ..----_.----------..---- .----.- -------.. -- PATOR.

GUARDA-MARiNHA E--ASPIRÃNTE="A=OffêIAL----····--------_· -- --, -----"2:094
ASPIRANTE ·E- CADETÉ-(ULTíMO ANO) ·----------0~-361'

ASPIRANTE-É CADETE(D-EMAIS ANOS), ALUNO DO ê'ENTRO DE FORMAÇAÕ--·-··----O,-329·

DE OFICIAIS DA AERONÁUTICA E ALUNO DE ÓRGÃO DE FORMAÇÃO DE'
OFICIAIS DA RESERVA
'AtUNÔ DO COLEG:fO NAVAL E DA ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES

(ÚLTIMO ANO)
ALUNO' D6--COLÉGIO --NAVAL E DA ESCOLA PREl?ARATORIA DE CADETES
(DEMAIS ANOS)

ALUNO DA· ESCÓLÃ-ÕE' -FORMAÇÃÕ DE SARGENTOS
. -- .-... ----- ----_._--_ ..._-------------

GRUMETE
Al?RENDIZ-MÃÍUNHEIRÕ Ê·-ÃÍ.UNO- DE -ÓRGÃO DE FS~ÇÃQDE-PRAÇAS-ÕA

RESERVA
.. - ._- -----_._--_.-._----_.
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-----O~2;2

2,094
'----1":'61

----r;461
-------. - -_.' f:-221i""

-._ ..--.. -----._- -'------0:"7'94-
.------. ---0_----0:-683

0,606

III - PRAÇAS (FATOR MULTIPLICATIVO SOBRE O SOLDO DE GUARDA-MARINHA)
GRADUAÇÃO -- - ---- -----------. ._.---- FATOa----

SUBOFICIAL E STJBTENENTE _.._-- -.-------------.--
. --- --..- ---------- - -- - ,_.- ._-

PRIMEIRO-SARGENTO
SEGUNDO-SARGENTO
TERCEIRO-SARGENTO

.__ .---------- ..

CABO (ENGAJADO) E TAIFEIRO-MOR
TAIFEIRO- DE - PRIMEIRA:"CLASSE-

o

TAIFEIRO-DE-SEGmmA-CLASSE --
MARINHEIRO, ··-'SOLDA:õÕ--fúZIL:-:E=-=I=R=O----::N""A:c=-V=AL-=--,- SOLDADO DO EXÉRCITO E

SOLDADO DE 1 - CLASSE (ESPECIALIZADOS, CURSADOS E ENGAJADOS),
SOLDADO-CLARIM OU 'CORNETEIRO DE l- CLASSE E SOLDADO
PARAQUEDISTA (ENGAJADO)
MARINHEIRO,' ·SÕLI5ADei--'FUifLEIRO NAVAL-E SOLDÃ50DE··-lã-CLASáE-----0-,45if

(NÃO ESPECIALIZADOS), SOLDADO DO EXÉRCITO (ESPECIALIZADO) E
SOLDADO-CLARIM OU CORNETEIRO DE 2- CLASSE
SOLDADO DO -EXÊRCÍ"T6 'ESOLDAD-O DE 2 -- CLASSE -'(ENGAJADOS -E-NAO-- - -Õ~361
ESPECIALIZADOS)
SOLDADO-CLARIM OUCORNETE'íRO DE ---v-CLASSE---- _.-

0 ------------

Observações:
1 - Valor do soldo de Alrnirante-de-Esquadra (Base para cálculo da GCET para os
Oficiais) R$ 618,00
2 - Valor do soldo de Guarda-Marinha (Base para cálculo da GCET para as praças)

R$ 293,10

PRIMEIR A : ECRETARIA--_ ~._--_ _--
AE~~=' :' : ,. '.: " :<i-a~aria

Em"L~:f( r ;~ i:, ~jhJras
.--":':'"' .

Aviso na 732 - SUPARfC. Civil.

Em 3

_ ~·:: ; ::·.:.:::~r_.u .
Aasinalur&

de Junho de 1998.

_~i.-2.L
ponte

Sacre
as d~·

r:.m"o..~JQ..~1 19,8....,...
De ordem, ao senhor

tório-Gero I da Mesa para
vidos pr v

PRIMEIRA SECRETARIA
t

Atenciosamente,

1Tc;?---~
SI~ANO GIANNI

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República, Interino

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da .

República relativa a projeto de lei que "Dispõe sobre a aplicação da Gratificação de Condição

Especial de Trabalho - GCET, criada pela Lei n2 9.442, de 14 de março de 1997, aos militares do

Distrito Federal".

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiço Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.
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Em 4 de junho de 1998.
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com

a qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica comunica que se ausentará do País no período
de 6 a 9 de junho de 1998, para realizar Visita de
Trabalho aos Estados Unidos da América.

Atenciosamente, Silvano Gianni, Ministro de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú
blica, Interino.

Aviso nº 743 - SUPARlC. Civil
A sua Excelência o Senhor -'
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados

BRASíLIA - DF. Em 4 de junho de 1998.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com

a qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica comunica que se ausentará do País no período
de 6 a 9 de junho de 1998, para realizar Visita de
Trabalho aos Estados Unidos da América.

Atenciosamente, Silvano Gianni, Ministro de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú
blica, Interino.

MENSAGEM Nº 672
, Excelentíssimo Senhores Membros da Câmara

dos Deputados,
Tenho a honra de informar Vossas Excelências

de quP deverei ausentar-me do país no período de 6
a 9 de junho de 1998, para realizar Visita de Traba
lho aos Estados Unidos da América.

2. Minha visita aos EUA terá duas vertentes: bila
teral e multilateral. Na vertente bilateral, manterei, em
Camp David, encontro privado com o Presidente BiII
Clinton, oportunidade na qual trataremos de ternas de
relevância para o relacionamento entre nossos países.

3. Na vertente multilateral, participarei, em
Nova York, da Sessão Especial da Assembléia-Ger
Ia das Nações Unidas sobre a Questão das Drogas
e delitos Conexos. Na ocasião, estarei fazendo pro
nunciamento sobre o combate ao tráfico no Brasil e
sobre os esforços internacionais no mesmo sentido.

Brasília, 4 de junho de 1998. - Fernando
Henrique Cardoso.

Aviso nº 743 - SUPARlC. Civil
A sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASíLlA- DF.

- sobre os esforços' internacionais no mesmo sentido.
Brasnia, 4 de junho de 1998. - Fernando Hervique

Cardoso.

Mensagem Nº 672

Excelentíssimo Senhores Membros da Câmara
dos Deputados,

Tenho a honra de informar Vossas Excelências
de que deverei ausentar-me do país no período de 6
a 9 de junho de 1998, para realizar Visita de Traba
lho aos Estados Unidos da América.

2. Minha visita aos EUA terá duas vertentes: bila·
teral e multilateral. Na vertente bilateral, manterei, em
Camp David, encontro privado com o Presidente BiII
Clinton, oportunidade na qual trataremos de ternas de
relevância para o relacionamento entre nossos países.

3. Na vertente multilateral, participarei, em
Nova York, da Sessão Especial da Assembléia-Ger
Ia das Nações Unidas sobre a Questão das Drogas
e delitos Conexos. Na ocasião, estarei fazendo pro
nunciamento sobre o combate ao tráfico no Brasil e
sobre os esforços internacionais no mesmo sentido.

Brasnia, 4 de junho de 1998. - Fernando Henrique
Cardoso.
Aviso nº 743 - SUPARlC. Civil.
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASíLIA - DF. Em 4 de junho de 1998.

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem com

a qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica comunica que se ausentará do País no período
de 6 a 9' de junho de 1998, para realizar Visita de
Trabalho aos Estados Unidos da América.

Atenciosamente, Silvano Gianni, Ministro de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da Repú
blica, Interino.

MENSAGEM Nº 672
Excelentíssimo Senhores Membros da Câmara

dos Deputados,

Tenho a honra de informar Vossas Excelências
de que deverei ausentar-me do país no período de 6
a 9 de junho de 1998, para realizar Visita de Traba
lho aos Estados Unidos da América.

2. Minha visita aos EUA terá duas vertentes: bila
teral e multilateral. Na vertente bilateral, manterei, em
Camp David, encontro privado com o Presidente BiII
Clinton, oportunidade na qual trataremos de temas de
relevância para o relacionamento entre nossos países.

3. Na vertente multilateral, participarei, em
Nova York, da Sessão Especial da Assembléia-Geral
das Nações Unidas sobre a Questão das Drogas e
delitos Conexos. Na ocasião, estarei fazendo pro
nunciamento sobre o combate ao tráfico no Brasil e
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MENSAGEM NO 627, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à consideraçao do Congresso Nacional o texto do Tratado
sobre Transferência de Presos Condenados, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
Rept1blica do Chile, em Brasília, em 29 de abril de 1998.

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE
CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

Senhores Membros do Congresso Nacional.

De confonnidade com o disposto no artigo 84, inciso VIII, da Constituição Federal.
submeto à elevada consideração de Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Mirústro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Tratado sobre Transferência de

Presos Condenados, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República do Chile. em Brasilia, em 29 de abril de 1998.

Bra,ilia, 27 de maio de 1998.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDEKAÇÃO DE ESTtlDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos

Art. 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-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 termos seguintes:

LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o
de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e
de advogado;

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! ,

CAPÍTULO 11
Do Poder Executivo

..................................................................................·..li·........·..··......·..··

SEÇÃO rI
Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84 - Compete privativamente ao Presidente da República:

VlII - celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos
a referendo do Congresso Nacional;

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 175/DJ-MRE-JUST BRAS CHIL DE 13 DE MAIO
DE 1998, DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇOES EXTERIORES

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à aI ta consideração de Vossa Excelência o

anexo texto do Tratado sobre Transferªncia de Presos

Condenados, assinado em Brasília, em 29 de abril de 1998,

entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo

da República do Chile.

2. Tratados dessa natureza são cada vez mais

freqüentes entre os Estados e decorrem de razões de ordem
humanítáría, fundadas na evolução do Direito Penal

contemporâneo. Com efeito, a transferência do prisioneiro

para seu país de origem, além da proximidade da família, que
constitui apreciável suporte psicológico e emocional,

facilita sua reabilitação social após o cumprimento da pena,

um dos principais objetivos dos sistemas penitenciários. A

propósito, vale mencionar que a Constituição Federal, no

artigo 5':1, inciso LXIII, assegura ao preso a. assistência da

família. Como se recordará Vossa Excelência o Brasil já

firmou Tratados semelhantes com a Espanha e o Canadá.

3. Tais acordos, contudo, têm cláusulas de salvaguarda

que conferem aos Estados o direito de permitir ou não a

transferência de presos, bem como exigem a exiqüibilidade de

cumprímento, no Estado recebedor, da pena imposta no Estado

remetente. Deve-se ressaltar que não haverá impunidade do

condenado em nenhum caso. O Tratado contém disposições que

garantem o cumprimento integral da sentença condenatória.

Além disso, apenas o Estado remetente - aquele que condenou o

preso - tem a faculdade de examinar eventuais pedidos de

indulto, comutação ou revisão da pena. As situações são

consideradas individualmente e a transferência não é

automática, s6 sendo efetuada. se os Estados a aprovarem.
Está, assím, plenamente resguardado o direito soberano do

Estado de aprovar ou não a transferência.

4. Com vístas ao encaminhamento do assunto à

apreciação do Poder Legislativo, submeto a Vossa Excelência o

anexo projeto de Mensagem ao Congresso Nacional, juntamente

com as cópias autênticas do Tratado.

Respeitosamente,

Y?~ ,---f>?
~U~~EIA

Ministro de Estado das Relações Exteriores

TRATADO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE PRESOS bJNI!l~I(l5ós 'ÊNTki;
A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REP!jBLlCA DO CHIL$'j

A República Federativa do Brasil

e

A República do Chile
(doravante denominados as "Partes"),
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Des~iosos de promover a reabilitação social de condenados permitindo
que cumpram suas sentenças no pais de que são nacionais,

Acordam o seguinte:

ARTIGO I

I. As penas de detenção impostas na República do Chile a nacionais da
República Federativa do Brasil poderão ser cumpridas segundo o disposto no
presente Tratado.

2. As penas de detenção impostas a nacionais chilenos na República
Federativa do Brasil poderão ser cumpridas segundo o disposto no presente
Tratado.

ARTIGO 2

Para fms do presente Tratado:

a) por "Estado remetente" se compreenderá a Parte da qual se transfere
o condenado;

b) por "Estado recebedor" se compreenderá a Parte para a qual se
transfere o condenado;

c) por "nacional" se compreenderá, no caso do Brasil, um brasileiro,
segundo definido pela Constituição brasileira;

d) por "nacional" se compreenderá, no caso do Chile, um chileno,
segundo definido pela Constituição Politica chilena;

e) por "preso condenado" se compreenderá uma pessoa condenada por
delito segundo sentença proferida no território de uma das Partes.

ARTIGO 3

A aplicação do presente Tratado ficará sujeita ás seguintes condições:

a) o delito pelo qual a pena seja imposta deverá também constituir
delito no Estado recebedor;

b) o condenado deverá ser nacional do Estado recebedor;

c) no momento da apresentação da solicitação a que se refere o
parágrafo terceiro do Artigo 5 deverão restar pelo menos 6 (seis)
meses de pena a cumprir;

d) a sentença seja definitiva, transitada em julgado;

e) o condenado consinta na transferência, uma vez informado de suas
conseqüências legais.

ARTIGO 4

Serão autoridades centrais para a aplicação deste Tratado:

a) pela República Federativa do Brasil, o Ministério da Justiça;

b) pela República do Chile, o Ministério da Justiça.

ARTIGO 5

I. Cada Parte deverá explicar o teor do presente Tratado a qualquer
condenado a que o mesmo possa aplicar-se.

2. A transferência de condenados no ãmbito do presente Tratado poderá
efetuar-se por iniciativa de qualquer uma das Partes. Nenhuma disposição do
presente Tratado deverá ser interpretada como impedimento para que um
condenado apresente pedido de transferência a qualquer um dos dois Estados.

3. Antes de tomar uma decisão relativa a uma transferência, cada Parte
deverá examinar todos os fatores que possam contribuir para promover a
reabilitação do condenado.

4. O Estado que receber a solicitação de transferência da outra Parte
poderá solicitar a comprovação do consentimento expresso do condenado em
relação à transferência. O consentimerlto não poderá ser revogado depois da
aceitação da transferência pelos dois Estados.

5. O Estado que aprovar o pedido do condenado deverá notificar o outro
Estado de sua decisão po~ via diplomática Tendo recebido o assentimento do outro
Estado, serão tomadas as medidas necessárias para a realização da transferência. A
recusa de qualquer um dos Estados deverá ser comunicada, sem demora, ao outro
Estado também por via diplomática.

6. O Estado remetente deverá apresentar uma declaração ao Estado
recebedor na qual se indique o delito pelo qual ocorreu a condenação, a duração da
pena e o tempo já cumprido, assinalando, inclusive, todo o periodo de detenção
prévia. A declaração deverá conter ainda uma exposição detalhada do
comportamento do condenado em detenção, para fins de determinar se o mesmo
pode gozar dos beneficios previstos na legislação do Estado recebedor. O Estado
remetente deverá apresentar também ao Estado recebedor uma cópia autenticada da
sentença proferida pela Autoridade Judicial competente certificando que é
autêntica, junto com quaisquer modificações introduzidas na mesma. Também
deverá fornecer qualquer outra informação que possa ajudar o Estado recebedor a
determinar 11 tratamento mais conveniente ao condenado com o intuito de promover
sua reabilitação social. Os documentos anteriormente citados deverão ser redigidos
ou traduzidos no idioma do Estado recebedor.

7. O Estado recebedor poderá solicitar intbrmações complementares se
considerar que os documentos fornecidos pelo Estado remetente não lhe permitem
cumprir o disposto no presente Tratado e informará o Estado remetente do
procedimento da execução que seguirá.

8. Cada Parte deverá tomar as medidas legais pertinentes e, caso
necessário, estabelecer os procedimentos adequados com o fim de que, para os
objetivos do presente Tratado, as sentenças pronunciadas pelos tribunais da outra
Parte produzam efeitos juridicos dentro de seu território.

ARTIGO 6

1. O Estado remetente deverá transferir o condenado para o Estado
recebedor em local acordado entre as Partes. O Estado recebedor será responsável
pela custódia e transporte do condenado até a penitenciária ou o local onde deva
cumprir a pena; quando necessário, o Estado recebedor solicitará a cooperação de
terceiros paises com o intuito de permitir o trânsito de um condenado através de
seus territórios. Em casos excepcionais, mediante acordo entre ambas as Partes, o
Estado remetente deverá prestar assistência em relação ás mencionadas solicitações
feitas pelo Estado recebedor.

2. No momento da entrega do condenado, o Estado remetente fornecerá
aos agentes policiais encarregados da mesma um certificado autêntico, destinado ás
autoridades do Estado recebedor, em que constem, atualizados à data da entrega, o
tempo efetivo de detenção do condenado e o tempo deduzido em função dos
beneficios penitenciários, se existirem, assim como uma fotocópia do expediente
penal e penitenciário, que sirva de ponto de partida para o prosseguimento do
cumprimento da pena.

3. O Estado recebedor será responsável por todas as despesas
relacionadas com um condenado a partir do momento em que este passe à sua
custódia.

4. Na execução da pena de um condenado que tenha sido transferido,
deverá observar-se a legislação e os procedimentos do Estado recebedor. O Estado
remetente poderá conceder indulto, anistia ou comutação da pena conforme sua
Constituição ou outras disposições legais aplicáveis. Não obstante, o Estado
recebedor poderá solicitar do Estado remetente a concessão do indulto ou
comutação, mediante petição fundamentada a qual será examinada com
benevolência.

5. A pena imposta pelo Estado remetente não poderá ser aumentada,
prolongada ou diminuida pelo Estado recebedor sob nenhuma circunstância.
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6. Por solicitação de uma das Partes, a outra Parte deverá apresentar um
relato sobre a situação do cumprimento da pena de qualquer condenado transferido
no âmbito do presente Tratado, incluida, em particular, a liberdade condicional ou
soltura.
? O condenado transferido de acordo com as disposições deste Tratado
nao será privado de nenhwn direito em virtude da legislação do Estado recebedor,
salvo quando suscitado pela própria imposição da pena.

ARTIGO?

Aviso n' 689 • SUPARlC. Civil.

Senhor Primeiro Secretârio.

Brasília, 27 de maio de 1998.

Somente o Estado remetente terá competência para julgar um recurso
de revisão. Uma vez recebida a oportuna notificação do Estado remetente, o Estado
recebedor deverá comprometer-se a executar quaisquer modificações introduzidas
na pena.

ARTIGO 8

Um condenado transferido de conformidade com o disposto no
presente Tratado não poderá ser detido, julgado ou sentenciado no Estado
recebedor pelo mesmo delito que houver dado origem á pena.

ARllG09

I. O presente Tratado poderá estender-se a pessoas sujeitas à vigilância
ou outras medidas, de acordo com a legislação de uma das Partes com relação aos
menores infratores. As Partes deverão, de conformidade com suas legislações,
acordar o tipo de tratamento que deverá ser dispensado a tais pessoas no caso de
transferência. O consentimento para a transferência deverá ser obtido junto à
pessoa legalmente autorizada.

2. Nenhuma disposição do presente Artigo deverá ser interpretada como
fator limitante da capacidade que possam ter as Partes, independentemente do
presente Tratado, de outorgar ou aceitar a transferência de menores infratores ou de
outros presos.

ARTIGO \0

I. O presente Tratado estará sujeito a ratificação. A troca dos
instrumentos de ratificação deverá efetuar-se em Santiago.

2. O presente Tratado entrará em vigor 30 (trinta) dias após a troca dos
instrumentos de ratificação e permanecerá em vigor durante 3 (três) anos.

3. Caso nenhuma das Partes notifique à outra sua intenção em contrário
com, pelo menos 90 (noventa) dias de antecedência em relação ao término do
período acima mencionado, o presente Tratado será considerado tacitamente
prorrogado por períodos sucessivos de 3 (três) anos.

4. Em caso de denúncia do presente Tratado, suas disposições
permanecerílo em vigor em relação aos condenados que, ao amparo das mesmas,
houverem sido transferidos, até o término das respectivas penas.

Feito em Brasília, em z,.5J de abril de 1998, em dois exemplares
originais, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente
autênticos.

--..,

~-~~~
PELA~CA DOHíLE

Heraldo Munoz Valenzuela
Embaixador Extraordinário

e Plenipotenciário.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República relativa ao texto do Tratado sobre Transferência de Presos Condenado~ celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile.

Atenciosamente,

~
CLOVIS DE BARROS CARVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
!!.BASíLIA-PF,

MENSAGEH NS 649, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Encaminha o demonstrativo das emissões do real referente a abril
de 1998, as razões delas determinantes e a posição das reservas
internacionais a elas vinculadas.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COM};;RCIO; E DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO, PARA CONHECIMENTO)

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados,

Nos termos do inciso II do art. 7° da Lei n° 9.069, de 29 de junho de 1995,

encaminho a Vossa Excelência o demonstrativo das emissões do real referente a abril de 1998, as

razões delas determinantes e a posiçilo das reservas internacionais a elas vinculadas.

Brasília.19 de junho de 1998.

I.EGISLAÇAo CITADA A:'iEXADA I'ELA
COOIWE;\AÇ,\O DE ESTrDOS I.EGISLATlVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento
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CAPÍTULO II
Das Finanças Públicas

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

CAPÍTULO Il
Da Autoridade Monetária

Junho de 1998

SEÇÃO I
Normas Gerais

Art. 164 - A competência da União para emitir moeda será
exercida exclusivamente pclo banco central.

§ 10 - É vedado ao banco central conceder. direta Oll

indiretamente. empréstimos ao Tesouro Nacional c a qualqucr órgão
ou entidade que não seja instituição financeira.

§ 2°_ O banco central poderá comprar e vender títulos de emissão
doTesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a
taxa de juros.

§ 3° - As disponibilidades dc caixa da União scrão depositadas no
banco central; as Cios Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e
dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele
controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos
previstos em lei.

LEI 9.069 DF. :29 DF. JllNHO DE 1995

DISPÕE SOBRF. O PLANO REAL, O
SISTEMA 0.IO;';ETARIO NACIONAL.
ESTABELECE AS REGRAS E CONDIÇÕES
DE EIVIISsAo DO REAL E OS CRITÉRIOS
PARA CONVERSÃO DAS OBRIGAÇÕES
PARA O REAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Do Sistema Monetário Nacional

Art. 3° -'O Banco Central do Brasil emitirá o REAL mediante a
prévia vinculação de reservas internacionais em valor equivalente.
observado o disposto no Art. 4° desta Lei.

§1° - As reservas internacionais passiveis de utilização para
composição do lastro para emissão do REAL são os ativos de liquidez
internacional denominados ou conversíveis em dólares dos Estados
Unidos da América.

§ 2° - A paridade a ser obedecida, para fins da equivalência a
que serefere o "caput" deste artigo, será de um dólar dos Estados
Unidos da América para cada REAL emitido.
.................................................................................................................

Art. 4° - Observado o disposto nos artigos anteriores, o Banco
Central do Brasil deverá obedecer, no tocante às emissões de REAL,
o seguinte:

§ 20
- O Conselho Monetário Nacional, para atender a situações

extraordinárias, poderá autori;:ar o Banco Central do Brasil a exceder
em até 20% (vinte por cento) os valores resultantes dos percentuais
previstos no "caput" deste artigo.

§ 4° - O Conselho Monetário Nacional, de acordo com
diretrizes do Presidente da República, regulamentará o disposto neste
artigo, inclusive no que diz respeito à apuração dos valores das
emissões autorizadas e em circulação e' à definição de emissões no
conceito ampliado.

Ar!. 6° - O Presidente do Banco Central do Brasil submeterá ao
Conselho Monetário Nacional, no início de cada trimestre
pr?~ramação monetária para o trimestre, da qual constarão, n~
mll1lmo:

I - estimativas das faixas de variação dos principais agregados
monetários compatíveis com o objetivo de assegurar a estabilidade da
moeda; e

. 11 - a~áli.se d~ evolução da economia nacional prevista para o
tnmestre, e JustIficatIva da programação monetária.

§ 10
- Após aprovação do Conselho Monetário Nacional a

programação monetária será encaminhada à Comissão de Assun~os
Econômicos do Senado FederaL

§ 2° - O Congresso Nacional poderá, com base em parecer da
Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, rejeitar a
prog!"amação monetá!"ia .a que se refere o "C'lJut" deste artigo,
medIante decreto legIslatIvo, no prazo de dez dias a contar do seu
recebimento.

§ 3° - O Decreto Legislativo referido no parágrafo anterior
limitar- se-á à aprovação ou rejeição "in totum" da programação
monetária, vedada a introdução de qualquer alteração.

§ 4° - Decorrido o prazo a que refere o § 2° deste artigo, sem
apreciação da matéria pelo Plenário do Congresso Nacional, a
programação monetária será considerada aprovada.

§ 5° - Rejeitada a programação monetária, nova programação
deverá ser encaminhada, nos termos deste artigo, no prazo de dez
dias, a contar da data de rejeição.

§ 60
- Caso o Congresso Nacional não aprove a programação

monetária até o final do primeiro mês do trimestre a que se destina,
fica o Banco Central do Brasil autorizado a executá-Ia até sua
aprovação.

Art. 7° - O Presidente do Banco Central do Brasil enViara,
através do Ministro da Fazenda, ao Presidente da República, e aos
Presidentes das duas Casas do Congresso Nacional:

I - relatório trimestral sobre a execução da programação
monetária;

li - demonstrativo mensal das emissões de REAL, as razões
delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas
vinculadas.
. .
................................................................................................................

RESOLUÇÃO N. 002082

DISPÕE SOBRE OS LIMITES DE EMISSÃO
E A FORMA DE LASTREAMENTO DA
NOVA UNIDADE DO SISTEMA
MONETÁRIO BRASILEIRO - REAL.

O BANCO CENTRAL DO BRASIL, na forma do art. 9°. da Lei
n. 4.595, ?e 31.12.64, torna público que ó Presidente do CONSELHO
MONETARIO NACIONAL, por ato de 30.06.94, com base no art
8°., parágr~:o 1°., da Medida Provisória n. 542, de 30.06.94, "ad
~ef~rendum daquele Conselho, tendo em vista o disposto no ar!. 40.
InCISO II da referida Lei n. 4.595/64, e arts. 3°. e 4°. da citada Medida
Provisória n. 542,

RESOLVE U:

Art. 1°. O Banco Central do Brasil fica autorizado a emitir I

entre 1..07.94 e 3 I .03.95, até: '
1 - 30.09.94, R$ 7,5 bilhões;
li - 31.12.94, R$ 8,5 bilhões;
III - 31.03.95, R$ 9,5 bilhões.
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§ ]0. O Conselho Monetário Nacional poderá autorizar
emissões adicionais de ate 20% (vinte por cento) dos limites tes
fixados no "caput" deste artigo.

§ 20
• O Banco Central do Brasil, quando da primeira emissão

do Real e, após essa data, trimestralmente, apresentará ao Conselho
Monetário Nacional, programação monetária estimando a evolução
dos principais agregados monetários, de forma que a emissão do Real,
respeitando os limites fixados no "caput" deste artigo, considere a
execução do Orçamento Geral da União, as operações do setor
externo e as operações com as instituições integrantes do sistema
financeirº-D_acional, inclusive as de mercado aberto.

Art. 20
• O lastro de emissão do Real será composto por parcela

das reservas internacionais disponíveis em moedas estrangeiras e em
ouro, expressas por suas equivalências em dólares dos Estados
Unidos.

§ 10. Respeitado o disposto no "caput" deste artigo, o Banco
Central do Brasil podera aplicar o valor de reservas internacionais
vinculado para fins de lastro, inclusive arbitrando os ativos que o
compõe, preservando, sempre, sua liquidez imediata.

Art. 30. A vinculação de reservas internacionais implicará
lançamento contábil em conta denominada "Lastro Monetário",
concomitantemente a registro na conta "Emissão Monetária
Autorizada", do Banco Central do Brasil, observando-se que:

§ 10. A vinculação de reservas internacionais será efetuada em
volume e datas correspondentes ao inicio dos trimestres especificados
no art. 10. desta Resolução.

§ 20
• A paridade utilizada na vinculação de reservas

internacionais será de R$ 1,00 (um real) por U$ 1.00 (um dólar dos
Estados Unidos), por tempo indeterminado.

Parágrafo 30. Os rendimentos das aplicações. das reservas
vinculadas não se incorporarão a estas, devendo agregar-se as
reservas não vinculadas.

Art. 40
• Para os efeitos desta Resolução consideram- se:

a) emissões autorizadas como os volumes de reais
correspondentes os valores vinculados de reservas internacionais
equivalentes, obedecido o disposto no art. 10. desta Resolução;

b) emissões realizadas como os volumes de reais colocados em
circulação mediante credito a conta "Meio Circulante" ou a conta
"Reservas Bancárias" constantes do passivo do Banco Central do
Brasil, e débito da conta "Emissão Monetária Autorizada".

Art. 50. Para efeito do cumprimento dos limites de emissões
autorizadas estabelecidos no art. 10. desta Resolução e a partir da
primeira emissão do Real, o volume de emissões realizadas será
apurado pela media mensal dos saldos diários da Base Monetária nos
dias úteis do mês.

§ 10. Base Monetária e conceituada como o resultado da adição
da moeda em circulação (papel-moeda mais moeda metálica) com as
reservas bancárias mantidas no Banco Central do Brasil.

§ 20
• A moeda em circulação e evidenciada pelo saldo da conta

"Meio Circulante" constante do passivo do Banco Central do Brasil.
§ 30. As reservas bancárias são aquelas que os bancos

comerciais, caixas econômicas e instituições financeiras detentoras de
carteira comercial mantém na conta "Reservas Bancárias" constante
do passivo do Banco Central do Brasil.

Art. 60
• O Banco Central do Brasil manterá demonstrativos das

emissões autorizadas e realizadas do Real, apuradas a partir de
registros contábeis específicos para esse fim.

§ 10. Os demonstrativos de emissão do Real serão publicados
mensalmente, especificando:

a) o volume de emissões autorizadas e realizadas, as reservas
vinculadas e a paridade observada;

b) os usos das emissões realizadas, explicitando seus fatores
determinantes.

§ 2°. O Presidente do B:\nco Central do Brasil encaminhara, por
intermédio do Ministro de Estado da Fazenda, ao Presidente da

República, aos Presidentes do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, demonstrativo mensal das emissões do Real e de suas
razões determinantes, bem como das reservas internacionais
vinculadas para tal fim.

Art. 70
• O Banco Central do Brasil fica autorizado a efetuar os

ajustes que julgar necessários na regulamentação em vigor em face do
disposto nesta Resolução.

Art. 8°, Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 30 de junho de 1994

Pedro Sampaio Malan
Presidente

:iINISrtRID DA FAZEIIDA'

Exposição de Metivos

I?> 206, ~ 30 de junho de 1994. "De ao:mb. foa> as infODll2lÇÕes. Eln 30.06.94".

!.Xcelent:1ssimo Senhor Pre!5iden't.e da República,

Tenho a honra de submeeer li el~vBda consideração de Voasa
~celflnciaf em obedi.6ncia ao dispo!ll:D nos S5 4g e S9 do tlrc. 3D e no 5
3'0. do ~rr;. 4" da Medida .Provisória, 09 542. de 30 de junno de 1994, os
cr:.:::.ér:.os a serem adotaaolS pelo Conselho Honet:d.rio Nacional :la regula
:nl!nt:e.ç~o: (,i) do la.'Creamen't.o da•.fln5aóell de Real; (ii), da adminis
~raçAo das reservas internacionai! aue éomcorao o 1aB'l:rO das emis.eea
de ~eal: (1ii) da paridade ent:re o ·Relll .·0 dólar -dos :::stados O'nidos
da Am~rica li. ser adotada na rela.ç60 de equival~ncia entre o lo.8t:ra e
llll eruss6ea de Real: e (iv) e. doa ,eventuais aju!5'1:e!5 :lOS ·liJ:D.itee de
emissAo nece••~riQa a atender oircunst&nci.e.a excepcionais.

2.. Tal como dispqato na Medida Provisdria n- 542 , um novo re
,q1m~ :nonet:4rio eatA sendo eS1:abelecido segundo o "qual o Congre.ao
NacJ.onal exercerá o mandato conlSaqr.ado no dispositivo comn:itueional
que a, ele a;tribui compee6ncia, mediant:e !lançào do ?re!!5iden1:e da
Re;)\lbl~C'a. para d.ispor sobre moeda e seus :'imil:.ca de emis!JAo (inciso
:nv. art:. 48 d~ nOZlsa Carta Maqna).

3. A Medida Provisória n· 542 determina aue aI emissOea de Real
sejam :l!~l;.alJ ,pelo Banco Central do Brasil. a quem cabe. por ~orçll de
nossa .:..eJ. HaJ.or (art. 164, eapu1:', o exercicio àa comoe1:.éncia priva-
tiva áa. UniAo para emit.ir moeda. -

". Os limite.!5 de emiss40 fixados na Medida. Provisória n. 542 fo
r~ ca~culado. tOJnando em COnt:a. a neceflsidade de se asseaurar a est:a
b~lidaae da moeda. pre!!ervando-:!e o prcce.!5so dI! cresciment:o econOmico.
Esses c~lculos tomarl1JD em cont:a previsOefl cuidadoslls sobre a. ocera
çOe!! a't:J.vaa do Banco Central do Brasil. a saber, ll!l oneraçOl!s aaaõcia
das ao .set:or externo, as operll:çOe. coza imn:ituie;t'es - ~inance:iral5 e o
resultaao da movimentação das contas do ,Tesouro Nacional. E8pecial
atenção ,foi dedicada a quest40 da remonet:izaç40 da economia, ou seja,
o c7"esc:unento na't.urlll da demanda por meio circulante orovocado pela
queaa abrup1:.i!! da. inflação, que 1..moacta sobre oa depósitolJ A ,Vil!ltA fi
por .con!lequ~ncia, sobre ai re!lerVa. bancárias. Dessa ::laneira. est;cÍ'

~;;~~~~~_::J.~: i~~~i~~~~t:~m1:a~::d: R~~l~oeda no pri::eiro. crimest;re .....
5: A, luz deulal conaideraçOel. julqou-:Ie llcrocriado tixar o 11
~J.te de erus.ão para' o periedo julbe-set:embro de 1994 em R$ 7,S bi
..hOes. que c:orresponde a aproximadament:e o dobro do valor a1:ual da
ba~e :nonet:.ârJ.a. E!lte crescaent:o reflete o prOCe!l80 de :emonel:izaç.!o
aCJ.ma aluç1ido, que se imagina n40 elltar exaurido ao tilIal de secembro,

d7 tal sorte que o limite de emias60 para dezembro -- fixado em R$ 8,S
b.LlhOel - lIe mostre superior ao fixado 'para setembro. S de se notar
9ue • tanto para um caB~ como para o oUtro exlate substancial dose de
J.ncerteza quento ~ prec1s!0 de.,sa. eltimativlls: no caso do limite parA
setembr~ em função dA dificuldade em 88 aferir a eX'ten.l.o do processo de
remOnetlzaç40 e,. no caBO do limite para dezembro em funç!o das fortes
pre8~c5e. expan.J.on~stall 8azonais· t1picaIJ de fim de ano. As.im, eltA
pr7v1sto que, a ct'J.têrio do CHN, 08 liJ:qites possam. ser ajustado., para
m·~id ou para me~o., em 20 , (vinte por cento) dOIl totais tixadol na
Me a proviJ.órJ.a. O mesmo vale, evidentemente para o limite
~i~~~:;:vemen e tixado para lUrço de 1995, no valor' nominal de R$ 9,5

6. , A, 19tdi?& ProvisóriA n· 542 detemina. tamb6m que a.
emJ.BcÕe. de reaJ..Ii .eJalIl efetuada., a partir de 19 de julho do 1994
sempre com, a con.titu~çao de WlI lastro de pa~cela das re••rva~
inte~naC'i?naJ.1I di.pon1.veJ.1I-o Para tal tim, deverA o Banco Central do
Braful vJ.ncular WIl volume d. reserva. internacionais equivalente ao
volume patenc,ial de emis.õea .. serem feital li. cadA trime.tre, no.
vaIarei e.~ecJ.ticlldoll no capu't do art. 40 da. Medida Provi8ória nl 542.
A con.titu~~ao do la.tro corre8ponder6. ao lançamtmto cont6bil fI:Ja uma
co~ta denoau.nada ·Laltro HonetAt'io·, que ter6. como contra.partida a
cr1aç40 da contA •!:millao Monet4ria AutorizadA·, da. qual serAo feito. oa
lançDJIle~to. a••oeiadol nla apenas li operaçõe. ativas do Banco Central
do Br.aJol comi? tambllm ~I variaçOel de contAs do pas.ivo nao monet4rio do
Banco, do conJunto da. -quais reaulta a emi8'sAo..••.................................. - .

.......••...•......••..••.••.•..•..............•......~.;~....._...
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EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS NO 318JMF, DE 28 DE MAIO DE 1998,
DO SR. MII~ISTRO DE ESTADO DA FAZENDA

Excelentissímo S.:nhor Presid~nte da Rcpublicn,

Encaminho à cor sideração de Vossa Excelência, de acordo com o que estabelece o
inciso 11 do Art. 7rJ da Lei n° 9.06 J. d~ 29.695. o anexo demonstrativo das emissões do real relativo a
nbril de 1998, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a das vincubdas,
para que seja o reterido demonstruivo enviado tJ.mbém aos Excelentíssimos Senhores Presidenll2s das
duas Casas do Congresso NacioJlaL

Respeitosamente.

I~-;'-J-'~"-\

PEDRO SAMPAIO MALAN
Mimstrú de Estado da Fazenda

BANCO CENTRAL DO BRASIL

Anexo ao Ofício Presi-98! 14 OO

Demonstrativo das emissões do real - abril de 1998.

oper:Ições do setor externo provocaram impacto expansionista de R$ 5,9 bilhões.

a ••• rr. on.Url. e com ponent••
Mádla dos saldos nos dias úteis

R'mllhões
Ferlodo Papel- Variaçlo R•• uns Varlaçio Sasl Varllçlo

mOlda p.relnlual blnearlas pl(l.. ntual mone"rla p.rcenlu.1
.milldo Mio 12 mllll Mio 12 mlll. Mio 12 me•••

1998Jan 12234 -7.0 40.8 82715 9,0 1,' 20510 -1.1 21.'
Fov 11110 -3.15 38.4 leu -18.4 -9,0 11147& ~'.I U,I
MO' 1143e -3.2 41.3 8!D2 -1.1 ~12,8 18 02. ·Z.4, .. 16;1
AO. " 478 O,, 42.1 5 Slee ~g.15 ~7 ,8 17442 ·'.2"· '20.0·
Moi 115'" 1,0 48,7 8011 O,. -7,0 17801 0,1 2%,0
Jo' 120n ... "3,1 15 a81 -10.8 ·13.8 17 UI ·0," 11';0-
Jol 12418 2.7 30.8 5281 ~1 ,5 ·ll1.e 17UI 1,4- 1I5.t
A,o 121517 1,0 40.2 42'u -11.1 -28.3 18848 ~4,' 12.1.., 13080 3,S 38.7 4183 -1,1 ·25.3 17243 I,A 1....
001 1331e 2,0 37.2 4337 3,7 ·33.8 178153 I,' 1,1
No. 138152 2,S 34.5 3207 ·28.1 -51.4 188158 -4,a· 0,7
O" Hl780 22,0 27.15 33215 3.7 -5e.2 20106 ",3 ·3.1

1907 Jan U2I!i8 -3,1 33.0 4354 30.' -47.4 20820 2,. 0,0
Fov 115 013 ".15 35,11 115l1l7 51.5 ·1,1 22810 1,7 22,4
MO' 15131 '1,1 38,5 11511 34,3 34.4 24 B5J7 8.2. 37,0
AO' 1!5 419 -2.3 34,1 8t1il3 3,1 54.1 24872 ·0.1 41,4
M.I 15540 O.' 34,0 8811 '3,1 41,2 Z4 450 ·0,' 31,i
Jvo 151514 O,. 211,2 80114 2,1 811,8 24707 1,1 "1,.
Jol 1!l1l1l7 1,0 27,11 98211 1,2 88.0 25794 ',' 41i,7
A,o 15858 -0.1 25.7 9130 -8.0 115.lI 24 goe ·3,1' 41,3
SOl 151161 0,7 22.2 10180 11,8 143.e 215 151 ',7 51,7
OVl 18120 1,0 21,1 10535 3,' 142.9 281158 1,' 51,0
No. 183159 1,S tIl.SI 18018 ·a.4 200.8 28017 ·1,4 54,3
0" 101172 22,0 111.0 12 311 27.8 270.1 322113 24,1 BO,lI

I9U J.n 1IS 748 -e.1 15.2 14 8311 20.S' 240.7 33511 ',0 152,V
Fov 171i1804 -".1 12.3 13050 -8.0 111,5 31934 ·4,1 41,2
M.. 17 2411 ·4,1 .,' 13808 ·2.5 53.6 301155 ·3,4 24,1
Abr' 17 331 0,0 12.0 13523 ·o,e 41,1 30854 ·0.0 2.5,1
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A base monetária restrita e a émissão

A base monetária ampliada

Os meios ce pagamento (MI) e o multiplicador

Os meios t'e pagamento amplos

Anexos

o fluxo mensal das operações com o Tesouro Nacional foi influenciado pelo ingresso de recursos

provenientes da concessão de serviços de telefonia celular (banda "B") e pelo incremento no volume

do imposto de renda sobre o lucro líquido, recursos recolhidos ao final de março, com impacto

monetário em abril.

As operações com o sistema financeiro acumularam expansão monetária liquida de RS150 milhões.

Destacaram·se como fluxos expansionistas no mês. os recolhimentos compulsórios sobre os depósitos

a prazo (R$ 249 milhões) e de poupança (R$ 165 milhões). Com relação aos fluxos contracionistas,

destacaram-se os recolhimentos compulsórios de R$ 349 núlh5es sobre os fundos de investimento e o

Em abril. a ha:-.c 1l1OnCHiria. t:{)n~idcli\(lo (l tnll;riÚ L1c Illédta dl)S :-.aldo,., di,írltl:-;. nHl1ltt.:\I:-!'-t.: e~'.\\'cJ.

acumulando. entretanto. taxa de expansão de 25.1~ em 12 mC<;l:s. Enlrt::: seus componentes. ocorreu.

no mês. qucda de 0.6% no sólIdo das rc::::ervas hanctírias e aumento de 0.5% no s;lldo do papel

moeda emitido. Considerado o período de 12 meses. a variação do saldo médio das reservas bancárias

foi reduzida de 53.6%em març(', para 47, 1<;1" e ado saldo módio do papel-moeda emitido foi ampliada

de 8,9% para 12%.

Demonstrativo de emissões do real
Abril de 1998

recolhimento de recursos relacionados com excesso de operações de crédito contingenciadas ao setor

público. no valor de R$ 131 milhões. Osegmento "Outras Contas" foi expansionista em RS 338 milliões.

A liquidez do mercado monetário, em abril. foi ajustada por meio das opcrnções com títulos públicos

federais, que resultaram expansionistas em R$ 1, I bilhão, destacando·se o resgate Ifquido depapéis no
mercado primário no montante de R$ 3, 1bilhões, As operações no mercado secundário resultaram em.
vendas líquidas de R$ 1,4 bilhão e as no extramercado, de RS 600 milhões,

Osaldo da base monetária ampliada; ao final do perfodo, atingiu R$ 3l5,S bilhões, comcrescimento de
Fator•• condlclonant•• da ba•• m onetirla

Fluxos acum ulado. no m'.

bilhões (-1.5%)e o do papel·moedaemitido, R$ )7,2 bilhões (+5,3'70).

Consideradas i1S posições de fi lul de período, o saldo da base monetária atingiu RS 30,7 bilhões

(+2.2%), com crC!;cimCOIú em 12 meSC5 de 12.3'ih, Ol'ialdo das reservas bunciíria... ak~mçou RS 13.4

Dlscrlrnlnlçlo

A - L~stro monelária (reservas inletollclonllis vlnculadll5)

B· Emissio rnonf'l'ria lilimlldll par.J o 2"lrlmes!re/98
(VoIO' CI.4N n" 045/9fl

C ~ Emiss.lo monel'ria rlllllinda 11

e.1 • Usos. saldos 11

e.1.1 Pllpll-rnoldlllltnitído
c,1.2 RIlSClV;J1 b;Jnc ir,as

c.2 - Fon!es

c2,1 Saldos em 31.(3.90
c :2,1.1 Papel-moeda ~ml!jdo

c 2.1.2 ReuH"'lIs t:J;t(cárills

c.2.:!: Flu~os em llbrllO ~1
c.2.2.! oPll'I;!JÇÕll'!l cum o Te~oufo Nac.anlll
c.2.2.2 Opelaç/les Cllm lilulospubl1cos feÓll'rals
c.2.23 Opl(açlll~, com o selar IlWllllOO
e.2,2.4 Opl!laç/ln evm I) ~lsl!!ma Ilnêncelro

O - Saldo de Ilmiuio (B - C)

lIM'dla dos saldos nos alou Úlll.,.
2/MlJaill dos flUlCOS acumulado!l 'OS cHu ú!tl'~.

RSbllhOu

35.50

35,50

30.85

30.85

17.33
13.52

30.85

29.98
16,36
13.62

0.87
-6.91
2,27
4.13
1.38

4.65

I" milha..
Pulodo Oparlções Oplrlçll.. Oplrlça.. Op.raçae. V.raaçlo

com o com tflufol com o com o ;'tfa.;

Tlsouro publltlo, l.tO( sl.tlma b...
IInancelro· ilTen."rl.

1990 Ju 2403 - 3 D49 2238 .. 7O'
Fov .87 - 8 133 2212 ~ Ul3 ~ li 427
M.. '" -1153 .,. ... ·822
Ab. -1715 -11158 1 131 1258 -t114
Moi 4U3 ~ 10 2704 2085 4635 t 270
Jvo 27. - 8&8 2" ... ...
Jol - !lU - 2 085 87. 4842 _tl41
A,o ·588 ". ., • 3 103 ..3012.01 2.3 4 248 ·1 130 1553 .·&52
OVl - 583 ·3705 1088 ~ 1 852 - 5 073
No. 38 - 3 279 1023 2321 lO'
O.. ... 2309 ". 1 140 .. 1%7

1997Jan 2175 - 5156 ~ 1 305 :I 7150 .4 OU
F" - 560 llti6 ·75 -4105 ~:I 575
MO' • 326 ·1585 - Otl .4541 2038
Ab. ·2043 1237 ~ 1 484 iUB 48l!17
M.I ·2871 ·0114 2586 ~ 4551 ~ 15 55t
Jvo '.7 1215 -1388 ,2 9115 2148
JVI - 3110 -1113 :1: 317 -232i - .472
Aoo ·1727 ·23110 21172 -1113 .. 2348,., 2241 :I 3150 ~ 1 8el ~ 1 081 2832
OVl 342 371; -7123 5248 1447
No. ·476 7040 ~ 1 711 ..70112 ~ 3 171
0" ·1 eu 9 732 • -t!53 1312 81111

1990Jan • 971 ~ .. 520 ... S 57t -tU4
Fo. ." -lU 5 713 • 7 015 -1471
Mu ...!.a4 ·11001 10233 o•• ...
Abr' ·1I5U 1 t50 .5 744 320 .70

Rcl.uivamente às fontes de emissão monet,íria,com referência nos fluxos acumuhluos no mês de abril.

ns operações com o Tesouro Nncional resultaram em fluxo contracionislil de R$ 6.5 bilhões c ns_
11 Nlo Inclui oplraçllll com Ululo ••

.. ' Dado, pr.Uminarll
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1.7% no mês e de 61.4% em 12 meses. Entre seus componentes, destacou-se o crescimento do registrando--se. contudo. variações pouco significativas nos coeficientes de comportamento dos bancos.

estoque dos tftulos federais fora da carteira do Banco Central. de RS 244.2 bilhões em lTUIIÇo para RS

248.3 bilhões em abril. O saldo dos tftulos de emissão do Banco Central passou de RS 89.9 bilhões

para RS 97.4 bilhões.

O saldo médio diário dos meios de pagamento (MI) aumentou 0.5%. alcançando RS 41.6 bilhões.

acumulando crescimento de 14.3% no período de 12meses. Entre seus componentes. o saldo médio

da moeda manual registrou quedade 0,3% eodamoedaescrituralcrescimentodeO.9%. Considerando

se o período de 12 meses. o saldo dos depósitos à vista apresentou crescimentode 16.1%e o saldo

O saldo dos meios de pagamento no conceito mais amplo (M4), em abril, atingiu RS 419,9 bilhões

(+0.6%l. registrando crescimento de 23,5% em 12 meses. O estoque de títulos públicos federais em

poderdo público alcançou RS 163.3 bilhões, representando incremento de 2.6%. Osaldo dos dep6sitos

de poupança atingiu R$ 97.1 bilhões. com perda Ifquida de RS 83 milhões no mês. enquanto o saldo

dos depósitos a prazo foi reduzido de RS 102.9 bilhões, em lTUIIÇo, pua RS 100,3 bilhões. A relação

M41P1B manteve·se estável em 46.2%.
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Omultiplicadormonetário registrou elevação de 1.34 em março pura 1.35 em nbril. Nãose observaram,

em relação às posições de março, alterações nos coeficientes de comportamento monetário do público,

Melo. d. pagamento (M1) e component••
M'dla dOI aaldOl nOI dIas úlels

Pltlodo Plpll-molda Varllçlo
.Fr" ,"UMea

O,póllloa Vlrllçlo "'.101 Varllqlo
Im pod.r percentnl !.vlatl percentual d. perclntual

do Nom" Em 12 No mil Em 12 plgamenlo No m ...<~ Em 12.
p~bllco ml.'S m ••••

19li1l1Jan la 510 ·6.7 "".3 14875 -3,8 1li1.8 25245 -5.0 2;,5
F.. lO 153 ·3.0 "3.8 13953 -4.9 11.8 24101S ·"i5 27.5
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Jun" 13855 O.' 30.7 2310 .. O,, 71.5 3e 759 O.' 53,15
Jul' 13 DO' 1.' 28,5 23081 -0.1 71.2 38UO 0,6 52.2
"go' 13l'11U! ·0.1 28,2 24 000 '.0 1iI1,B 37 U2 '.' lI1,1
Se" 13 U6 0.0 22..8 247114 '.3 02.8 381li12 . 2," 511,8
Oul" 104 UI4 '.' 22,8 25582 3.' S9.lt 39167 '.' 58.8
Nov' 10432 .. '.0 21.3 24 1iI02 ·2,7 118,9 392211 ",4 81.2
Dez' 175.. 0 22," 19,8 211 089 12,B 95.7 46828 18,3 51,4

19118 J.n" 154111 '8,1 HI.5 28081 0.0 te," 4" 55" ·2," 47.1
F.v· lseU ''',7 12.6 261112 ·",2 21,2 42805 •...4 17,;
Ma,' 150116 ·4,0 ••3 2&360 ·2.1 104.1 "1"28 ,2.8 12.3
Abt O 15028 ·0.3 11,3 28589 O., 16.1 .. 1817 O.' U,3

• Dados pnllmlnarl ••
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Gráfico 1 j
Base monetária e M1 II

RS bllhõoo (média dos soldos dIárlos)
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II
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I

(lI) limite de crescimento percentual nulo no quarto trimestre de 1994 para as

emissões de REAL no conceito ampliado;

(III) 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."

• nau montttri. 11111"'...._0(.11)

Gráflco2
Base monetária e M1

(%) (variação acumulada em 12 mes.. da média dos saldos diários)
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da República fixou os critérios a serem adotados pelo Conselho Monetário Nacional na

exceder em até 20% (vinte por cento) os valores resultantes dos percentuais previstos.

regulamentação dos evenruais ajustes nos limites de emissão necessários paraatendercircunstâncías

excepcionaís.

Em confonnidade com o expresso no § 4° do artigo 4° da Lei n° 9.069, o Voto

A Exposição de Motivos n° 206. de 30.6.94. aprovada pelo Exmo. Sr. Presidente

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

Nacional. para atender a situações extraordillárias, poderá autorizar o Banco Central do Brasil a

4.

3.

---110""'''_0(111)•••• w -s... rTIC:lMUri.

em espécie sobre depósitos à vista. manddos pelo sistema bancário no Banco Central do BrasiL

isto é. os reais que estão fora do Banco Central do Brasil.

CMN n° 84/94. que deu origem à Resolução n° 2 082, de 30.6.94, dispôs sobre os limites de

emissão e a forma de lastreamento da nova unidade do Sistema Monetário Brasileiro, determinando

que para efeito do cumprimento dos limites de emissões autorizadas o volume de emissões

realizadas será apurado pela média dos saldos diários da base monetária.

Gráfico 3
Base monetária ampliada e M4 ,

RS bllhõeo (saldos em final da perrodo) :
"50 •.- -- 1

~ .. 1:5 '. 11:
150 i i
100 I i
50 \!o ~ .

J~ Mar ~l ~I ~I ~ J~ ~r ~l ~I S~ ~ JM ~ ,
96 1fT ...

• B... n'll'>IlIUrl••rr~lIad1 rilMtia. dtPl9lrtWnto(M4)

5.

6.

Opapel-moedaemitido é a unidade do Sistema Monetário Nacional em circulação.

As reservas bancdrias expressam 05 depósitos compulsórios. e possíveis excessos,

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 saídas de

vendas de títulos públicos federais. bem como aos financiamentos tomados e doadas pelo Banco

Central com lustro em títulos de emissão do próprio Banco Central do Brasil e do Tesonro

Nacional. O conjunto dessas operações visa o controle da Iiquidez. a administração das taxas de

juros no curto prazo e ainda a rolagem da dívida ptlblica federal.

Notas explicativas referentes ao demonstrativo de emissão do real

7.

8.

As operações com títulos federais referem-se ao resultado líquido das compras e

As operações do setor externo referem-se. principalmente. às compras e vendas

recursos de origem financeira. isto é. das aplicações e dos resgates dos investimentos de estrangeíros

nos mercados financeiro e de capitais. bem como dos rendimentos obtidos nessas aplicações.

l. o Lastro Monetário é representado por parcelas internacionais. vinculadas em

conta espectal do Banco Centralo obedecendo a paridade cambial de USS l/lO = RS 1,00, confonne

estipula o § 2° do Artigo 3° da Lei n° 9.069. de 29.6.95. reservas monetárias entre o Banco Central e o sistema financeiro, decorrentes do cumprimento

de normas regulatórias estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. tais como:

~ encaixes em espécie sobre depósitos de poupança;
2. A Emissão Monetária Autorizada está estabelecida no Artigo 4° daquela lei. que

9. As operações com instituições financeiras englobam todas as movimentações de

diz:
- encaixes em espécie sobre fundos de investimento;

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

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

- assistência financeira de liquidez;

_recolhimentos compulsórios sobre deficiências em aplicações de crédito rural; e

~ outras contas.

recursos primários do Tesouro. não incluindo, por conseguinte, as operações com títulos de

(I) limite de crescimento para o trimestre outubro-dezembro/94 de 13.33% (treze

vírgula trinla e três por centol para as emissões de REAL sobre o saldo de 30 de

setembro de 1994:

10. As operações do Tesouro Nacional refletem os pagamentos e recebimentos de
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emissão do Te,ouro. Por dispositivo da Constituição - Anigo n' 164. § 3' - esses reculSos devem

estar depositados no Banco Central do Brasil.

PORTARIA N" 093 t DE 13 DE março OE 199B.

Aviso n' 712 - SUPARlC. Civil.

Em 1~ de junh.de1998.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República relativa ao demonstrativo das emissões do real referente a abril de 1998, as razões delas
detennínantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas.

Atenciosamente,

G""--~
SILVANO GIANNI

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República. Interino

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primei~o Secretârio da Câmara dos Deputados
BRASILJA-DF.

MENSAGEM NO 652, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciaç.t\o do Congresso Nacional o ato constante da
P07'taria.nli! 93, de 13 de março de 1998, que renova a permiss!o
orJ.ginarJ.amente outorgada à Rádio ClUbe de Rio Claro Ltda e
transferida par,:, ~ Rádio Jornal de Rio Claro Ltda., ~ara
explorar, sem dJ.reJ.to de exclusividade, serviço de radiodifus!o
:~~o~:u~~.freqüência modulada, na cidade de Rio Claro, Estado de

(As COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇJl.O E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇJl.O E JUSTIÇA E DE REDAÇJl.O (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional,

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, 00 uso de suas atribuiçóes.
conforme o disposto no art. 62

, incíso 11, da Decreta n2 S6.o66, de 2.6 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo n2 53830.000703/96, resolve:

Art. 11! Renovar, de acordo com o art. 33, § 311 , da Lei nll 4.117, de 27 de agosto de
1962, par dez anos, a partir de 10 de setembro de 1996. a permissão origínariamente outorgada à
Rãdio Clube de Rio Claro ltda. pela portaTia nll 99B, de 26 de agosto de 1976, transfelida para a
Rádio Jornal de Rio Claro Ltda. pela Portaria n2 66, de13 de abril de 1983,8 renovada pela Portaria nV

161, de 15 de s.tembro de 1989. aprovada pelo Decreto Legislativo n" 53. de 8 de março de 1991,
publicado na Diária Oficial da União de 11 seguinte, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqOência modulada. na cidade de Rio Claro, Estado de São
Paulo.

Art. 211 A exploração do serviço, cuja outorga é renovada por esta portaria, reg8r~se-á

pelo Código BraSileiro de Telecomunicações, leis subseqúentes e seus regulamentas.

Art. 3' Este ato soment. produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, n05 termos do § 3v do art. 223 da ConstituIção.

Art. 411 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

~~Oc.....--(?I
ÉRGIOMO~

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 145/MC, DE 20 DE MAIO DE 1998.

DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a inclusa Portaria nll 93, de 13 de março de
1998, pela qual foi renovada a permissão outorgada inicialmente â Rádio Clube do Rio Claro Ltda.,
pele Portaria o" 998. de 28 de agosto de 1976. traosferida para a Rádio Jornal do Rio Claro Ltda..
conforme Portaria 01 ee, de 13 de abril de 1983 e renovada, por dez anos, a partir de 10 de setembro
de 1985, pela Portaria nO 161, de 15 de set9mbro de 1989, aprovada pela Decreto Legislativo nll 53,
de 8 de março de 1991, publicado no Diária Oficial da União de 11 seguinte, para explorar saNiça de
I1Idlodifudo sonora em freqüência modulada, na cidade de Ria Claro, Estado de Sio PlluJO.

2. Os órgãos competentes doats Ministério manífestaram-se sobre o pedido,
conslderando--o Instruido de acorda com a legislação aplicável, o que me levou a deferir o
requerimento de renovação.

3. Esclareço que, nos termos do § 31! do art. 223 da Constituição, o ato de renovação
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja
encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativa nl! 53830.000703196, que lhe
deu origem.

Respeitosamente,

LUIZCAR~DE BARROS
Ministro da Estado das Comunicações

Aviso n' 715 • SUPARlC. Civil.

Em 19 de junho de 1998.'

Senhor Primeiro Secretório.

Nos tennos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 31! do artigo 223. da

Constituição Federal, submeto á apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nl! 93, de 13

de março de 1998, que renova a pennissão originariamente outorgada à Rádio Clube de Rio Claro

Ltda. e transferida para a Rádio Jornal de Rio Claro Ltda., para explorar, sem direito de

exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada., na cidade de Rio Claro,
Estado de São Paulo.

"Brasília, 19 de junho de 1998.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria n!! 93,

de 13 de março de 1998, que renova a permissão originariamente outorgada li Rádio Clube de Rio

Claro Ltda. e transferida para a Rádio Jornal de Rio Claro Ltda.~ da cidade de Rio Claro~ Estado de

São Paulo.

Atenciosamente.

&C~~~~
SILVANO GIANNI

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República, Interino

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primei~o Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA-DF.
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MENSAGEM NO 553, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Aviso n' 715 - SUPAR/C. Civil.

Em 19 de junho de 1998.

Submete ã apreciação do Congresso Nacional, o ato constante da
Portaria n2 96, de 13 de março de 1998, que renova a permissAo
outorgada à Rádio Morada do Sol Ltda., para explorar I sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifus30 sonora em
freqüência modulada, na cidade de Araraquara, Estado de Si'!o
Paulo.
(AS COMISSOES DE CISNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tennos do artigo 49. inciso XII, combinado com o § 3!! do artigo 223. da

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompnhhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Portaria nl 96, de 13
de março de 1998, que renova a permissão outorgada à Rádio Morada do Sol Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, seIViço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Araraquara, Estado de São Paulo.

Brasília, 19 de junho de 1998.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da
República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria ~ 96,
de 13 de março de 1998, que renova a pennissão outorgada àRádio Morada do Sol Ltda., da cidade

de Araraquara, Estado de São Pauio.

Atenciosamente,

SILVANO GIANNI
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República., Interino

PORTARIA N" 095, DE 13 DE março DE 199B,

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no uso de sues atribuições,
conforme o disposto no art. 62, inciso 11, do Decreto n2 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nll. 53830.000462195, resolve:

Art. 1(1 Renovar, de acordo com o art. 33, § 311, da Lei nll. 4.117, de 27 de agosto de
1962, por dez anos, e partir de 17 de setembro de 1995, a permissão outorgada á Rádio Morada do
Sol LIda. pele Portana n" 758, de 11 de setembro de 1975, publicada no Diorio Oficiai da União em
17 seguinte, para explorar, sem direito de exclusividade, selViço de radiodifusão sonora em freqOimcia
modulada, na cidade de Araraql:lara, Estado de São Paulo.

Art. 2a A exploração do selViço, cuja oLltorga é renovada por esta Portaria, reger~se-á

pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.

ArI. 3' Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberaçio do Congresso
Nacional, nos termos do § 3' do arl. 223 da Constituição.

Art. 4! Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicaçio.

~
./SéRGIOMO~

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 147/MC, DE 20 DE MAIO DE 1998.

DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto li apreciação da Vossa Excelência a inclusa Portaria n" 96, do 13 de março
de 1998, pela qual foi renovada a permissão outorgada il Rádio Morada do Sol Ltda., pela Portaria n'
756, de 11 de setembro de 1975, publicada no Diário Oficial da União de 17 seguinte, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidRds de Araraquara, Estado da São
Paulo.

2. Os órgãos competentes dasto Ministário manffestaram·se sobra o pedido,
considerando-o instruido de acordo com a legislação aplicável, o que me levou a deferir o
requorimento de renovação.

3. Esciaroço que, noa termos do § 3' do arl. 223 da Constltulçio, o ato da renovaçio
somente produzirá efoltos legais após daliberaçio do Congresso Nacional, para onde solicito .eja
encaminhado o refarido ato, ecompanhado do Processo Administrativo n' 53830.000462J1l5, que lhe
deu origem.

Respeitosamente,

A SUl Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Cimara dos Deputados
BRASÍLIA.DF

MENSAGEM NO 554, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n2 94, de 13 de março de 1998, que renova a permissao
outorgada à Empresa de Radiodifusão Cidade Alta Ltda., para
explorar, sem direito ae exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Apucarana, Estado do
Paraná.

(AS COMISSOES DE, CISNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos tennas do anigo 49, inciso XII, combinado com o § 32 do artigo 223, da
Constituição Federal, submeto â apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria n2 94, de 13
de março de 1998, que renova a pennissllo outorgada à Empresa de Radiodifusão Cidade Alta

Lida., para explorar. sem direito de exclusividade, seIViço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada. na cidade de Apucarana, Estado do Paraná.

~
LUIZ CAR6s§rkN"~ÇADE BARROS

Ministro de Estado das Comunicações

Brasília, 19 de junho de 1998.
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PORTARIA NQ 094 ,OE 13UE março DE 199B.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES. no uso de sua. atribuiçõe••
confonne o disposto no art. 61l, inciso 11, do Decreto nll 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo Adminístrativo n.ll 53740.000196/96, resolve:

Art. 11l Renovar. de acordo com o art. 33, § 3S1:, da Lei nll 4.117. de 27 de agosto de
1962. por dez ano., a partir de 27 de junho de 1996, a permi••ão outorgade à Empre.a da
Radiodifu.ão Cidade Alta Lida. pela Portaria MC n·175, de 25 de junho de 1986, pubDcada no Dlãrio
Oficial da União em 27 subseqOente, para explorar, sem direito de exclusividade. SBNiço de
radiodifusão sonora em freqOêncla moduiada, na cidade de Apucarana. Estado do Paran•.

Art. 2" A exploração do serviço de radiodifusão. cuja outorga é renovada por esta
Portaria, reger·se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqOentes e seus
regulamentos.

Art. 311 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, no. termo. do § 3· do art. 223 da Constituição.

Art. 412 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 149/MC, DE 20 DE MAIO DE 1998.

DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a Inclusa Portaria "11 094 de 13 de
março de 19 98, pela qual foi renovada a permissão outorgada â Empresa de R~diodifusão
Cidad. Alta Ltda., pela Portaria MC :>. 175, de 25 de junho d. 19B6. publicada em 27 sub••qOente.
para explorar se~ço de radlodlfusao sonora em freqüência modulada, na cidade de Apucarana.
Estado do Parana,

MENSAGEM NO 655, DE 199B
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da
Portaria n2 88, de 13 de março de 1998, que renova a permissão
outorgada à Rádio Emissora Vanguarda Ltda., para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonorê1 em
freqüência modulada, na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo.

(AS COMISSOES DE CIl!:NCIA E TECNDLOGIA, COMUNICAÇl!.O
INFORMllTICA; E DE CONSTITUIÇl!.O E JUSTIÇA E DE REDAÇl!.O (ART. 54

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do anigo 49. inciso XII, combinado com o § 32 do nrtigo 223, da

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompiUlhado de Exposição de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria n2 88, de 13
de março de 1998, que renova a pennissão outorgada à Rádio Emissora Vanguarda Ltda., para

explorar. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na

cidade de Sorocaba, Estado de Silo Paulo.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manlfestaram~se sobre o pedido.
consld~rando.o instruído de acordo com a legislação aplicável, o que me levou a deferir o
requenmento de renovação.

3. E~c~areç~ que, n?s ter:nos ~o § 3~ do art. 223 da Constituição, o ato de renovação
somente prodUZIra e.feltos legaIS apos dehberaçao do Congresso Nacional, para onde solicito seja
encam.lnhado o retendo ato, acompanhado do Processo Administrativo n" 53740.000196/96, que lhe
deu ongem.

Respeitosamente,

~t7
LUIZ CARLOf{,{Ntt'í%'Â DE BARROS

Ministro de Estado das Comunicações

••• ltlO nl! 717 ~ SUPARJC. Civil.

Brasilia, 19 de junho de 1998.

Em 19 de junho de 1998.
PORTARIA N' ,,~~ • DE I ,l DE lMl"l.·\\ DE 199B.

Senhor Primeiro Secretârio.

Encaminho 11 essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República na qual submete ;i apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria ol! 94,

de 13 de março de 1998, que renova a permissão outorgada à Empresa de: Radiodifusão Cidade

Alta Ltda.• da cidade de Apucarann, Estado do Paraná.

Atenciosamente.

6~.e--><---...r----

SILVANO GIANNI
Ministro de Estado Chefe: da Casa Civil
da Presidência da República, Interino

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primei~Secretário da Câmara dos Deputados
BRASILIA·DF.

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇOES. no u.o de suas atribuições.
conforme o disposto no art. 6", Incíso 11, do Decreto nll 88.068, de 26 da janeiro de 1983. e tendo em
vista o que con5.t.a do ProceSSO Administrativo nll 53830.000083195. resolve:

Art. 1· Renovar. d. acordo com o ar!. 33, § 3·, da Lei n· 4.117, de 27 de agosto de
1962, por dez anos, a partir de 27 de novembro de 1995, a pennissão outorgada à R'dio emissora
Vangu'arda Ltda. pela Portaria n· 1.044, de 21 de nov.mbro de 1975, renovada p.la Portaria n· 438.
de 29 da .etembro de 1986, publicada no Diário Oficiai da União d. 30 seguinte, para explorar, sem
direito de exclusividade. sarvlço de radiodifusão sonora em freqOência modulade, na cidade d.
Sorocaba, Estado de São Paulo.

Ar!. 2· A expioração do serviço d. radiodlfu.ão, cuja outorga ê renovada por esta
Portaria, r.ger....ã p.lo Código Bra.i1eiro de Telecomunicaçõe., lei. .ubseqOentes e seu.
regulamentos.

Ar!. 3· Este ato somente produzirá efeito. legai. apó. delib.ração do Congnes.o
Nacional. nos lermos do § 3· do ar!. 223 da Constituição.

Ar!. 4· E.ta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

/' ~/!/
~
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3. Esclareço que. nos termos do § 3Q do art. 223 da Constituição, o ato de renovação
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja
encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo n' 53630.000063195, que lhe
deu origem.

Respeitosamente,

LUIZCARL~EBARROS
Ministro de Estado das Comunicações

Aviso nl! 718 - SUPARlC. Civil.

Em 19 de junho de 1998.

Senhor Primeiro SecretUrio.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portnria n!!: 88,

MENSAGEM N. 672, DE 1996
(DO PODER EXECUTIVO)

Comunica o Excelentíssimo Senhor Presidente da República que se
ausentará do Pais no periodo de 6 a 9 de junho de 1998, para
realizar Vis!ta de Trabalho aos Estados Unidos da América.

(PUBLIQUE-SE)

Excelentíssirnos Senhores Membros da Câmara dos

Deputados,

Tenho a honra de informar Vossas Excelências de que

deverei ausentar-me do país no período de 6 a 9 de j unho de

199B, para realizar Visita de Trabalho aos Estados Unidos da

América.

2. Minha visita aos EUA terá duas vertentes: bilateral e

multilateral. Na vertente bilateral, manterei, em Camp David,

encontro privado com o Presidente Bill Clinton, oportunidade na
qual trataremos de temas de relevância para o relacionamento

entre nossos países.

3. Na vertente multilateral, participarei, em Nova York,

da Sessão Especial da Assembléia-Geral das Nações Unidas sobre a

Ouestão das Drogas e Delitos Conexos. Na ocasião, estarei

fazendo pronunciamento sobre o combate ao tráfico no Brasil e
sobre os esforços internacionais no mesmo sentido.

de 13 de março de 1998, que renova a pennissão outorgada à Rádio Emissora Vanguarda Lida., da
cidade de Saroeaba, Estado de São Paulo.

Atenciosamente.

SIl,\",\~(I(i1;\NNI

f\llllI~11t1 dt" hl.ll1o ('Iu:lc da ('II',lI ('l\<il
Ju PreslJdllciu du Republicu. Il1t~rino

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secrcuirio da Cumara dos Deputados
BRASlLIA-DF.

Brasília, em

Aviso n" 743 - SUPARlC. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

de junho

Em

de 1998.

de junho de 1998.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 153/MC, DE 20 DE MAIO DE 1998.

DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciaçio da Vossa Excelência a inclusa Portaria nl a8. de 13 de março
de 199B, pela qual foi renovada a pennissão outorgada à Rádio Emissora Vanguarda LIda, pela
Portaria n' 1.044, de 21 de novembro do 1975, ranovada pala Portaria ri' ~36. d. 29 do setembro da
1988, publicada no Diário Oficial da União de 30 seguinte. para explorar serviço da radiodifusão
sonora em freqQéncia modulada, (Ia cidade de Sorocaba, Estado de SãO Pauto.

2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-s. sobre o pedido,
consideranda.o instruído de acordo com a legislação aplicável, o que me le\oou a deferir o
requerimento de renovaçAo.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem com a qual (l Excelentíssimo Senhor

Presidente da Rept'tbIica comunica que se ausentará do País no período de 6 a 9 de junho de 1998,

para realizar Visita de Trabalho aos Estados Unidos da América.

Atenciosamente,

~
SILVANO GIANNI

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República, lnterino

A Sua ExceI!ncia o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
&ts~~;O da C!mara dos Deputados
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MENSAGEM NO 674, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciaçao do Congresso Nacional o ato constante ~o
Decreto de 27 de maio de 1998, que "Renova a concessão d~ Rád10
Cultura de Pederneiras Ltda. , para explorar serv1.ço. de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pederne1ras,
Estado de sao Paulo ll

•

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇllO E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tennos do artigo 49, inciso XlI, combinado com o § 3'!! do artigo 223, da

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 27 de

maio de 1998, que "Renova a concessão da Rádio Cultura de Pederneiras Ltda., para explorar

serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pederneiras, Estado de São Paulo".

Brasília, 5 de junho de 1998.

2. Observo que o ato de outorga originai está amparado juridicamente, considerando as
disposições contidas na Lei n' 5.785, de 23 de junho de 1972, e no Decreto n" 8S.1166, de 26 de
jeneiro de 1983, que a regulamentou, que consideram como deferidos os pedidos de renovação
requeridos na forma devida e nio decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou
pennissão, sendo, por isso, admitido o funcíonamento precário das estações, mesmo quando
expiradas as respectivlls outorges.

3. Com essas observaçães, lícito ê concluir-s9 que a terminação do prazo da outorga cu a
pendência de sua renovação, a curto ou a longo prazo, nio determinam, necessariamente, a extinção
do serviço prestado, podendo o processo da ranovação ser ultimado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o ato correspondente deverá assinalar que a
renovação ocorrerá a partir de li de maio de 1994.

5. Nessa conformidade, e em observância ao que dispõem a Lei n" 5.785, de 1972, • seu
Regulamento, Decreto n" 86.066, de 1983, submeto o assunto á superior consideração de Vossa
Excelência para decisão e submissio da matéria ao Congresso Nacional, em cumprimento ao § 31 do
artigo 223 da Constituição.

Respeitosamente,

LUIZCARL~EBARROS
Ministro de Estado das Comunicações

Aviso n2 747 - SUPARfC. Civil.

Em 5 de junho de 1998.

DECRETO DE 2 7 DE MAIO DE 1998

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 27

de maio de 1998, que renova a concessão da Rãdio Cultura de Pederneiras Ltda., da cidade de

Pederneiras, Estado de São Paulo.

Renova a concessão da Rádio Cultura de Pederneiras
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média. na Cidade de Pederneiras, Estado de São
Peuio.

O PRESIDENTE DA REPÚBUCA, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84,
inciso IV, e 223 da Constituição, e nos termos do art. 6', inciso I, do Decreto n" 88,066, de 26 de
janeiro de 1963, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n" 50830.001452193,

DECRETA:

Ar!. l' Fica renovada, de acordo com o ar!. 33, § 3', da Lei n" 4.117, de 27 de agosto
de 1962, por dez anos, a partir de l' de maio de 1994, a concessão da Rádio CuUura de Pederneiras
Ltda., outorgada pela Portaria MVOP n" 536, de 4 de junho de 1951, renovada peio Decreto n'
91.665, de 20 de setembro de 1985, cujO prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Pederneiras, Estado de São Paulo.

Parágrafo único. A exploração do serviço da radiodifusão, cuja outorga é renovada por
este Decreto, reger~se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus
regulamentos.

Art. 2!l Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
NaCional, nos termos do § 3' do art. 223 da Constituição Federal.

Art. 3!l Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Atenciosamente,

<f=' ----s---
SILVANO GIANNI

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presidência da República, Interino

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASÍLIA-DF.

MENSAGEM NO 675, DE 1998
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do
Decreto de 27 de maio de 1998, que "Renova a concessão da Rádio
Educadora Goitacá Ltda., para explorar serviço de radiodifusao
sonora em onda média, na cidade de Campos, Estado do Rio de
Janeiro" .

Bmsitía.27 de maio de 1998: 177' da Independência e 110' da República.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS ND 157JMC, DE 20 DE MAIO DE 1998.

DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentissimo Senhor Presidente da Repúbiica,

(AS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAD E
INFORMATICA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tennos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § lO: do artigo 223, da

Constituição Federal, submeto ã apreciação de Vossas E"<celências, acompanhado de Exposição de

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicaçõe~. o ato constante do Decreto de 27 de

maio de 1998, que "Renova a concessão da Rádio Educador~ Goitacá Ltda., para explorar serviço

de radiodifusão sonora em onda média., na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro".

Submeto â apreciação de Vossa Exceléncía o incluso Processo Administrativo rf
50830.001452193, em que a Rlldio Cultura de Pederneiras Ltda. solicita renovação da concessão
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade do Pedemeiras, Estado de
São Peulo, outorgada pela Portaria MVOP n' 536, de 4 de junho de 1951, renovada nos termos do
Doereto n" 91.665, do 20 de s.tembro de 1985, publicado no Dlllrio Oficiai da Uniio em 23
subseqüente, por doz anos, a partir de 1" de maio de 1964, cujo prazo residual da oulol\la foi mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

Brasilia, de junho de 1998.
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DECRETO DE 27 DE MAIO DE 1998 de maio de 1998, que renova·a concessão da Rádio Educadora Goitacá Ltcla., da cidade de Campos,

Estado do Rio de Janeiro.

Renova a concessão da Rádio Educ:adom Goitaeá LIda.
para explorar serviço de radiodifusão SOIlO<ll em onda
média. na cidade de Campos, Estado do Rio de Janeiro.

O PRESIDENTE DA REPúBUCA, no uso das a1ribuiç6es que lhe conferem os arts. 84,
inciso IV. e 223 da Constituição. e nos termos do alt. 6'. inciso I. do Decreto n" 88.066. de 25 de
jan,,;ro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n" 53770.000728194,

DECRETA:

Atl. l' Fica renovada. de acordo com o alt. 33. § 3', da Lei n" 4.117. de 27 de agasto
de 1962. por daz anos. a partir de l' da maio da 1994, a concessão outorgada OfIginariamenl8 •
Rádio Atalona S.A.. pllla Portaria MJNI n" 236-B, da 10 de maio de 1962, transferida para a RádiO
Educadora Goilacá Lida., pllla Portaria n" 222. de 17 da favereito de 1978. renovada pelo DaaIllO n"
91.012, de 27 da !aVlll1liro da 1985. cujo prazo rasidoal da outorga loi mantido conlom1a Decreto de
10 da mala da 1991, para explorar, sem diIBito de axclusividada, serviço da radiodlfusio sonora em
onda média, na cidade da Campos, Estado do Rio da Janeiro.

Parágra10 único. A exploração do l8lViço de radiodifusão. cuje outerga Íl renovada por
..te Decntlo, reoe<·....á palo C6lIJgo BrlIsileiro de Telecomunicaçã.s. leis subseqilenl8s e seus
reguiamentos,

AIt. 2" Este ato somenle produzirá efeitos legais após deliberaçio do Congresso
Nacional. nos termos do § 3' do alt. 223 da ConstitUição.

AIt. 3" Este Decreto entra em vigor na date de sua publicação.

Brasma.27 de maio da 1998; 177"da Independência e 110"da República.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N° 158/MC, DE 20 DE MAIO DE 1998.

DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Ela:elenliuimo Senhor Prasidente da República.

Submeto 11 consideração d. Vasa. Excelência o incluso Processo Administrativo n"
53770.000728194. em que a Rádio Edueaclora Goitacá LId•. solicita ranovação da concesaAo para
""Piorar se<viço da radiodifuslio sonora em onda média. na cidade de Campos, Estado do Rio de
Janeiro, outorgada conforme PorIMia MJNI ri' 238 - B, de 10 de maio de 1962, originariamenl8 à
Rádio Atalona S.A.• e tranlferide para a Rádio Educadora Goitacá Lida. pala Portaria n" 222, de 17
de fevo<aira da 1978, cuja últime renovaçio se dou pelo Decreto n" 91.012. da 27 da ~iro de
1l1B5. cujo prazo IBsidual da outorga foi mantido pelo Decrato de 10 d. maio de 1991.

2. ObsllM) qua o pedido .m queslio foi intempestivamenta apresentado a ai'" t.tnilllélio,
em 20 de maio de 1994. o que 010 se constitui em obstáculo à renovação. pois que o alo da outorga
orIgInalastá amparado juridicamantll, considerando as disposições COntidas na Lei n" 5.785, da 23 da
junho de 1972, e no Dacnrto n" 88.066. da 2e da janeiro da 1983, que a reguiamentou. admitindo-se o
funciOnam8l1to precário das e.toçõe. mesmo quando ""Pinlldas a. nlIspaclivlls outorgas.

3. Com es..s oboeMlçóaI, licito é concluir-se que a tenninaçio do prazo da outorga ou a
pend6ncia de sua renovação, a curto ou a longo prazo, 010 detenninam, neces'ariamente, a extinção
do serviço prestado, podendo o proces.o da renovaçio ser uitimado.

4. Em sendo renovada a outorga em apT8ÇO o ato oorrespond8l1!a daveni auinalar que a
ranoveçlio OCOll'8rá a pertir de l' de meio da 1994.

5. Nas.. oonfonnidade. e em obl8lVincia ao que disp5em a Lei n" 5.785, de 1972, e seu
Regulamento. Daetelo n" 88.006. de 1983. submafio o assunto à superior conslderaçAo da Vossa
E>a:a16ncia para decisão e submissio da matéria ao CongIBS'O Nacional, em cumprimento ao § SI do
art. 223 da Constituiçio.

Respeitosamente.

Atenciosamente,

6-'~
SILVANO GlANNl

Ministro de Estado Chefe de Casa Civil
da Presidência da República, Interino

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Primeiro Secretário da CIimara dos Deputados
BRASILIA-DF.

INDICAÇAO NO 1.272, DE 1998
(DA COMISSll.O DE FISCALIZAÇll.O FINANCEIRA E CONTROLE)

Sugere a convocação do Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos
Hidricos e da Amazônia Legal paraI em Comíssao Geral, prestar
esclarecimentos sobre ações de prevenção e combate à seca
tomadas por aquele Ministério.

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇAO, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 117 E 219 DO
REGIMENTO INTERNO. OFICIE-SE A COMISSAO E, APÓS, PUBLIQUE-SE)

Senhor Presidente.

Sugerimos a Vossa Excelência. com base no artigo 113. inciso I. do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados. a convocação do Ministro do Meio

Ambiente. dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal. Senhor Gustavo Krause.

para companocer perante o Plenário, em Comissão Gerai. a fim de esclerecer as

ações tomadas pelo seu ministério na prevenção e no combate à seca que assola o

Nordeste do Brasil.

Sala da Comissão. em 20 de maio de 1998.

f/úA0 ~~.
Deputado MILTON TEME

Vice-Presidente no exercício da P esidência

éõMlSSÃO DE FISêAiJZAÇA(fFINANCEIRA E CONTROLE

LUIZ~EBARROS
Ministro da Estaclo das Comunicações

Aviso n" 748· SUPAR/C. Civil.

Of-P nO ./,3' 198

Senhor Presidente.

Brasilia. 20 de maio de 1998.

Em 5 de jWJho de 1998.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

República na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 27

Solicito a Vossa Excelência providências no sentido de

numerar e encaminhar à Mesa a Indícação, em anexo, de autoria desta Comíssão1

que "Sugere a convocação do Ministro do Meio Ambiente. dos Recursos Hídricos e

da Amazônia Legal. para em Comissão Geral. prestar esclarecimentos sobre açOes

de prevenção e combale à seca tomadas por aqueie ministério".
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Na oportunidade, informo a Vossa Excelência que a referida

proPOSiçãO foi aprovada na Reunião Ordinária da presente data.

Atenciosamente,

~~!011 k~
Deputado MILTON TEMER

Vice-PresIdente no exercicio da Pres dêncla

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Cãmara dos Deputados
NESTA .

Título IV
DAS PROPOSIÇÕE~;

Capitulo III
Das Indicações

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

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

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

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

SGMIP nO 567 /98 Brasília, 29 de junho de 1998.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Oficio-P nO 235198, de 20 de maio de 1998,
dessa Comissão, encaminhando a Indicação nO 1.272, de.l~98, que "suge~e.a
convocação do Ministro do Meio Ambiente, dos Recursos Hldn",?-s e da Amazoma
Legai para em Comissão Geral, prestar esclareCimento sobre açoes de prevençã~
e co';'bate á seca tomadas por aquele mlnistério~1 informo-Ihe que não sera
possivel dar tramitação à mencionada proposição.

Sugere a Indicação n" 1.272198 a convocação de Ministro de
Estado pela Mesa da Câmara.

Ocorre que a convocação de Ministro de Estado prevista no
Regimento Intemo da Câmara dos Deputados (arts. 219 e s.eguint~s) pode ser
perante o Plenário de Comissão ou da Casa, quando sera transformada em
Comissâo Geral.

No primeiro caso a convocação pode se dar diretamente pela
comissão, mediante requerimento de qualquer membro (§ 1°, do art, 219 do
Regimento).

No segundo caso a convocação se dá mediante aprovação do
Plenário da Câmara de requerimento de qualquer deputado (§ 1° do art. 219 e 117.
11, do mesmo diploma legal).

Assim, encaminho. em devolução a essa Co~i~sã?, a
Indicação nO 1.272198, de conformidade com o disposto no art. 137, § 1 , InCISO I:
do Regimento Intemo da Câmara dos Deputado~, uma vez .q~e a forma correta e
requerimento de qualquer deputado a ser submetido ao Plenano da Casa.

Colho o ensejo para expressar a Vossa Excelência protestos
de estima e consideração.

A Sua Exceiência o Senhor
DEPUTADO LUIZ CARLOS HAULY
Presidente da Comissâo de Fiscalização Financeira e Controle
NESTA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:-IAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Cem

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

INDICAÇIlO NO 1.279, DE 1998
(DA SRA. SANDRA STARLING E DO SR. FERNANDO GABEIRA)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das
Relações Exteriores, que efetue protesto formal ao Governo da
índia contra a realização de explosões nucleares subterrâneas.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Exceientissimo Senhor ;\linistrl de Estado das Relações
Exteriores:

A realtzação de explosões :nõmic(l:; subtemineas pelo Governo da

Índia. com objetivos bélicos. em uma época em que se vem consolidando os esforços

feitos no mundo inteiro pela não-proliferação de annas nucleares. constitUI retrocesso

grave para toda a Civilização. POlS pode dar inicio a nova '~scalada nuclear annamentista.

que coloca em risco a própna sobrevivência da espécie hwnana e do planeta que a abriga.

Confonne notícia veiculada pelo jornal "O Globo", do dia 13 de

maio. p.3l. não se trata de um evento Isolado, havendo Intenção do governo hindu de

prosseguir com as experiêncIas: "0 País precisa de OUlrl'S testes ames de tar a homha

atômica: ...Apesar da crise provocada pelas explosões atômicas. a Índia amda precisa

realear outres tesles antes de ,:onstrUlr a bomba nuclea,~. segundo téCniCOS do Cuntro

Bhaha de I qUlsas Atômicas da Índia. () especla/isla P.K. (l'enf!.ar. r.:x-chefe da

ComISsão de Energia Atômica do país. e:cpllcou amem que as três t::cplosõe.'i

correspondem a trés formas de usos de armas nucleares::z menor. usada como arma de

l1rlll/wrw: cf medUl. I..'lfUll'ulU1l11! li uma btunna /rl1,cilda dI': cll'liio: ti maior, 1.1In1

f."upar.:ldade de de.HrUlr uma Cidade. "

A Comissão de Relações Ext"nores c de Delesa Nacional da

Câmara dos Deputados t~ve. recentemente. a oponumdade d~ se mamfestar sobre o

menta desta questào, ao apreciar a Mensagem '1'17. de f'J97. referente ao texto do Tratado

sobre PrOlblçào Completa de Testes r.:ucleares I('omf/rellem'n'c .\'uclt!ur fi!st Run li·f!atYI.

concluido em Nova York. em 24 de setembro de 1996. 'lue esta tramitando no Congresso

'NacIOnal.

Lembra-se. na ExpOSição de \lotivos assinada por Vossa

ExcelênCia. que acompanha o reterido Tratado. que '8ra,,,,I. lá há quatro décadas.

jumamemc com a mataria dos memhros da comumdade J11ternacumal. vem advo?ando 11

(.onciusào deste l1lsrrumenlO que. multo emhnra mio .\l! i./l.'.\'lIlU! Ú dl!strulÇ'ãO dos arSf!llalS

das pmenclas mu:ic:armenw armadas. pelo meno.\ Impedirá. ao hlJn1r os te.çtes nucleares.

que os arte/ato,\ nucfeares sClam uprmlOradm,. Cf:m o aumento de seu requl1lt(!

destruidor. Na ocasião. enfatizou Vossa ExcelênCIa ter "rI cenáriO de enfrentamentn que

caracterl=Oll () período du (;uerra Fria, unpedldo t, ue. durante muitos anos. lh.ul!

senamente discutIda a pos.whJlidllde de se concfUlr n r.·atado de PrOibição Completa de
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Testes Nucleares, jáse em que aç superpotêncla.'i contmuaram aumenrando e sofisticando

seus arsenws."

É consenso das nações civilizadas. re!letido no referido Trotado.

que a eliminação de todas as armas nucleares. a exemplo do que foi feito em relação ás

annas químicas. é passo essencial de um longo processo de busca de uma paz sustentável.

Espinhoso processo. esse, que se vem delineando ao longo da

história. trajetória repleta de tropeços, percalços e marcha-rés. como a presente atitude do

governo hindu reimciando. com fins bélicos. testes nucleares perigosos e carissimos.

Quando será inserida subedoria no processo atribulado de

convivência pacifica e hannoniosa. respeitoso e respeitador. entre os povos e as nações?

Quando não mais se cogitará da utilizaçãc de armas químicas, nucieares, biológicas? E

tampouco o seja a arma fria e matemiJ.u...a da dominação econômica coloníalizame.

veiculo através do qual empobrecem-se nações. mutilam-se. avassalam-se e asfixiam-se

contingemes humanos inteiros. ás custas de uma concentração cada vez maior de rendas e

riquezas por uma parcela cada vez menor da humamdade.
Contonne toi entàuzado na Declaração do Rio. durante a

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. realizada em

1992. "pa=. Jt!wmvo/vmrenw c prmeç'iio umhlental .\tio lIuerdepC!ndentes e md,vlsÍ\,'els"

fAgenda21.1Ll.

Por ocasIão da manllestação da Comlssào de Relações Extenores

e de Defesa l'aclOnal penmente a esta materia. ent'llizou-se. no parecer do Deputado

Paulo Delgado. citando Alexandre Tiímoshenko e Masa Nagal, no ensaio Appltcu/lon o"

fnvlrnnmenwl Xorms hF .\ItUlar)} /~Mahlndll1umfs. publicado no livro J~·nvrronmenrl1ll.uw

und Suslumub/e /)eve/opmenl. p. 281. editado pelo Programa das Nações Unidas para o

Meio Ambiente. Naírobi. Quênia. J995. que "Os problemas amhu!nlais relacwnado,\' a

allwdades nll/Uares não podem ser conlldos dentro da.f frontelfwi de um úmco pai:,.

('erros veículo.... ,:omo, por exemplo. úgua l! ar. podem facilmente carreor poluente.f

descarrados por (!qUlpanwntos e mstalllçt)eS militares para pabws w=mho.t."

Os referidos autores aduzem. ainda. que as atividades relacionadas

á defesa. em tempos de paz , têm sido causa de problemas ambientais em vários paises. E

ressaltam: 1I.\'OS tempo.\ mais recentes, os governos tI os povos de mUllO.'; países lem

começado ti con:uderar () valor da Imporràncla de sua qualidade de Vida e da

sustentab,lidade do ambiente e a ver a def{radação amhlental como uma ameaça séria a

eles e às ~eraçõe.\' .futuras. t::ste pode. provavelmente. IOrnar-,'ie o ponto de mutação da

histórra das ln.wlUlç(Je.'i mllitare.f. na medida em que os conceitos de segurança naCIOnal

mcluírem aspectos de proteção ambiental e de.renvolvlmento sustentado.

Constata-se. pois. que a noçào de .,egl/rança ambienta/tem tido

aceitação crescente. tomando-se uma parte integrante das pollticas das instituições

militares dos vários paises. na medida de sua conscientização. uma vez que o arsenal

destruidor hoje armazenado no planeta tem potência suficiente para extinguir todas lU

espécies vivas, inclusive a humana. varrendo-as da face da terra.

Verifica-se, portanto, que um envolvimento maior e mais ativo

também dos setores mtlitares na proteção ambiental dará segurança. contelido e

significãncia a esse principio.

Salienta-se, ainda, no voto do relator. que a noção de seRl/rança

ambienta/ tem tido aceitação crescente. tomando-se uma parte integrante das pollticas das

instituições militares dos vários paises civilizados, na medida de sua conscientização,
uma vez que o arsenal destruIdor hoje armazenado no planeta tem potêncIa suficiente para
extingUir todas as especies vivas. inclUSIve a humana. varrendo-as da face da terra. sem

deixar qualquer remanescente.

A questão que se coloca e. em liltima análise. esta - a

sobrevivéncia da espécie humana.

Não e por outra razão que o Principio 25 da Carta da Terra,

firmada em junho de 1992. no Rio de Janeiro. durante a Conferência das Nações Unidas

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. afirma. de forma clam e taxativa: "Deve-se

livrar o homem e o melO humano dos eleitos das armas nucleares e dos demaiS meios de

destrUição maCiça. Os Estados devem procu.rar chegar rapidamente a um acordo. 1I0S

organismos intemQcionais competentes. sobre a eliminação e completa dntruiçáo das

Iffl!SItUlS armas. 11

É, portanto, urgente a implementação do Tratado de Proibição

Completa de Testes Nucleares em todo o mundo, como um passo rumo á diminuição do

potencial destruidor acumulado pela espécie humana contra ela própria.

Neste contexto é imperioso que nosSO Pais se manifeste

oficialmente em repUdio a novos testes nucieares destinados á produção bélica. sejam eles

realizados onde forem - desta vez, na Índia, pais com o qual VImos procurando estreitar

laços, que tem tantos problemas semelhantes aos nossos e é dotado de uma cultum com

sabedoria milenar que tanto fascina a humanidade inteira. Esperamos possa essa sabedoria

também nesta questão ser manifestada, com a completa e imediata cessação dos testes

iniciados, Para que não venha a ser substituida por uma filosofia de violência e agressão

que negue suas mais caras tradições e não é hoje mais compativel com o estágio

civilizatório da humanidade.

Encarecemos, pois, ao Poder Executivo. que encaminhe protesto

formal junto ao Governo da Índia contra os testes nucleares realizados com fins bélicos,

em nome do povo brasíleiro~ por solicitaÇão de seus representantes eleitos, reunidos neste
parlamento naCIonal. assim como o registro de nossa expectativa de que aquela nação

irmã adira aoTratado sobre Proibição Completa de Testes Nucleares, colocando-o em

pratica e voltando-se para a construção da paz. na esteIra dos ensmamentos de sua cultura.

tão marcante. da qual Mahatma Gandhi loi tão tone e consistente pona-voz.

Sala da ComIssão. emolde.~ de 1998.

REQUEII.IMENTO

(Dos Srs. SANDRo\. STARLING. FER....ANDO GABEIRA e outrO!l)

Requer () envIO de IndICação uo Mml:iférm
das Relelções EXlerlOr;e.f, rt!/cmva à protesto a ser
fel/O ao f!()verno da lndw contra a Teail:açiio dE.'
lestes nucleares comjlns bélicos

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., nos termos do ano 1\3, inciso I. e § I', do

Regimento Interno da Cãmara dos Deputados. seja encaminhado ao Poder ExecutIvo a

Indicação em anexo. sugerindo seja feito protesto formal pelo Governo da RepUblica

Federaliva do Brasil ao Governo da Índia em relação á realização de testes nucleares com

fins bélicos.

Sala das Sessões. emaldeà---o de 1998.

-- .-----~"-'-"-~<>o.>o- .
DePD't.d~ SANDRA STARL G

...../
- fi " "'0/'.,1. T ',.. {~-4'....:.I..'JJ.\ .'-..

~ 'L.I.<'" vlJ-.."..-..J C -...
Deputado FERNANDO GABEIRA
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REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo III
Das Indicações

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

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

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

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

iTEM '1°. - Oar-se-á a seguintes redação: Fica aprovado recursos
financeiros no OGU no valor de R$ 15.136.000,00 (quinze milhões cento e trinta e
seis mil reais). para construção de casas populares para famiiias de baixa renda
nos seguintes municípiOS da Estado do Maranhão, para o exercício financeiro de
1999: Santa Luzia, Santa Inés, Bom Jardim, Buriticupú, Bom Jesus das Selvas,
Sáo Bento, Alto Alegre do Pindaré, João Lisboa, Lago da Pedra, Bacabal,
Açailãi1dla, Davinópolis. Imperatriz. Porto Franco, Vargem grande, São Benedito
do Rio Preto, Alto Alegre do Maranhão, Arame, Pamarama. Pindaré Milim,
Itapecurú, Sáo Mateus. Matões, Lago do Junco, Cidelândia, Rosário, Mata
Roma, Santa Luzia do Paruá, Maranhãozinho, Morros. Pio XII, Boa Vista do
Gurupi, Amapá do Maranhão. Junco do Maranhão, Cãndido Mendes, Lago Verde,
Govemador Nunes Freire. Cento Novo do Maranhão. Maracaçumé, Godofredo
Viana , Nova Olinda, Presidente Médice e Govemador Archer, no Estado do
Maranhão;

fTEM 2". - O Ministério do Planejamento e Orçamento, através do
programa Habitar - BraSil, ceiebrará convénio de repasse financeiro com a
Associação Pré-Habitação dos Sem Teto dos Municipios. que vai gerenciar a
execução. dos selVlços constantes no item 1°,;

,ITEM 3°. - A Associação elaborará os proJatos necessários especificando o
voiume das obras com seus respectivos custos, o cronograma de desembolso e
acompanhamento técnico dos serviços. no limite dos recursos especificados no
item 1°. desta Indicação, como contrapartida.

JUSTIFICATIVA

Este projeto justifica-se pela dificuldade que está vivendo a população
carente do MARANHÃO. em virtude da crise Sócio-Económica, que-dificulta o
crédito agricola com sua taxas de juros e:evados, diminuindo a produção.
aumentando o desemprego, e com isso, elevando o fluxo migratório aos centros
urbanos, enchendo as Cidades em grandes favelas, e fazendo com que o sonho
da casa própria se tome cada vez mas distante.

No momento em que as classes sociais levantam suas bandeiras de luta na
Capital Federal, a ASSOCiação Pró-Habitação dos Sem Teto dos Municípios.
preocupada c.om a propagação de uma convulsão social indesejável para a
sociedade. vem através dos seus representantes apresentar propostas
alternativas para o Governo Federal, a fin:J de que seus anseios sejam alcançados
sem causar maiores transtornos ao mesmo.

Brasília (DF), 02 de junho de 1998

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

i!

Presidência da República
Ma '&&

DESPACHaS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM

Si •

•

§iiiªF~
. DAVI ALveS'

Deputlldo Federal
PPBIMA

REQUERIMENTO
(Do Senhor Deputado DAVI ALVES SILVA-PPBIMA)

N- 926. de 19 de agosto de 1997. Solicita no Senado Federal a retificação da Resolução nO 3D, de 15 de
abril de 1997.

N- 927. de 19 de agosto de 1997. Encaminhnmento ao Congresso Nacional do texto <lo Tratado de
Proibição Completa de Testes NucJenres (CTan. concluído em Nova York. em 24 de setembro de 1996.

INDICAÇJl.O NO 1. 280, DE 1998
(DO SR. DAVI ALVES SILVA)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do
Planejamento e Orçamento, através do Programa Habitar Brasil, a
aprovaç.ao de recursos financeiros destinados à construç.!\o de
moradia para famílias de baixa renda em municípios do Estado do
Maranhao.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro do Planejamento e Orçamento, solicitamos
a inclusão de recursos financeiros no OGU para 1999, destinados à construção de
moradias para famiiias de baixa renda no Estado do Maranhão, na forma do
projeto abaixo especificado:

Requer o envio do Projeto de Indicação solicitando
ao Ministério do Planejamento e Orçamento - MPO, a
inclusão de recursos financeiros para o exercício de 1999,
na forma estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias _
LDO, no projeto em anexo.

Senhor Presidente.
Nos termos do art. 113, inciso I e parágrafo }0. Do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Indicação em
~exo, solicitando ao Ministério do Planejamento e Orçamento, a
Inclusão de recursos financeiros para o exercicio de 1999, na forma
estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

S.Jla das Sessões, 02 de junho de 1998
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REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO IN1ERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

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

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

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

Capítulo rrr
Das Indicações

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

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

rr - sugere a manifestação de uma 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.
.................................................................................................................
.................................................................................................................

CAIU o 10 Del 1: aFloro
C~"s.-L.... JlA.
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, CAK'I 0,\10 DO 1: OFl...l0

ITEM 4°. - A Associação elaborará os projetos necessários especificando o
volume das obras com seus respectivos custos, o cronograma de desembolso e
acompanhamento técnico dos serviços, no limite dos recursos especificados nos
ítens 1°. e 2". desta Indicação, como contrapartida.

JUSTIFICATIVA

Este projeto justifica-se pela dificuldade que está vivendo a população
carente do MARA~HÃO, em virtude da crise Sócio-Econõmica, que dificulta o
crédilo agrícola com sua taxas de juros elevados, diminuindo a produção,
aumentando o desemprego, e com isso, elevando o fluxo migratório aos centros
urbanos, enchendo as cidades em grandes favelas, e fazendo com que o sonho
da casa própria se tome cada vez mas distante.

No momento em que as classes sociais ievantam suas bandeiras de iuta na
Capital Federal, a Associação Pró-Habitação dos Sem Teto dos Municipios, no
Estado do Maranhão, preocupada com a propagação de uma convulsão social
indesejável para a sociedade, vem através dos seus representantes apresentar
propostas alternativas para o Govemo Federal, a fim de que seus anseios sejam
alcançados sem cau!?8r maiores transtomos ao mesmo.

'''~.. Il_,t'=..a~.

• "............. f6. ."'J.'d.!J:i2

1 --3M"'" fItm ,-
Brasília (DF), 02 de junho de 1998

.~:~
Depullldo Federat

PPBIMA

REQUERIMENTO
(Do Senhor Deputado DAVI ALVES SILVA-PPBIMA)

INDICAÇllO N" 1.281, DE 1998
(DO SR. DAVI ALVES SILVA)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, a aprovaÇao de recursos
financeiros destinados à conatruç30 de feiras dos produtores
rurais e aquisiçAo de patrulhas agrfcolas em municípios do
Estado do Maranh30.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

ExceIentissimo Senhor Ministro da Agricuttura e Abastecimento,
solicitamos a inclusão de recursos financeiros no OGU para 1999, destinados à
construçlio de Feiras do Produtor Rural e Aquisiçio de Patrulhas Agricolas em
Municipios do Estado do Maranhllo, na forma abaixo especificado:

ITEM 1°. - Dar-se-á a seguintes redaçllo: Fica aprovado recursos
financeiros no OGU no valor de R$ 2.385.000,00 (dois milhóes, trezentos e
S8llsenta e cinco mil reais), para construçAo de Feiras do Produtor Rural nos
seguintes municlpios do Estado do Maranhllo, para o exercício financeiro de
1999: Senta Luzia, Santa Inês, Bom Jardim, Burilicupü, Bom Jasus das Solvas,
São Bento, ARo Alegre do Pindaré, Joio Lisboa, Lago da Pedra, Bacabal,
AçaiiAndia, Davin6polis, Imporabiz, Porto Franco, Vargem grande, São Benedito
do Rio Preto, ARo Alegre do Maranhllo, Arame, Pamarama, Pindaré Mirim,
ltapecuru, São Mateus, Matóes, Lago do Junco, Cidalândia, Rosário, Mala
Roma, Santa Luzia do Paruá, Maranhiozinho, Morros, Pio XII, Boa Vista do
Gurupi, Amapá do Maranhão, Junco do Maranhio, Cindido Mendes, Lego Verde,
Governador Nunes Freire, Cento Novo do Maranhão, Maracaçumé, Godofredo
Viana, Nova OIinda, Pl'98idente Médici e Governador Archer;

ITEM 2". - Fica aprovado recursos financeiroa no OGU, no valor do R$
1.720.000,00 (hum milhão, setecentos e vinte mil reais), para aquisiçio da
Patrulhas Agrícolas, para os municípios cilados no ítem 1";

ITEM 3". - a Ministério da Agricuitura e do Abastecimanto, celabrará
convênio de repease financeiro com a AssociaçAo Pr6-Hab1laçllo dos Sem Teto
dos Municipios, que vai gerenciar a 8XllCUçliO dos serviços constantes nos ítens
1°. e 2".

Requer o envio do Projeto de Indicação solicitando
ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, a
inclusão de recursos financeiros para o exercicio de 1999,
na fonna estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias 
LDO, no projeto em anexo.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e parágrafo 1°. Do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Indicação em
anexo, solicitando ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento. a
inclusão de recursos financeiros para o exercicio de 1999, na fonna
estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Sala das Sessões, 02 de junho de 1998

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAuvas -Cem

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS
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CapítuloIll
Das Indicações

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Art. 113. Indicação é a proposição através da qu~l o Deputado:
I - ~u~ere ~ outro Poder a adoção de providência, a realização de ....;;~~=~~:---~22Z-~~!a~~~º-~~~~~~~

ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria -:~;;:S~~~CLL.~~~~~J.a,;~-l.~~21;;;~~2!;;~,,-~
de sua iniciativa exclusiva;

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de ~;-=:~~=::::::~~~~~~~~~~!Z2~I--!5:~~~~
determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria _~-;;:~~~~~~~~~~~..t:~~~~~~~~~

de iniciativa da Câmara. 1~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~f~~
§ . lONa hii>?tese do inciso I a indicação será objeto de -:;:

requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no ~~-~~~~~~::..@~L~:S-.::2J:~~~~~~~~::J
Diário do Congresso Nacional.

T'6712. l)O6 mf/Á.//C/p/OS '4&::;.õC/.4-peJS~'; . .:4
.f2éiSIM/TA Lt/z/4.'02!M/T.I1 /h'es. .~ <:7..4~/m: ..:
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REQUERIMENTO
(Sr. Dep. Coriolano Sales)

" OAK'I 0,,10 00 1" oFt...,;IO

 !Q"" Senhor Presidente:

Requer o envio de Indicação ao
Excelentíssimo Senhor Ministro
do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal.
Nesta

->3 ....... &... ...-
DçNtl'l"MJ"I'.Ilt~ . Nos termos do artigo 113. Inciso I. parágrafo 10. do

ReglJl~en~o lntem~ da ~âmara dos Deputados. requeiro a Vossa
Excelencla que seja enViado ao Excelentíssimo Senhor Ministro do
Me~o .~mbiente. dos ~~cu~sos Hídricos e da A.mazônia Legal. a
ln.dlcaçao em anexo. relvmdlcando a construção de uma Barragem no
RIO ~as Mulheres. em Poções-Ba. medida que concorrerá para
amemzar as conseqüências da seca na Região Sudoeste da Bahia.

Câmara dos Deputados. 28 de maio :de 1998.
oI( (06 (98.

INDICAÇJlO NO 1.284, DE 1998
(DO SR. CORIOLANO SALES)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Mini~tério do Meio
Ambiente dos Recursos Hídricas e da AmazônIa Legal, a
construção de barragem no Rio das Mulheres, no município de
poções, Estado da Bahia.

(PUBLIQUE-SE. ENClIMINHE-SE)

sr. Ministro do Meio Anbiente, dos Recursos HÍdricos e da Arrazõnia Legal,

Como é sabido. a seca agravou as
condições de provlsao de água potável no Nordeste esgotando
depósitos existentes com !.traves conseqüências ao abastecimento
humano ou mesmo animal. -

"lo Municípío de Poções-Ba. a velha
barragem de " Morrinhos " que abastece a população da Cidade está
preste a exaurir-se. situação ainda mais agravada pelo fato da
barragem também. agora. destinar parte de sua provisão para atender
à população de outra Cidade.

Em verdade. trata-se de obra que precisa
ser construída com urgência em face do esgotamento da atual
barragem de " Morrinhos ".

Em tàce. portanto. da relevância e da
urgência da questão abordada. por intermédio da Mesa da Câmara dos
Deputados. dirijo-me a Vossa Excelência. Senhor Ministro.
INDICANDO como absolutamente necessária a construção de uma
Barragem no Rio das Mulheres. em Poções-Ba, para atender a
população que já se encontra em estado de calamidade pública. por
tàlta de água potável. possibilitando assim minimizar os efeitos
drásticos da seca e. em conseqüência. das perdas materiais sofridas
pela população da cidade baiana. o que será de inteira justiça social.

Brasília-DF. 28 de maio de 1998.

Corioía~6Sale~
Deputado Federal

" f...-.

~~~~ia':~ ~~l~s
Deputado Federal

Exm o Sr.
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Nesta

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

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

INDICAÇAO N2 1.285, DE 1998
(DO SR. DAVI ALVES SILVA)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Agricultura e do Abastecil11ento, a aprovaÇao de recursos
financeiros destinados a Projetos diversos para o Município de
sao Luis, capital do Estado do Maranh!o.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelenlíssimo Senhor Ministro da Agricultura e do Abastecimento,
solicitamos a inciusão de recursos financeiros no OGU para 1999, destinados á
projetos diversos para o municipio de São Luis, capital do Estado do Maranhão,
ne forma do projeto abaixo espacificado:

ITEM 1°. - Dar-se-á a seguintes redação: Fica aprovado recurSOS
financeiros para o OGU no valor de R$ 3.530.000,00 ( três milhões, quinhentos e
trinta mil reais) para a cidade de São Luis, capital do Estado do Maranhão, para
o exercicio financeiro de 1999, conforme discriminação a seguir. Secretaria de
Abastecimento - Usina de Compostagem de lixo de feiras e mercados ,
Caprinocultura, Laboratório de análise de alimentos e produtos de origem animal
e vegetal, Extensão e assistência técnica, Ampliação, melhoria e padronização
das feiras livres de São Luis, Reforma e ampliação de mercados municipais,
Projeto de Infra-Instrutura produtiva, Projeto de Avicultura, Projeto construção da
central de abastecimento de São Luis, Projeto central de Infra-Instrulura de
mercado agricola, Fábrica- Escola de processamento de amêndoas de cajú,
Fábrica _ Escola de processamento de frutas regionais, casa de mel e o sacolão
do povo.

ITEM 2". - O Ministélio da Agricultura e do Abastecimento, celebrará
convênio de repasse financeiro com a Prefeitura Municipal, que vai gerenciar a
execução dos serviços constantes no ítem 1°. ;

(TEM 3°. _ A Prefeitura Municipal através da secretaria Municipal de
Agricultura elaborará os projetos necessários especificando o volume das obras
com seus respeciivos custos, o cronograma de desembolso e acompanhamento
técnico dos serviços, no Iimile dos recursos especificados no item 1·. desta
Indicação, como contrapartida municipal;

JUSTIFICATIVA

Este projeto justifica-se pela dificuldade que vem passando a
população da capital do meu estado, e acreditamos ser esta a oportunidade de
São Luis ser reconhecida pelo Governo Federal, que será sensivel de forma
socio-econômico no atendimento deste pleito.

. Aquela capital se prepara para o 3° milênio numa grande expansão
do tunsmo e da produção, e o mundo inteiro já tomou conhecimento da sua
graduação como Patrimônio Cuitural da Humanidade e a ajuda do Governo
Federal, atravês do Ministêrio da Agricultura e do Abastecimento na intenção de
se fazer um grande combate as fragilidades em que se encontra o
desenvolvimento produtivo do Município de São Luis; a falta de recursos federais
vem. dei.xando o Governo Municipal com as mãos atadas na preparação desse
MUnlClplO para uma Importante geração de divisas. E tudo isso só será possível se
o Governo Federal. que tanto tem promovido ações importantes no País, venha
atender o pleito aqui requerido, num ato de verdadeira justiça e reconhecimento
público ao povo do Maranhão.

Reconhecendo bem o governo de Sua Excelência o Sr. Doutor
Fernando Henrique Cardoso, não podemos esperar outra resposta que não seja o
atendimento do pleito aqui apresentado.

Certo da confiança popular que novamente lhe será depositada. o
pleito aqui apresentado terá o inicio de sua execução na continuidade do atual
governo em 1999.

Brasilía (DF), 02 de junho de 1998
O~/ot5I?8.

~:')o'~l
--,,--~~sSILVA

Deputado Feelml

REQUERIMENTO
(Do Senhor Deputado DAVI ALVES SILVA-PPBIMA)

Requer o envio do Projeto de Indicação solicitando
ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento a
inclusão de recursos financeiros para o exercício de 1999.
na forma estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias ~
LDO, no projeto em anexo.

Senhor Presidente,

. Nos termos do art. 113, inciso I e parágrafo 1°. Do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. requeiro a Indicação em
anexo, solicitando ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento a
inclusão de recursos finaoceiros para o exercício de 1999, na fo~a
estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Sala das Sessões, O~ de junho de 1998
0'1/06/7'8.

.--~~ '2-; ',.çl , :/

--~VIAuJS-stLVA
PPB/MA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INfERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo III
Das Indicações

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

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

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

§ 10 Na hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no
Diário do Congresso Nacional.
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INDICAÇJ\O NO 1. 286, DE 1998
(DO SR. DAVI ALVES SILVA)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério dos
Transportes, através do IIPrograma Brasil em Ação", a aprovação
de recursos financeiros destinados à melhoria do Sistema Viário
da cidade de São Luis, capital do Estado do Maranhao.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro dos Transportes, solicitamos a inclusão de
recursos financeiros no OGU para 1999, destinados à Melhoria do Sistema Viário
da cidade de São Luis, capital do Estado do Maranhão, na forma do projeto abaixo
especificado:

ITEM 1°. - Dar-se-á a seguintes redação: Fica aprovado recursos
financeirqs no Programa Brasil em Ação para o OGU no valor de R$
68.433.500,00 (sessenta e oito milhões, quatrocentos e trinta e três mil e
quinhentos reais), para a melhoria do Sistema Viário da cidade de São Luis,
capitai do Estado do Maranhão, para o exercicio financeiro de 1999, abrangendo
os seguintes trechos: Maracanã I Vila Maranhão, Estrada de Igaraú - BR-135,
Estrada do Rio do Cachorro - BR-135, Estrada do Cajueiro - BR-135, Estrada do
Porto Grande - BR-135, Estrada de acesso ao povoado Coqueiro - BR-135,
Trans-Rural ( TIbiri I, Juçara (Mato Grosso), Av. Getúlio Vargas (Trav. Av. Jaime
Tavares I Av. dos Franceses), Vila Brasil,Bairro João Paulo 11, Vila Lobão, Santa
Clara, Vila Itamar, Ligação ( Cidade Operária, Maiobão), Av. TIbiri ( Conj. São
Raimundo) Vila Riad, Av. dos Franceses(Trav. Viaduto Ivar Saldanha até conj.
Radional ), Vila Janaina, Acesso Socorrão 11, Estrda da Vit6ria( Trav. Av. Camboa
a Av. Presidente Médici), Rua da Juçara ( Lig. Vila Isabel I Anjo da Guarda ), Vila
Esperança, Vila Flamengo até J. Lima - percurso do ônibus, ligação
Cohatrac I Maiobão, Bairro João de Deus, Av. santos Dumont, Vila Vitôria, Vila
Sarney, Vila Cascavel, Vila Nova República, Canalização do Rio Anil (Trav.
Antonio Rosa! rua da Matança )e Projeto Rio Anil.

ITEM 2°. - O Ministério dos Transportes, através do Programa Brasil em
Ação, celebrará convênio de repasse financeiro com a Prefeitura Municipal, que
vai gerenciar a execução dos serviços constantes no ítem 1°. ;

ITEM 3°. - A Prefeitura Municipal através da Secretaria Municipal de
Obras e Transporte elaborará os projetos necessários especificando o volume das
obras com seus respectivos custos, o cronograma de desembolso e
acompanhamento técnico dos serviços, no limite dos recursos especificados no
item 1°. desta Indicação, como contrapartida municipal;

JUSTIFICATIVA

Este projeto justifica-se pela dificuldade que vem passando a
população da capital do meu estado, e acreditamos ser esta a oportunidade de
São Luis ser reconhecida pelo Governo Federal, que será sensivel de forma
socio·econõmico no atendimento deste pleito.

Aquela capital se prepara para o 3° milênio numa grande expansão
do turismo e o mundo inteiro já tomou conhecimento da sua graduação como
Patrimõnio Cultural da Humanidade e a ajuda do Govemo Federal, através do
Ministério dos Transportes na intenção de se fazer um grande combate as
fragilidades em que se encontra o desenvolvimento rodoviário de São Luis; a
falta de recursos federais vem deixando o Governo Municipal com as mãos
atadas na preparação desta cidade para um grande encontro daqueles que fazem
o turismo internacional. E tudo isso só será possivel se o Governo Federal, que
tanto tem promovido ações importantes no Pais, venha atender o pleito aqui
requerido, num ato de verdadeira justiça e reconhecimento público ao povo do
Maranhão.

Reconhecendo bem o governo de Sua Excelência o Sr. Doutor
Fernando Henrique Cardoso, não podemos esperar outra resposta que não seja o
atendimento do pleito aqui apresentado.

Certo da confiança popular que novamente lhe será depositada, o
pleito aqui apresentado terá o inicio de sua execução na continuidade do atual
govemo em 1999.

Brasília (DF), 02 de junho de 1998

01( /06/'18.

.~=y~
. DAVIALV~

Depullldo Federal
PPBlMA

REQUERIMENTO
(Do Senhor Deputado DAVI ALVES SILVA-PPB/MA)

Requer o envio do Projeto de Indicação solicitando
ao Ministério dos Transportes, através do Programa

BRASIL EM AÇÃO, a inclusão de recursos financeiros
para o exercícío de 1999, na forma estabelecida na Leí de
Diretrizes Orçamentárias - LDO, no projeto em anexo.

Senhor Presidente.

Nos termos do art. 113, inciso [ e parágrafo 10. Do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados. requeiro a Indicação em

anexo, solicitando ao Ministério dos Transportes, a inclusão de

recursos financeiros para o exercicio de 1999, na forma estabelecida
na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Sala das Sessões. 02 de junho de 1998

04Ic6/'18.

~V:A~V~~~~!
PPBIMA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS. CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

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

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

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

Capítulo III
Das Indicações

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

I - sugere a outro Poder a adoção de providência. a realização de

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

II - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de

determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria
de iniciativa da Câmara.

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de

requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado nó
Diário do Congresso NachnaI.

......................................................................
...................................~ .
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INDICAÇJ\O NO 1. 287, DE H98
(DO SR. TELMO KIRST)

SUBSEçÃom
Das Leis

Junho de 1998

Sugere ao Poder Executivo o envio de Projeto de Lei Complementar
criando, nos termos do inciso I do art. 154 da Constituição
Federal, imposto sobre movimentação financeira, dedutível na
declaração de ajuste do imposto de renda das pessoas físicas e
jur~dicas.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Brasili.. 3 de junho de 1998.

Senhor Presidente,

Nos termos do inciso I, do artigo IJ3 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, solicito de Vossa Excelência a gentileza de encaminhar lO Poder
Executivo que detem privativamente a iniciativa legislativa sobre matêria tribulária, nos
tconos do artigo 61.91°, U. ub", propos.ta de legislação sobre antecipação tributiria. nos
termos da INDICAÇÃO anexa.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência a expresslo
de meu apreço e consideração.

(~'
Deput~first

olf!06!'1S.

A SUl Excelência
Deçut Ido Michel Temer
Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília-DF

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS- CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEçÃovm
Do Processo Legisl81'Ív<

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

§ 10 - São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na

administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

TÍTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPÍTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEçÃom
Dos Impostos da União

Art. 154 - A União poderá instituir:
I - mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo

. anterior, desde que sejam não-cumulativos e não tenham fato gerador
ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição;

II - na iminência ou no caso de guerra externa, impostos
extraordinários, compreendidos ou não em sua competência tributária,
os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua
criação.

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989'

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo III
Das Indicações

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

ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre a matéria
de sua iniciativa exclusiva;
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n - sugere a manifestação de uma ou mais Comissões acerca de
determinado assunto, visando a elaboração de projeto sobre matéria
de iniciativa da Câmara.

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

INDlCAÇÃOW \J..'bi/cyg
Do Sr. Telmo Kirst

Projeto de Lei Complementar
Do Executivo

Cria. nos termos do inciso I do art. 154, da
Constituição Federal, imposto sobre movimentação
fmanceira, dedutível na declaração de ajuste do
imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas.

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA.

Art. r) - Nos tennos do inciso I do art. J54 da Constituição Federal cria-se o Imposto
Sobre Movimentação Financeira, definida esta como toda compensação de cheques ou
operação automàtica computadorizada em conta bancária.

Art. 2° - São consideradas antecipações do imposto de renda os valores pagos ou
descontados como Imposto Sobre Movimentação Financeira, e como contribuição efetiva
do mesmo, a incidência sabre os valores sacados ou descontados de contas bancârias cujos
titulares não façam a declaração de ajuste do imposto de renda no prazo previsto.

Art. 3· - Sobre o valor de depósitos oriundos de um único pagamento mensal de folha de
salário, isento de imposto de renda nos teonos legais. não incidirá o imposto sobre
movimentação financeira.

Art. 4° - As instituições financeiras farão o desconto do Imposto Sobre Movimentação
Financeira e automático recolhimento às contas próprias do Tesouro, sob pena de multa
correspondente 80 dobro do valor não descontado ou não recolhido.

Parágrafo único. Sobre a operação de desconto e recolhimento intitula~se a instituição
financeira ao direito de cobrança das couússões e tarifas de administração previstas e
negociadas ano a ano, nos mesmos tennos das vigentes no mercado de cobranças de títulos.,
com rebr.re de 50% relativo á condição de obrigatoriedade a que se sujeita a clientela do
desconta.

M.5D ~ Integrará a declaração anual de ajuste do imposto de renda o total pago como
Imposto Sobre Movimentação Financeira, o documento do Banco respectivo que tenha
feito o recolhimento

Art. 6° - O Imposto Sobre Movimentação Financeira não declarado como antecipação do
imposto de renda na declaração de antecipação no de ajuste anual não será transferivel
como credito para o exercício seguinte.

Art. 7° - Os contribuintes que não incluirem seus créditos de Imposto de Movimentação
Financeira na declaração de ajuste do imposto de renda., no prazo previsto em Le~ passam à
condição de contribuintes efetivos do mesmo. sem prejuízo das sanções relativas â falta da
referida declaração.

Art. 8° - Não cabe recurso administrativo sobre a transformação do valor recolhido como
antecipação do imposto de renda. não documentado na declaração de ajuste do imposto de
renda, e transformado em recolhimento definitivo de Imposto Sobre Movimentação
Financeira.

Art. g:' - A alíquota do imposto sobre movimentação financeira e da antecipação do imposto
de renda que possa representar para os contribuintes destes sera. de 2% sobre o valor da
movimentação em cheque ou saque, nos termos desta lei, permitida a alteração sazonal por
ato do Executivo até a variação de 20% sobre a mesma.

Art. 10" - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões. em

L~
OI(ICJ6/'?8.

JUSTlFlCAÇÃO

Uma das formas mais efetivas de refonna tributária ê, sem duvida, ampliar a
base de contribuintes e, desta forma, sem aumentar impostos. aumentar areceita pública.

Nada muito diferente do que já temos em tenuos de contribnição
sobre a movimentação financeira, já próxima de extinção, exceto se for aprovada
uma dificil prorrogação que dependeria de emenda constitucional. Em roupagem
nova, a idéia do Imposto sobre Movimentação Financeira pode servir como
penuanente instrumento de fiscalização implicita para o Governo. Entre ontras
vantagens , em sendo um imposto não declaratório não pode ser sonegado e evita
despesas enonnes de fiscalização e controle.

Com efeito, se esse "imposto" for apenas uma antecipação da receita do
imposto de renda , pode ampliar a base sem elevar a carga tributária. Se a CPMF
está rendendo cerca de sete milliões, pode-se considerar que o IMF a 2% de alíquota
poderia resultar em um rendimento bruto de 56 billiões dos quais só O

correspondente a muito pouco, talvez 30% poderia ser atribuido a contribuintes do
imposto de renda. pessoas fisicas e empresas fonnais.

Ainda que não tenhamos condições técnicas de calcular o líquido da
operação, depois de descontado o imposto de renda • o Governo, certamente tem
condições de modelagem para fazê-lo e adequar a alíquota ás necessidades de caixa
para zerar O déficit operacional orçamentário, e, em pouco tempo, melliorar
consideravelmente a situação das contas públícas.

Sem elevar a contribuição dos que hoje já são tributados, pode-se até
aliviá-Ia, e ao mesmo tempo diminuir a sonegação. Esta seria uma criativa fonua de
inclusão da atividade infonnal na receita.

Como não se trata de alteração constitucional, não há porquê alterar no
momento, por causa das dificuldades de aprovar uma refonoa constitucional com a
situação dos Estados e Municipios que manteriam, com bastante vantagem, sua
condição de participação na receita do imposto de renda, que se elevaria com o corte
automático em grande parte da sonegação. Os sonegadores do imposto de renda
entrariam na maIha do Imposto Sobre Movimentação Financeira.

É nossa justificativa

INDICAÇAO NO 1.288, DE 1998
(DO SR. JAIME MARTINS)

Sugere ao Poder Executivo ediçao de medida provisória para
estender o alcance da Lei n2 8.186, de 1991.

(PUBLIQUE-SE, ENCAMINHE-SE)

Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica.

A Lei na 8.186, de 1991, concedeu complementação de
aposentadoria aos ferroviários admttídos ate 31 de outubro de 1969 na Rede Ferrovlaria
Federal S. A., suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias. Esta data-limite
de admissão foi estabelecida arbitrariamente, transfonnando-se em injusto marco divisor
para a aquisição do referido beneficio. criando verdadeira díscnmmação entre empregados
que trabalham na mesma empresa, exercendo as mesmas atividades.

Para corrigir esta distorção, que perdura há longos sete anos.
sugerimos a V. Exa. a edição de medida provisória, Visto tratar-se de matena relevante a
exigir solução urgente. Tomamos, inclusíve, a liberdade de submeter à Vossa apreciação o
seguinte texto:

Art. In O art. In du LeI n° R. 186, de 21 de maIO de

1991. passa a vigorar (;om a\'egulntl! reda~'ã(J"

"Art. r É garanllda a complementaçãu útJ

aposentadoria paga na forma da /.el OrRanzca da PreVIdênCia
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Social (LOPSj uos ferruVlúrio... da Rede Ferrovlúria Federal S. A.

(RFF8A). constituída e..'C~vi da l,c; nO 3.Jl5. de 16 de março de

1957, suas estrada." de ferro. unidades operacionw.'i (!

sub.'liditÍrius.

Parágrafo lÍnico. ().\' eji!ito.ç desta Lei alcançam,

tamhém. os ferroviários referido,.. no c:aput deste artigo que, no

proces.vo de priVati=açüo, foram trun.'iferiJo.'í, mediante .\UC(!.'i.'iÜO

IrabalhÍ.'ttu, pura as empre.wl,s concl1.\'Sionárius do selor".

Art. 2" Esta medida provi,wíria entra em vigor na

data de :~ua publicação.

admitidos até 31 de outubro de 1969, na Rede Ferroviária Federal SIA
- RFFSA, constituída "ex vi" da Lei número 3.115, de 16 de março de
1957, suas estradas de ferro, unidades operacionais e subsidiárias.

LEI N° 3.115, DE 16 DE MARÇO DE 1957

A proposta tem inegâvel alcance social, ao fazer justiça a milhares
de ferroviãrios aposentados e dar maior segurança àqueles que vierem a atingir tal

condição posteriormente, motivo pela qual reiteramos a sugestão.

Sala das Sessões, em O C( de ~ .......~

REQUERIMENTO

(Do'Sr. Jaime Martins)

de 1998.

DETERMINA A TRANSFORMAÇÃO DAS
EMPRESAS FERROVIÁRIAS DA UNIÃO
EM SOCIEDADES POR AÇÕES, AUTORIZA
A CONSTITUIÇÃO DA REDE
FERROVIÁRIA FEDERAL S.A., E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a constituir, nos
termos da presente lei, uma sociedade por ações sob a denominação
de Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima (R.F.F.S.A.), à qual
serão incorporadas as estradas de ferro de propriedade da União e por
ela administradas, assim como as que venham a ser transferidas ao
domínio da União, ou cujos contratos de arrendamento sejam
encampados ou rescindidos.
••• u ••••••••••••••• ..

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

Requer o encaminhamento de Indicação ao
Poder Executivo. sugerindo edição de medida
provisória para estender o alcance da Lei nO 8.] 86,
de 1991.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa., nos termos do art. 113, inciso I e § 1° do

Regimento Interno. o encaminhamento da Indicação anexo, a qual sugere ao Poder
Executivo edição de medida provisória pora estender o alcance da Lei n° 8. I86, de 199I,

"que dispõe sobre a complementação de aposentadoria de ferroviários" a toda essa classe.

independentemente de sua data de admissão.

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Sala das Se~, em O '-( de ~ ...,.Á-...

~~.
de ]998.

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo 111
Das Indicações

LEGISLAÇÃO CrrADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI

LEI N° 8.186, DE 21 DE MAIO DE 1991

DISPÕE SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA DE FERROVIÁRIOS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - É garantida a complementação da aposentadoria paga na
forma da Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS aos ferroviários

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

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

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

§ lONa hipótese do inciso I a indicação será objeto de
requerimento escrito, despachado pelo Presidente e publicado no
Diário do Congresso Nacional.
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INDICAÇl\O N" 1.2S9, DE 1995
(DA COIIISSl\O DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COlIUNICAÇl\O E INFORIIATICA)

Sugere ao Poder Executivo, por interntédio do Ministério das
Co.tIUIlicaçlSes, providências com relaçAo ao funcionamento
irregular d. rádios comunitArias.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Ex.celentissímo Senhor Ministro das Comunicações:

Apesar ~ _inúmeras denúncias levadas ao conhecimento das
delegacias regionais do Ministerio das Comunicações, muitas rádios cntítuladu

comunitárias continuam funcionando em desacordo com o que estabelece a Lei n° 9612.
de 19/02198, que instituiu o Serviço de Radiodifusão Comunitária, cujo texto bisico foi
apreciado e aprovado por esta Comisslo.

Os porimetros técnicos definidos no § 1° do art. 1°. da referida
legislaçio (potência de 2S watl.'l erp e altura do sistema irradiante nlo superior a trinta
metros) sio sistematicamente desconsiderados pelas emiS!OrlS "piratas" que contilKllll1
funcionando sem qualquer interferencia da fiscalizaçilo.

A tlrulo de exemplo. constatamos na prática que a Delegacia
Regional do Ministério das Comunicaçlles em Silo Paulo faz inúmeras ex,gências (foto da

antena de transmisslo de tres ângulos diferentes, gravação da prosramaçIo. nome e
endereço dos patroeinadores. entre outras) para a formalizaçllo de denúncia, deixando-nos
a impresslo de que nio há interesse de fiscalizar e até mesmo aurnar as rádios pelo
descumprimento da legislaçíio em vigor.

Enquanto as emissoras de rádio regularmente constiruidas.

detentoras de concessilo ou permissíio outorgadas pelo Poder Público. sio rigidornente

fiscaJizadas e punidas por qualquer pequena infraçiio. as nldios piratas continuam a

proliferar e sofrem muito pouco os efeitos da açíio fiscalizadora das autoridades do setor.

Assim sendo. a Comissilo de Ciência e Tecnologia vem solicitar

providéncias enérgicas e urgentes no sentido de coibir o funcionamento destas rádios. sob

pena de se desmoralizar a legislação recentemente adotada pelo JlIIis.

Sala das Sessões. emO:~fc' n MJde 1998.

REQUERIMENTO

(Da Comissio de Ciência e Tecnologia. Comunicaeio e Informática)

Requer o envio de iodicações ao Ministro
das Comunicaçôes e ao Ministro da Justiça.

Senhor Presidente da Câmara dos Deputados:

Requeiro a V. Ex.·.• nos termos do nrl. 113. inciso I e § 1°. do

Re!ómento Interno, sejam encaminhadas ao Sr. Ministro das Comunicações e ao Sr.

Minislro da Justiça as indicaçôes em anexo. sugerindo providências no sentido de coibir o

funcionamento irregular de rádios comunitárias.

'. '. ~

A Sua Excelência o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998

INSTITUI O SERVIÇO DE
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - Denomina-se Serviço de Radiodifusão Comunitária a
radiodifusão sonora, em freqüência modulada, operada em baixa
potência e cobertura restrita, outorgada a fundações e associações
comunitárias, sem fins lucrativos, com sede na localidade de
prestação do serviço.

§ 10 - Entende-se por baixa potência o serviço de radiodifusão
prestado a comunidade, com potência limitada a um máximo de 25
watts ERP e altura do sistema irradiante não superior a trinta metros.

§ 20
- Entende-se por cobertura restrita aquela destinada ao

atendimento de detenninada comunidade de um bairro e/ou vila.

Art. 2° - O Serviço de Radiodifusão Comunitária obedecerá aos
preceitos desta Lei e, no que couber, aos mandamentos da Lei n.
4.117, de 27 de agosto de 1962, modificada pelo Decreto-Lei n. 236,
de 28 de fevereiro de 1967, e demais disposições legais.

Parágrafo único. O Serviço de Radiodifusão Comunitária
obedecerá ao disposto no art. 223 da Constituição Federal.

Art. 30
- O Serviço de Radiodifusão Comunitária tem por

finalidade o atendimento à comunidade beneficiada, com vistas a:
I - dar oportunidade à difusão de idéias, elementos de cultura,

tradições e hábitos sociais da comunidade;
II - oferecer mecanismos à fonnação e integração da comunidade,

estimulando o lazer, a cultura e o convivio social;
III - prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos

serviços de defesa civil, sempre que necessário;
IV - contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de

atuação dos jornalistas e radialistas, de confonnidade com a legislação
profissional vigente;

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

. .
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REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo III
Das Indicações

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

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

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

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

Enquanto as emissoras de rádio regulanneme constituidas,

detemoras de concessão ou pennissão outorgadas pelo Poder Público, são rigidamente

fiscalizadas e punidas por qualquer pequena infraçio, as rádios piratas continuam a

proliferar e sofrem muito pouco os efeitos da ação fiscalizadora dasautoridadcs do setor.

Assim sendo, a Comissão de Ciência e Tecnologia vem solicitar

providências enérgicas e urgentes no sentido de coibir o funcionamento destas rádios. sob

pena de se desmoralizar a legislação recentemente adotada pelo país.

.,~~----::::-.....--- C·C
,,_ 1'Jtpu Arolde EeOltveira

Presidente

REQUERIMENTO

(Da Comí..õo de Ciência e Tecnolngía. Comunicação e Informática)

Requer o envio de indicações ao Ministro
das Comumcações e ao MInistro da Justica.

Senhor Prestdente da Câmara dos Depurados:

Requetro a V. Ex.'.• nos tennos do art. 113, inCISO I e § lO, do

Regimento Interno, sejam encaminhadas ao Sr. Ministro das Comunicações e ao Sr.

Ministro da Justiça as indicações em anexo. sugerindo providências no sentido de coibir o

funCionamento irregular de rádios comunitárias.

INDICAÇAO NQ 1.290, DE 1998
(DA COMISSAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAO E INFORMATICA)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Justiça, providências com relação ao funcionamento irregular de
rádios comunitárias.

\

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentisslmo Senhor Mimstro da Justiça:

Apesar de inúmeras denúncias levadas ao conhecimento das
delegacias regionais do Ministerio das Comunicações, muítas rádios entítuladas

comunitárias contmuam funcionando em desacordo com o que estabelece a Lei nO 9612.
de 19/02/98. que instituiu o Serviço de Radiodifusão Comunitária. cUJo texto básico foi

aprecíado e aprovado por esta Comissão.

Os parãmetros técnicos definidos no § }O do art. tO, da referida

legislação (potência de 25 watts erp e ~.ltura do sistema irradíante não superior a trinta

metros) são sistematicamente desconsiderados pelas emissoras "piratasll que continuam

funcionando sem qualquer interferência da fiscalização.

A título de exemplo, constatamos na prática que a Delegacia

Regional do Ministério das Comunicações em São Paulo faz iniImeras exigências (foto da

antena de transmissão de três àngulos diferentes, blfavaçij('l da programação, nome e

endereço dos patrocinadores. entre outras) para a fonnalização de denúncia., deixando~nos

a impressão de que não há interesse de fiscalizar e até mesmo autuar as rádios pelo

descumprimento da legislação em vigor.

A Sua Exc."neia o Senhor
Deputado MICHEL TEMER
DD. Presidente da Càmara dos Deputados

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAnvOS· CeDI

LEI N° 9.612, DE 19 DE FEVEREmO DE 1998

INSTITUI O SERVIÇO DE
RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 10 - Denomina-se Serviço de Radiodifusão Comunitária a
radiodifusão sonora, em freqüência modulada, operada em baixa
potência e cobertura restrita, outorgada a fundações e associações
comunitárias, sem fms lucrativos, com sede na localidade de
prestação do serviço.

§ 10 - Entende-se por baixa potência o serviço de radiodifusão
prestado a comunidade, com potência limitada a um máximo de 25
watts ERP e altura do sistema irradiante não superior a trinta metros.
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§ 2° - Entende-se por cobertura restrita aquela destinada ao
atendimento de determinada comunidade de um bairro e/ou vila.

Art. 2° - O Serviço,de Radiodifusão Comunitária obedecerá aos
preceitos desta Lei e, no que couber, aos mandamentos da Lei n.
4.117, de 27 de agosto de 1962, modificada pelo Decreto-Lei n. 236,
de 28 de fevereiro de 1967, e demais disposições legais.

Parágrafo único.. ' O Serviço de Radiodifusão Comunitária
obedecerá ao disposto no art. 223 da Constituição Federal.

Art. 3° - O Serviço de Radiodifusão Comunitária tem por
finalidade o atendimento à comunidade beneficiada, com vistas a:

I - dar oportunidade à difusão de idéias, elementos de cultura,
tradições e hábitos sociais da comunidade;

I1 - oferecer mecanismos à formação e integração da comunidade,
estimulando o lazer, a cultura e o convívio social;

m - prestar serviços de utilidade pública, integrando-se aos
serviços de defesa civil, sempre que necessário;

IV - contribuir para o aperfeiçoamento profissional nas áreas de
atuação dos jornalistas e radialistas, de conformidade com a legislação
profissional vigente;

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÓES

Capítulo III
Das Indicações

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

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

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

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

INDICAÇAO NO 1.291, DE 1998
(DO SR. SILAS BRASILEIRO)

Sugere ao Poder Executivo t por intermédio do Ministério do
Planejamento e Orçamento, o estudo e a implementaçao de medidas

_para viabilizar a implantação, nos pequenos municípios, de
sistemas de coleta, tratamento e disposiçl1o adequada de lixo e
de esgotos sanitários.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentíssimo Senhor PAULO PAIVA,
Ministro de Estado do Planejamento e Orçamento:

A Comissão de Defesa do Conswnidor. Meio Ambieote e
Minorias da Câmara dos Deputados, a qual tenho a honra de presidir na presente Sessão
Legislativa, recebeu recentemente wna "Moção de Apelo" da Câmara Municipal de
Estância de Socorro, no Estado de São PaoIo. Na moção. os Vereadores daquela cidade
pedem que sejam efetuadas gestlles para viabilizar o repasse, aos pequenos municlpios, de
recursos para financiar programas de coleta, tratamento e disposição adequada de lixo e
de esgotos sanitários.

Com razão, os Ilustres edis apontam para a deterioração crescente
do meio ambiente nessas cidades, em decorrência da disposição inadequada dos rt~jduos
domésticos, com graves prejuízos para a saúde pública, para a estética ambiental e para a
qualidade de vida de um modo geral.

A moção apenas veio ressaltar wna das preocupações que têm
pautado os debates no âmbito da Comissão. Todos nós conhecemos. Senhor Ministro, o

acúmulo de problemas para as administrações municipaIS, notadamente no campo da

infra-estrutura urbana. No setor especifico do saneamento básico, esses problemas são

ainda mais agudos. frutos da ausência de um continuo e sólido apoio técnico e

institucional e da carência de recursos linanceiros para fazer frente ao planejamento e aos
investimentos necessários.

A implantação de serviços adequados de limpeza urbana (varrição,

coleta, tratamento e disposição de lixo) e de coleta, tratamento e destlOação final de

esgotos sanitários requer planejamento técnico e gerencial, com a participação de
especialistas em urbanismo e em engenharia sanitária. A maioria absoluta de nossos

mumcipios não têm a estrutura técnica e nem os recursos financeiros para ter acesso a

esses serviços especializados. Urgente e que a União, embora constitucionalmente não
esteja obrigada a isto, alUe no sentido de prover ou fomentar orientação técnica e
planejamento adequado para a organização desses serviços.

Outro ponto fundamental é a carência de recursos financeiros
pelos municipios. Carência que tem se agravado com o repasse, para a prefeituras

municipais, de obrigações. como parte das despesas com educação e com saúde, antes
custeadas pela União e pelos Estados. Os municlpios, em especial os pequenos municipios

que não têm um. base razoável de arrecadação de impostos. simplesmente não dispõem
de recursos para investir em infra·estrutura de saneamento básico. Não dispõem de

reCursos sequer para fazer frente a contrapartidas de eventuais contratos de financiamento.

Assim. Senhor Ministro, estamos, com base no que tem sido
discutido no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,
sugenndo que este Ministerio estude medidas para:

- proporcionar ou fomentar apoio técnico e institucional aos

pequenos municípios~ nas áreas de urbanismo e saneamento basico, com ênfase em

limpeza urbaoa, coleta, tratamento e dispoSIção de lixo urbano e em sistemas de coleta,
tratamento e destinação final de esgotos sanitários;

• proporcionar ou facilitar o acesso a fontes de financiamento.

inclusive com linhas a fundo perdido, para obras e equipamentos destinados à coleta,
tratamento e disposição final de lixo urbano e de esgotos sanitários.

Contamos, Senhor Ministro, com a compreensão e o empenho de

V. Exa. e do corpo técnÍCo e administrativo do seu Ministério para que nossas sugestões
sejam devidamente consideradas e, fazemos votos~ implementadas.

Sala das Sessões, em ::.l.de .~..;, de 1998.

Deputado SlIas Brasileiro

Presidente da Comissão de Defesa do Conswnidor, Meio Ambiente e
Minorias.
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REQUERIMENTO N" .?':J • DE 1998

(Do Sr. Silas Brasileiro)

Requer o envio de Indicação ao Ministério
do Plane/'amento e Orçamento, sugerindo o estudo
e a Imp ementação de medidas para viabilizar a
implantação. nos pequenos municipios, de sistemas
de colera, tratamento e disposição adequada de lixo
e de esgotos sanitános.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa.. nos termos do arr. 113. inciso I, e § I' do
Regimento Interno da Câmara dos Depurados, que seja encaminhada ao Ministérto do
Planejamento e Orçamento a Indicação em anexo, sugerindo o estudo e a implementação
de medidas para viahilizar a implantação, nos pequenos municipios, de sistemas de colera,
tratamento e disposição adequada de lixo e de esgotos sanitários.

Sala das Sessões, em ?lde .:......... '.;l. de 1998.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo III
Das Indicações

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Deputado SILAS BRASILEIRO
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e

Minortas

OF.TP n' 121198

Senhor Presidente.

Brasdia. 27 de maio de 1998.

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

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

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

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

INDICAÇAO NO 1.292, DE 1998
(DO SR. SILAS BRASILEIRO)

Na Reunião Ordinária realizada hoje, esta Comissão aprovou,
por unanimidade. os Requerimentos n's 29/98 e 30/98, de minha autoria,
sugerindo o encaminhamento de Indicações. respectivamente. aos Ministérios
do Planejamento e Orçamento. e do Meio Ambiente. dos Recursos Hidricos e
da Amazània Legal. "sugerindo o estudo e a implementação de medidas para
viabilizar a implantação, nos pequenos municipios. de sistemas de coleta,
tratamento e disposição adequada de lixo e de esgotos sanitários".

Neste sentido, com base no artigo 113 do Regimento Interno da
Casa. solícito a V.Exa. autorizar os procedimentos necessários ao
encaminhamento das referidas Indicações. que seguem em anexo.

Atenciosamente,

...c- -'
Deputado SILAS BRASILEIRO

Presidente

Excelentissimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazõnia Legal, o estudo e
a implementação de medidas para viabilizar a implantação, nos
pequenos municipios, de sistemas de coleta, tratamento e
disposição adequada de lixo e de esgotos sanitários.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINBE-SE)

Excelentissimo Senhor GUSTAVO KRAUSE
Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal:

A Comissão de Defesa do Conswnidor, Meio Ambiente e
Minorias da Câmara dos Deputados, a qual tenho a honra de presidir na atual Sessão
Legislativa, recebeu recentemente uma "Moção de Apelo" da Cântam Municipal de
Estância de Socorro, no Estado de São Paulo. Na moção, os Vereadores daquela cidade
pedem que sejam efetuadas gestlles para viabilizar o repasse, aos pequenos municipios, de

recursos para financiar programas de colera, tratamento e disposição adequada de lixo e
de esgotos sanitários.

Com razio, os ilustres edis ressaltam a deterioração crescente do

meio ambiente nessas cidades, em decorrencia da disposição inadequada dos residuos
domésticos, com graves prejuízos para a saúd, pública, para a estética ambiental e para a
qualidade de vida de um modo aeral
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A moção apenas veio ressaltar uma das preoeUJlllÇõos que têm

pautado os debates no âmbito da Comissão. Todos nós conhecemos~ Senhor Ministro, o

acúmulo de problemas para as administrnções municipais, notarlamente no campo da
infra-estrutura urbana. No setor específico do saneamento bâsico, esses problemas são

ainda mais agudos, frutos da ausência de wn contínuo e sólido apoio técnico e

instItucional e da carência de recursos financeiros para fazer frente ao planejamento e aos
investimentos necessários.

É consenso, também, que as deficiências ~ ou ausências ~ de

sistemas adequados de coleta, tratamento e disposição de lixo e esgotos sanitários urbanos

constituem hoje os mais graves problemas ambientais brasileiros. São, além de tudo,

problemas do ambiente em que vivemos, que nos cercam, que destroem, sob nossas vistas.
05 recursos hídricos e a paisagem e causam graves danos à saúde pública e á economia.

A implantação de serviços adequados de limpeza urbana (varrição,

coleta, tratamento e disposição de lixo) e de coleta e destinação de esgotos sanitários

requer planejamento técnico e gerencial, com a participação de especialistas em

urbanismo e em engenharia sanitária. A maioria absoluta de nossos municípios não têm a

estrutura técnica e nem os recursos financeiros para ter acesso a esses serviços

especializados. Urgente é que a União, embom constitucionalmente não esteja obrigada a

isto. atue no sentido de prover ou fomentar orientação técnÍca e planejamento adequado

para a organização desses serviços.

Outro ponto fundamental é a carência de recursos financeiros

pelos municipios. Carência que tem se agravado com o repasse. para a prefeituras

municipais. de obrigações, como parte das despesas com educação e com saúde. antes

custeadas pela Uniào e pelos Estados. Os municipios. em especial os pequenos municipios

que não têm uma base razolivel de arrecadação de impostos, simplesmente não dispõem

de recursos para investir em infra-estrutura de saneamento básico. Não dispõem de

recursos nem para fazer frente a contrapartidas de eventuais contratos de financiamento.

Assim. Senhor Ministro, estamos. com base no que tem sido

discutido no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias,

sugerindo que este Ministério estude e implemente medidas pam:

~ proporcionar apoio técnico e institucional aos pequenos

municípios, nas áreas de urbanismo e saneamento bàsico, com ênfase em limpeza. urbana,

coleta, tratamento e disposição de lixo e em sistemas de esgotos sanitários;
• proporcionar ou facilitar o acesso a fontes de financiamento,

inclusive com linhas a fundo perdido, para obras e equipamentos destinados li coleta,

tratamento e disposição final de lixo urbano e de esgotos sanitários.

Contamos, Senhor Ministro, com a compreensão e o empenho de

V. Exa. e do corpo técnico e administrativo do seu Ministério para que nossas sugestões

sejam devidamente consideradas e, fazemos votos, implementadas.

Sala das Sessões, em 2::' de ~ '" de 1998.

Deputado Silas Brasileiro

Presidente da ComISsão de Defesa do Consumtdor, Meio Ambiente e

Minorias

REQUERIMENTO N' ;;,;.: • DE 1998

(Do Sr. Silas Brasileiro)

Requer o envio de Indicação ao Ministério
do Meio Ambiente. dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, sugerindo o estudo e a
implementação de medidas para viabilizar a
implantação, nos pequenos mumcípios, de sistemas
de coleta, tmtamento e disposição adequada de lixo
e de esgotos sanitários.

Senhor Presidente:

Requeiro a V. Exa, nos termos do ar!. 113, inciso I, e § I" do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados. que seja encaminhada ao Ministério do

Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal a Indicação em anexo,

sugerindo o estudo e a implementação de medidas para viabilizar a implantação, nos

pequenos municípios, de sistemas de coleta, tratamento e disposição adequada de lixo e

de esgotos sanitários.

Saladas Sessões, em.J. de ............. '" de 1998.

...:--
Deputado SILAS BRASILEIRO

Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e

Minorias

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

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

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

. .

Capítulo IH
Das Indicações

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

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

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

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

INDICAÇAO NO 1.293, DE 1998
(DA COMISSAo DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIA AMBIENTE E MINORIAS)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério das
Relações Exteriores, que efetue protesto formal ao Governo da
1ndia contra a realizaçao de explosões nucleares subterrânea.s.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)
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E:deriorcs:
Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da! Relações 1992, ''pa=, de.'wnvolvimento e proteção ambiental süo Interdependentes <e indiVl.'iívt!IS"

(Agenda 21. 1.1. I.

A Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias. em reunião realizada em 27 de maio p.p.• aprovou proposta de repudio aos
t,'J('.t~ nucleares hindus. de autoria do Exmo. Sr. Deputado Fernando Gabeira.. sob a
condição de que fosse transformada. nos termos do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados em Indicação.

É necessário, etetivamente. ressaftarRse mundo afora que a
realização de explosões atômicas subterrâneas pelo Governo da Índia., com objetivos
MUcos. constitui retrocesso grave para toda a civilização. em uma época em que se
vêm consolidando os estorços feitos no mundo inteiro pela nã~proliferação de armas
nucle3fes. pois pode dar início a nova escalada nuclear armamentista. acel'Jdendo um
rastilho de violência naquela região. constituindo exemplo perigoso que se paderi
multipl:c.lr.

Conforme notícia veiculada pelo jornal "O (I/ohil. do dia 13 de
maio, p, 3J. não se trata de um evento isolado. havendo intenção do governo hindu de

prossegmr com as experiências: "0 País precIsa de muros t(!stes antes de ter a bomba

atômIca: .. .Ape.c:ar da cnse provocada pelas explmj{ies atômIcas. a índia ainda precisa

rC(Jil=ar outros lestes antes de construir tl bomba nucIL'ur, segundo técnicos úo Ccnlro

Hh<1ha de f'cJsqUlsas Atômicas da ínúia. () espeCialista P.K. /yen!{ar. ex-chefe da

(omr.\.\iJo de Hnl!r~1U Atômica do país. explicou mUem que as três explo.\'(H!.\·

cOrn!.'ô(101ulem a três forma.'i de wws de armas nucleares: u menor, usada como arma de

arulhana: li média. eqUivalente a uma hnmha lançada de avião: a maIOr. com

ul!'tl("td..ll{e dt! dt!struir uma CIdade. "

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da
Câmara dos Deputados teve, recemememe. a oportunidade de se manifestar sobre o
mento de;t, questão. ao apreciar a Mensagem 927. de 1997, referente ao texto do Tratado
sobre PrOibição Completa de Testes Nucleares ('mnprehenslve Nuclear l'est Eun l'reaty)t

concimd(. em Nova York, em 24 de setembro de 1996. que está tramitando no Congresso
Nut:lOnJI

Lembra-se. na Exposição de Mottvos as5inada por Vossa
ExcelênCIa. que acompanha a referida Mensagem. que o Brasil. já há qootro décadas.

Juntamente (:um u maioria dos membros du comumdade internacIOnal, vem advogando u

,-·(jncIu.~Jo deste imilnlmen/o que. muito embora não .w:!. destine à destruição do:; ar.fenai.'

das rOl,-~ncta\· nuclearmente armadas. pelo menos impedirá. ao humr os testes nuclcure.f.

qU;? os !lrtefatwi nucfeare... ....eJam uprrmorados, com () aumento de ...eu requtntf!

destrwdor. No documento, enfatizou ainda Vossa Excelência ter "(J cenário de

t'ntn.:m"alJ'U'l1to que caractert=ou () período da Guerra Fria. Impedido que, durante muito.f

anos. !.·.,se seriamente discutida a pO.'lslhllidade de se cone/wr o Tratado de PrOIbição

('mnpILlw de Teste... Nucleares, fase em que as superpotência'; continuaram aumentando e

sotisllct.mJo seus arsenals.·'

É consenso das nações civilizadas, refletido no mendonado
instrumento íntemacional~ que a eliminação de todas as annas nucleares~ a exemplo do

que foi bto em relação às armas quimicas, é passo essencial de um longo processo de
busca de uma paz sustentável.

Espinhoso processo. esse, que se vem delineando ao longo da
histórta. trajetória repleta de tropeços. percalços e retrocessos. como bem exemplifica a
presente alttude do governo. hindu reiniciando,com fins. béiicos. testes nucleares
pengl):;o~ •. ameaçadores e caríssímos. apesar da mIséria ainda existente na regiio.

Quando será inserida suhedorta no processo atribulado de

convivéncia pacífica e hannoníosa., respeitoso e respeitador. entre os povos e as nações'?

Quando não mais se· cogitará da U1i1ização de armas quimicas. nucleares, biológicas?
Qu:mdo. entim. se abdicará da aona fria e matemática da dominação econômica

co\oniaHzante. \-elcul0 através do qual empobrecem~se nações. mutilam-se, avassalam--se

e azth12m-se contingentes humanos inteiros, às custas de um sistema civilizatório

caplt'll-intensivo e de, uma conseqüente concentraçiio cada vez maior de rendas e riquezas

por U!1~:": parcela cada Vez menor da hwnanidade?

Conforme foi enfatizado na Declaração do Rio,. durante a
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em

É importante enfatizar que, por ocasião da manifestação da

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional pertinente a esta materia,
enfatizou aquele colegiado, ao acolher o parecer do Deputado Paulo Delgado, citando
Alexandre Tiimoshenko e Masa Nagai, no ensaio App/icalion oJEnVimnmemal Norms by

Mi/itary I::,tablishment.<, publicado no livro EnvmJnmemal l.aw and Sustainahle

Developmem, p. 281, editado pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente,
Nairobi, Quênia. 1995. que "0.,. prohlemas ambienta,s relacionados a atiVidades miIUGre.'i

não poúe.m .w:r contidos dentro das fronteira.f de um único pabr. (·erto... veículo..,., como,

por exemplo. ú"'1Jla (J ar, podem fàcllmente (;arrear poluente.,. de.fcar/ados por

equipamenffJ.f e tn.'italaçãe.'i militares para países w=znhos. "

Os referidos autores aduzem. ainda, que as atividades relacionadas
à defesa, em tempos de paz , têm sido ca"", de problemas ambientais em vários paises. E
ressaltam: ".Vos tempos mais recentes. D!ij governos e 0.0; povo... de mui/os paúes tê",

começado a con.<tderar " valor da imporláncla de sua qualidade ck vida e da

J'ustentabilidade do amhiente e a ver a degradação ambiental como uma ameaça j'éria a

eles e à,r gerações futuras. Este pode. provavelmente. tomar-.te (} ponto de mutação da

hislória da.. InStilUiÇ(HI.'í militare.v, na medida em que O.V conceito,,, de .feRurança nacional

incluírem aspecto.f de proteção amhiental e desenvolvimento ...u.'rttmt:Jd7.

Constata-se, pois. que a noçilo de segurança ambiental tem tido
aceitação crescente. tornando-se uma pane integrante das politicas das instituições
militares dos vários paises. na medida de sua conscientizaçào. uma vez que o arsenal
destrnidor hoje armazenado no planeta tem potência suficiente para extinguir todas as
espécies vivas, inclusive a humana, varrendo-as da face da telTa.

Verifica~se, ponanto. que um envolvimento maior e mais ativo

também dos setores militares na proteção ambiental datá sesurança, conteúdo c

significància a esse principio.

Salienta-se, ainda, no voto do relator, que a noçilo de segurança

ambIentai tem tido aceitação crescente, tornando-se uma pule integrante das políticas das
ill5tituições militares dos vários paises civilizados, na medida de sua conscientizaçlo,
uma vez que o arsenal destruidor hoje annaunado no planeta tem potõrtcia sufidente para
extinguir todas as espécies vivas, inclusive a human•., varrendo-as da face da terra, sem
deixar qualquer remanescente.

A questão que se coloca é, ·em última anãlise, esta - a
sobrevivi:ncia da espécie humana. nílo adstrita, poitanto, apenas a hindus e paquistaneses.

Não ê por outra ra:zio que o Principio 2S da Carlll da Tem.,

firmada em junho de 1992, no Rio de Janeiro, durante a Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e DellCllvolvimento, afirma, de forma clara e taxativa: "Devt!-se

liVrar o homem e o meio humano dos ejeitos das arma< nucleares e dos ckmais meios de

destrUlÇDo maciça. Os EsIIIúf tle!Jem prr1C1IIfI' clIqtu rttpiÚ1Mllle • • 61 IICOI'IID, _

orpnismos i_llaciollaisc~, sobn li elllltilUlÇcio e colltfJlot. destndçã. ús

IItt!SItUlS armtU. "

É, portanto, urgente a implemcntaçio do Tratado de Proibiçlo
Completa de Testes Nucleares por todo< os paises do mundo, como um passo rumo à
diminuiçlo do potencial destruidor acumulado pela espécie humana contra ela própria.

Neste contexto é imperioso que nosso Pais, além de se manifestar
ofieialmente em repúdio a quaisquer novos testes nucleares destinados à produçio bélica,
nIo imponando quando e onde sejam eles realizados.
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Desta vez a corrida annamenista nuclear inicia-se na Índia., pais

com o qual vimos procurando estreitar laços, que tem tantos problemas semelhantes aos

nossos e e dotado de uma fasemante cultura milenar que tanto magnetiza a humanidade

inteira. Esperamos possa a sabedoria decorrente dessa cultura também nesta questão ser

manifestada, com a completa e imediata cessação dos testes iniciados, para que não venha

a ser substituida a filosotia da não-agressão por uma tilosofia de violência, que negaria as

mais caras tradições daquela cultura milenar. o que seria incompatível com o atual

estágio civilizatório da humanidade.

Encarecemos, pois, ao Poder Executivo, que, paralela e

adicionalmente às medidas já tomadas, encaminhe o protesto formal deste Parlamento, em

nome do povo brasileiro, ao Governo da Índia contra a realização de testes nucleares

com fins bélicos, assim como o registro de nossa expectativa de que aquela nação irmã

adira aoTratado sobre Proibição Completa de Testes Nucleares, colocando-o em prátíca e

voltando-se para a construção da paz, na esteira dos marcantes ensinamentos de sua

cultura, da qual Mahatma Gandhi foi tão forte e consistente porta-voz.

sea repúdio cOlltra os recentes testes nueleares realizados pela ÍIldía,
reqnerendo. na cOlldíçio de câmara técníca responúvel pela aúlise de
questões ambientais e, também, como órgio que reúne representantes
eleitos do povo brasileiro, que o Poder Executivo continue a pronunciar-se
fortemenle contrário a qualquer tipo de teste nuclear com finalidades
bélicas. Requer, ainda, que sejam envidados ".forços pela diplomacia
brasileira no selltido de pressionar para que a India adira ao Tratado
sobre Proibiçio Completa de Testes Nucleares."

Tratando-se de assunto da mais alta imponància e atualidade, afeto às
atribuições deste órgio técnico, solicito a V. Exa. seja ouvido o Plenário da Comissão em
relação à presente Proposta.

Sala da Comissão. emC}z

IjrJ.~(,,"

Deputado Fernando Gabeira

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Sala das Sessões, em2ide 5' de 1998.
OF.TP n' 136/98 Brastlia. 04 de junho de 1998.

,..c-~

Deputado SILAS BRASILEIRO

Presidente da Comissio de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e

Minoria!l

---c:õMíSSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Nos termos regimentais, venho propor a V. Exa a aprovação de moção contra
a realização pela Índia de explosões nucleares, nos seguintes termos:

•"A realização de explosões atômieas subtemneu pelo
Governo da India, com objetivos bélic"" em uma época em qne se vêm
consolidando os esforços feitos no mundo inteiro pela nio-prolifençio de
armas nucleares, constitui retrocesso grave para toda a civilizaçio, pois
pode dar início a nova escalada nuelear armamentista, que eoloea.. riIeo
a própria sobrevivência da espécie humana e do planeta que a ahrlga.

É consenso das nações civilizadas, reOetida no Tratado
sobre Proibição Completa de Testes Nucleares, que a eliminaçio de todas
as armas nucleares, a exemplo do que foi feito em relação àJ armas
químicas, é passo essencial de um longo processo de busca de ua» paz
sustentável. Espinhoso processo esse, que vem-se delineando ao loago da
história, trajetória repleta de tropeço., percalços e retroc....,., coa0 a
presente atitude do governo hindu reiniciando, com fios bélicoa, testes
nucleares perigosos e caríssimos.

É urgente a implementação do Tratado de Proibiçio
Completa de Testes Nucleares em todo o mundo!

Deve-se exigir que a noção de segurant;a a..ibietltJll integre
as políticas das instituições militares. O arsenal destruidor hoje
armazenado no planeta tem potência suficiente paNo fXtingllir todu as
e!pécies vivas. inclusive a humana. varrendo-a da face da Terra, sem
deixar remanescentes.

Pelo elposto. a ComiMio de Defesa do Coosumidor, Meio
Ambiente e Minorias da Câmara dos Depulados manifesta formalmente

Senhor Presidente.

Na Reunião Ordinária realizada no dia 27/05/98. esta
Comissão aprovou. por unanimidade. Requerimento n' 33/98. de autoria do
Deputado Fernando Gabeira. com adendo. propondo o encaminhamento de
Indicação. ao Ministério de Relações Exteriores "sugerindo ao Poder
Executivo efetuar protesto fonnal ao Governo da Índia coora a realziação de
explosões nucleares subterrâneos".

Neste sentido. com base no artigo' 113 do Regimento
Interno da Casa. solicito a V.Exa. autorizar os procedimentos necessários ao
encaminhamento da referida Indicação. que segue em anexo.

Atenciosamente.

Deputado SILAS BRASILEIRO
Presidente

Excelentissimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS
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Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo IH
Das Indicações

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

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

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

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

Tal prática tem ensejado infrações ao Art. 31 da Lei nO
R.078, de 1990, entre as mais fretjüentes podemos citar:

- ausêncía do preço afixado na gôndola;
- preço afixado na gôndola, porém diverso do

efetivamente cobrado do consumidor,
- preço afixado na gôndola, porém em local distante da

mercadoria

Essa maneira nova de informar o preço tem gerado
confusão e prejuizos ao consumidor, pois muitas vezes, devido à necessidllde
urgenle da mercadoria aliada à ausência ou à desordem da infonnação, se vê
forçado a comprar produtos sem saber seu preço, ou ainda pagar,
inadvertidamente. preço superior 110 que lhe foi informado.

Cabe ressallar que a afixação da etiqueta de preço
direlamenle no produlo não implica cuslo extra para o supennercado, pois
pode ser afIXada à medida que a mercadoria é colocada na gôndola, nem
tampouco inviabiliza os beneficios inerenles ao uso do código de barras, que
conlinuará agilizando o registro da mercadoria junto ao caixa

'M.'

-
Presidência da República

'&&

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

te Portanto, sugerimos a V. Exa. que adote as medidas
cabíveis para obrigar os supermercados e congêneres a afixarem o preço
diretamente no produto. fazendo. dessa forma, cessar a desinfonnação sobre
preços de produlos de primeira necessidade, bem como para punir
severamente os infralores da lei.

MENSAGEM

N" 926, de 19 de agosto de 199~1. Solicita ao Senado Federal a retificação da Resolução n' 30, de 15 de
abril de 1997.

Sala das Sessões, em :'i' de .4",",,-> ..:: de 1998.

N" 927, de 19 de agosto de 1~'97. Encaminhamento ao Congresso Nacional do texto do Tratado de
Proibição Completa de Testes N, cloares (CTBT). concluído em Nova York. em 24 de setembro de 1996.

N' 928, de 19 de agosto de 1997. Restituição ao Senado Federal de autógrafos do veto parcial à Lei n'
9.263, de 12 de janeiro de 1996, ·"a promulgado.

N' 929, de 19 de agosto de 1997 Encaminhamento ao Congresso Nacional do ato constante da Portaria n'
2.085, de 16 de dezembro de 1996. do Ministério das Comunicações, que renova a pennissão outorgada à
FM Nanuque LIda.. para explorar. sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Nanuque, Estado de Minas Gerais.

N' 930, de 19 de agosto de 1997. Encaminhamento ao Congresso Nacional do ato coJJS!JUIte da Portaria n'
300, de 21 de maio de 1997, do \1inistério das Comunicações, que renova a pennissão outorgada à Ràdio
Difusora de Patrocínio LIda., pa"a explorar, sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Patrocínio, Estado de Minas Gerais.

INI,ICAÇl\O NO 1.294, DE 1998
(DA COMISSAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS)

Sugere ao Poder EXf!Cutivo, por intermédio do Ministério da
Justiça, que realizt! gestões no sentido de que o Art. 31 da Lei
n!i!: 8.078, de 11 de setembro de 1990, seja cumprido pelos
supermercados e congêneres, quanto à afixaçao do preço no
produto, e não somellte na gôndola onde expõem a mercadoria.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentíssirno Senhor Ministro:

..<:"' ...:..

Deputado SILAS BRASILEIRO
Presidenle da Comissão de Defesa do Consumidor,

Meio Ambiente e Minorias

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

REQUERIMENTO N° 23/98
(Dos Srs. SILAS BRASILEIRO e CELSO RUSSOMANNO)

Propõe que a Comissão de Defesa do Cosumídor. Meio Ambiente e
Minorias envie Indicação. proposta em anexo, ao Ministro da Justiça sugerindo que o
mesmo adote medidas no sentido de que o Art. 31 da Lei n' 8.078, de 11 de setembro de
1990. seja cumprido pelos supermercados e congêneres, quanto à afixação do preço no
produto, e não somente na gôndola onde expõem a mercadoria.

Sala de Reuniões. em 07 de maio de 1998.

Dír gimo-nos a V. Exa. para expor e sugerir o que segue:

É público e nolório que os supermercados e congêneres
alteraram de modo uniforme o sistema de afIXação do preço da mercadoria
que revendem, deixando de afIXar a etiqueta de preço diretamente no produlo
e passando a afixá-la apenas na gôndola onde o produto é exposto à venda

Deputado SILAS BRASILEIRO
Presidente

/
riíepu do LSO RUSSOMANNO
\, .--/Vice-Presidente
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COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS

OF.TP n' 117/98

Senhor Presidente.

BrasHia. 27 de maio de 1998.

Art. 31 . A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem
assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em
língua portuguesa sobre suas características, qualidades,· quantidade,
composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros
dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança
dos consumidores.

Na Reunião Ordinária realizada em 20/05/98. esta Comissão
aprovou. por unanimidade. o Requerimento n' 23/98. de minha autoria em
parceria com o Deputado Celso Russomanno. sugerindo o encaminhamento da
Indicação que "sugere ao Ministro da Justiça que realize gestões no sentido de
que o Art. 31 da Lei n° 8.078. de I I de setembro de 1990. seja cumprido pelos
supermercados e congêneres. quanto à afixação do preço nos produtos, e não
somente na gôndola onde expõem a mercadoria".

Neste sentido. com base no artigo J13 do Regimento Interno da
Casa. solicito a V.Exa. autorizar os procedimentos necessários ao
encaminhamento da referida Indicação, que segue em anexo.

Atenciosamente.

~.....J.

Deputado SILAS BRASILEIRO
Presidente

Excelentissimo Senhor
Deputado MICHEL TEMER
Presidente da Câmara dos Deputados

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI

CÓDIGO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

LEI N° 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capitulo III
Das Indicações

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

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

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

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

TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

DISPÕE SOBRE
CONSUMIDOR
PROVIDÊNCIAS.

A PROTEÇÃO DO
E DÁ OUTRAS

INDICAÇAO NO 1.295, DE 1998
(DO SR. EM1LIO ASSMAR)

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Fazenda, que o Banco do Brasil S/A torne a efetivar, com
urgéncia, a Carteira de Compensação na praça de Rio Branco,
Estado do Acre.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

CAPÍTULO V
Das Práticas Comerciais

SEÇÃO II
Da Oferta

Excelentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda,

Vários tem sído os transtornos causados pelo Banco do Brasil S/A, ultima
mente, aos correntístas e usuários no Estado do Acre, sendo inconsequentes
e inconcebíveis as normas que vêm sendo adotadas, quase sempre CI ltra os
altos interesses da população acreana, levando seus clientes e correntl 'as a
perdas em suas ações comerciais, principalmente, no que concerne ao Sís
tema de Compensação".
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Portanto com a devida vênia, solicitamos que determine ao Banco do Brasil S/A
para que efetive a Carteira de Compensação "in loco", corrigindo esse enrrave
às economias acreanas e rondonienses.

A compensação local se processa em Manaus-AM, Senhor Ministro, com uma
demanda de dois dias para uma simples compensação de cheques das próprias
praças, de Rio Branco-AC e Porto Velho-RO, critério que favorece ao Banco
do Brasil S/A em seus custos, mais que provoca sérios prejuízos aos usuários.

Sala das Sessões, em 05 de junho de 1998

/--;Ç'-- / . ',' <:4~ 'j /'
Emilío"Assmar/ 7 /

Deputado Federal

REQUERIMENTO
(Do Sr. Emílio Assmar)

PPB/AC

,J:,J/,6i.!<,

Capítulo lU
Das Indicações

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

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

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

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

INDICAÇAO NO 1.295, DE 1998
(DO SR. DAVI ALVES SILVA)

Requer o encaminhamento de INDICAÇÃO
ao Excelentissimo Senhor Ministro de Estado
Fazenda - Sugerindo o retomo da Carteira
de Compensação na praça de Rio Branco-AC.

Senhor Presidente:

Nos termos do Art. 113, inciso I, parágrafo 1° do Regimento Interno da Câ
mara dos Deputados, requeiro a V. Ex"., seja encaminhada ao Excelentíssi
mo Senhor Ministro da Fazenda a INDICAÇÃO anexa, em que sugere o
retorno do Sistema de Compensação do Banco do Brasil S/A, na praça
de Rio Branco-Acre.

Sala das Sessões, 05 de junho de 1998

.~-;K:~;~' ~ _..... <-f.f f
ErníJi6 Assmar /

Deputado Federal

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO
DA

CÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Saúde, através do Programa Brasil em Ação, a aprovação de
recursos financeiros, no Orçamento Geral da União para 1999,
destinados a obras de saneamento básico no municipio de Bacabal,
Estado do Maranhão.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentissimo Senhor Ministro da Saúde, solicitamos a
inclusão de recursos fmanceiros no OGU para 1999, destinado a obras de
saneamento bàsico no município de Bacabal, Estado do Maranhão, na
forma do projeto abaixo especificado:

íTEM 1°. - Dar-se-á a seguinte redação: Fica aprovado
recursos financeiros no OGU, no valor de 585.000,00 (quinhentos e
oitenta e cinco mil reais), para obras de saneamento bàsico no municipio
de Bacabal, Estado do Maranhão.

ÍTEM 2°. - O Ministério da Saúde celebrará convênio de
repasse fmanceiro com a Prefeitura Municipal, que vai gerenciar a
execução dos serviços constantes no item 1° deste, juntamente com a
Secretaria Municipal de Saúde.

íTEM 3°. -A Prefeitura Municipal elaborará os projetos
necessários especificando o volume das obras com seus respectivos
custos, o cronograma de desembolso e fará acompanhamento técnico dos
serviços, no limite dos recursos especificados no ítem 1°desta Indicação,
como contrapartida do município.

JUSTIFICATIV A

O Municipio de BacabaL no Estado do Maranhão, encontra
se envolvido num grave problema de proliferação de doenças do tipo
LECHMANIOSE e HANSEN1ASE, transmitidas em função da falta de
saneamento bàsico naquela localidade. causando pânico á população que
ali reside, principalmente por mostrar um preocupante indice de casos
ocorridos na região.

Acreditamos que somente uma ação direta e eticaz por parte
do governo federaL através do Ministério da Saúde, em caratér de
urgência, findará tal situação, que hoje se torna uma preocupação
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constante para as vidas humanas -que ali estão à mercê dos resuitados
inconsequentes.

Brasília (DF) , 04 de junho de 1998

~-~neP:dODAVI~VA
PPB/MA

REQUERIMENTO
(Do Senhor Deputado DAVI ALVES SILVA-PPBIMA)

Requer o envio do Projeto de Indicação solicitando
ao Ministério da Saúde, a inclusão de recursos financeiros
para o exercicio de 1999, na forma estabelecida na Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO, no projeto em anexo.

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 113, inciso I e parágrafo 1°. Do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requero a Indicação em
anexo, solicitando ao Ministério da Saúde. a inclusão de recursos
financeiros para o exercicio de 1999, na forma estabelecida na Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Sala das Sessões, 04 de junho de 1998

~~
PPB/MA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGIMENTO INTERNO

DA

cÂMARA DOS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo III
Das Indicações

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

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

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

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

INDICAÇAO NO 1.297, DE 1998
(DO SR. DAVI ALVES SILVA)

Sugere ao Poder Executivo I por intermédio do Ministério do
Planej amanto e Orçamento, através do Programa Habitar Brasí 1, a
aprovaÇao de recursos financeiros para o Orçamento Geral da
Uniao de 1999, destinados a serviços de infra-estrutura urbana
no município de Bacabal, Estado do Maranhão.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE)

Excelentíssimo Senhor Ministro do Planejamento e Orçamento. solicitamos
a inclusão de recursos financeiros no OGU para 1999, destinados execução de
serviços de infra-estrutura no municipio de Bacabai no Estado do Maranhão, na
fonna do projeto abaixo especificado:

ITEM 1°. - Dar-se-á a seguinte redação: Fica aprovado recursos financeiros
no OGU no valor de R$ 865.000,00 (oitocentos e sessenta e cinco mil reais), para
execuçio de serviços de infra-estrutura urbana no municipio de Bacabal no
Estado do Maranhão, para o exercicio financeiro de 1999;

ITEM 2". - O Ministério do Planejamento e Orçamento, através do
programa Brasil em Ação, celebrará convênio de repasse financeiro com a a
Prefeitura Municipal, que vai gerenciar e executar os serviços constantes no item
1° .

ITEM 3°. - A Prefeitura Municipal elaborará os projetos necessários
especificando o voluma das obras com seus respectivos custos, o cronograma de
desembolso e acompanhamento técnico dos serviços. no limite dos recursos
especificados no ítem 1°, desta Indicação, como contrapartida.

JUSTIFICATIVA

o Municipio de Eiacabal, no Estado do Maranhão, encontra-se envoivido
num grave problema de proliferação de doenças do tipo LECHMANIOSE E
HANSENIASE, transmitidas em função da falta de saneamento básico naqueia
localidade, causando pãnico à população que ali reside. principalmente por
mostrar um preocupante indice de casos ocorridos na região.

Acreditamos que somente uma ação direta e eficaz por parte do governo
federal, através do Ministério do Planejamento e Orçamento, em carater de
urgência, findará tal situação, que hoje se toma uma preocupação constante para
as vidas humanas que ali estão à mercê dos resuitados inconsequentes.

Brasília (DF), 04 de junho de 1998

~~~
DAVI ALVES SIL\I1i

Ooputado Fedoral
PPBIMA

REQUERIMENTO
(Do Senhor Deputado DAVI ALVES SILVA-PPB/MA)

Requer o envio do Projeto de Indicação solicitando
ao Ministério do Planejamento e Orçamento, a inclusão de
recursos financeiros para o exercício de 1999, na forma
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estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, no
projeto em anexo.

Senhor Presidente.

Nos termos do art. 113, inciso 1 e parágrafo l°. Do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Indicação em
anexo. solicitando ao Ministério do Planejamento e Orçamento, a
inclusão de recursos financeiros para o exercício de 1999, na forma
estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

Sala das Sessões, 02 de junho de 1998

~<$~})
e:utadODAVlAL~A

PPB/MA

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

REGUWENTOINTERNO
DA

cÂMARA POS DEPUTADOS

RESOLUÇÃO N° 17 DE 1989

APROVA O REGIMENTO INTERNO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

Título IV
DAS PROPOSIÇÕES

Capítulo III
Das Indicações

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

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

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

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

PROJETO DE LEI N!! 4.387, DE 1998
(Do Sr. Wilson Cignachi)

Dispõe sobre a deduç3.o, na declaraç50 de. rendimentos I de
despesas realizadas por diabético.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAHILIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (~RITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

,(ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 Poderão ser deduzidas, na declaração de
rendimentos, as despesas relativas á aquisição, por diabético, de insulina e
de aparelho e tiras de medição dos niveis de g1icose no sangue.

Art. 20 Esta lei entra em vigor em 10 de janeiro do ano
seguinte ao de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

o diabetes melito é uma doença crônica e incurável, que
requer testes freqüentes para conhecer-se a quantidade de açúcar no sangue,
e exige dieta especial e o uso permanente de insulina e medicamentos.

A qualidade de vida do diabético e sua longevidade estão
diretamente relacionadas com o nivel de informações, os recursos
disponiveis e os cuidados que o doente tomar.

O diabetes melito, quando não diagnosticado ou
controlado adequadamente, acarreta grandes despesas para o sistema de
saúde pública, em virtude das onerosas providências que acaba exigindo,
tais como a amputação de membros do paciente, hemodiálise, transplantes,
etc. Por outro lado, a doença torna o paciente inválido para o trabalho.

Essas são razões mais do que suficientes para a
apresentação do presente Projeto de Lei.

O paciente do diabetes melito é obrigado a ter,
permanentemente, despesas com tratamento e remédios, que comprometem
sua renda Os mesmos fundamentos que permitem a dedução das despesas
com honorário médicos e hospitalização, já contempladas na legislação
vigente, implicam que se admita, como dedução na declaração de
rendimentos, dos gastos necessários com a aquisição de insulina e de
aparelho e de tiras de medicação dos niveis de glicose.

Pelo exposto. verificando-se que a proposição que ora
apresento visa ao aperfeiçoamento da legislação do Imposto de Renda,
tomando-a mais justa estou ceno de que contarei com a adesão de meus
ilustres Pares.

Sala das Sessões, em 08 de Abril de 1998.

Deputad~

PROJETO DE LEI N!! 4.452, DE 1998
(Do Sr. Dércio Knop)

Altera 08 arts. 143 e 144 da Lei 02 9.503, de 23 de setembro de
1997, que instituí o Código de Trânsito Brasileiro.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N' 4.369, DE 1998)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' O caput do art. 143 da Lei n' 9.503/97,

passa a vigorar com a seguinte redaç!.o =

"Art. 143. Os candidatos, exceto aqueles que
deverAo conduzir somente os tratores e equipamentos

Auto.atores listados no art. 144 deste Código, poderao

habilitar-se nas categorias de A a Ev ob~decida a seguinte
gradaçao (NR): •

Art. 2' O art. 144 da Lei n' 9.503, de 23 de

setembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redacao:
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t1Art. 144. Os tratores de roda, de esteira,

mistos, ou equipamentos automotores destinados à

movimentação de cargas ou execução de trabalhos agrícolas,
de terraplenaqem, de construçAo ou de pavimentaçlo, poderio
ser conduzidos na via p1iblica por condutor exclusivamente

habilitado para esses tipos de veiculos." (NR)

Art. 32 Acrescente-se ao art. 144 da Lei n2 9.503,
de 23 de setembro de 1997, o seguinte parágrafo único:

"Art. 144 ••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• (NR)
Parágrafo único.. Nao se exigirá dos condutores

referidos no caput, a prev1a habilitaç!o nas demais

categorias, nem a experiência em conduzir outros veículos. 1I

Art. 42 Esta lei entra em vigor no prazo de
sessenta dias a partir da data de sua publi~açao.

JUSTIFlCAÇl\O

o novo Código de Trânsito Brasileiro exige, em seu
art. 144 que o condutor de tratores e máquinas agrícolas
seja obrigado a estar habilitado nas categorias C, D ou E.

Ora, a habilitação nessas categorias impõe o preenchimento
de determinados requisitos específicos, e ainda a
experiência em outras categorias de habilitação.

Tais exigências n30 fazem sentido para esses
condutores, especialmente os de máquinas agrícolas, pois a

maior parte do trabalho realizado por elas ocorre fora das

vias püblicas.

Além disso, é preciso considerar que em época de

plantio e colheita os produtores agrícolas necessitam de

grande número de operadores para essas máquinas. E esses

operadores, na grande maioria, não têm experiências na

condução de qualquer outro tipo de veiculo automotor.

Se for exigida tal experiência desses condutores,
e também exames específicas para outras categorias de
habilitaç40 como a B, C, D ou E, os setores agrícola e de

construção civil irao enfrentar muitos transtornos e a

produção e a atividade econômica sofrerão sérias reduções êm

nosso País.

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

CAPÍTULO XIV
Da Habilitação

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

Art. 143 - Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias
de A a E, obedecida a seguinte gradação:

I - Categoria A - condutor de veiculo motorizado de duas ou
três rodaS, com ou sem carro lateral;

11 - Categoria B - condutor de veículo motorizado, não
abrangido pela categoria A, cujo peso bruto total não exceda a
três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação não exceda a
oito lugares, excluído o do motorista;

m - Categoria C - condutor de veículo motorizado utilizado
em transporte de carga, cujo peso bruto total exceda a três mil e
quinhentos quilogramas;

IV - Categoria D - condutor de veículo motorizado utilizado
no transporte de passageiros, cuja lotação excéda a oito lugares,
excluído o do motorista;

V - Categoria E - condutor de combinação de veículos em
que a unidade tratora se enquadre nas Categorias B, C ou D e
cuja unidade acoplada, reboque, semi-r~boque ou articulada,
tenha seis mil quilogramas ou mais de peso bruto total, ou cuja
lotação exceda a oito lugares, ou, ainda, seja enquadrado na
categoria "trailer".

§ 10
- Para habilitar-se na categoria C, o condutor deverá

estar habilitado no mínimo há um ano na categoria B e não ter
cometido nenhuma infração grave ou gravíssima, ou ser
reincidente em infrações médias, durante os últimos doze meses.

§ 20
- Aplica-se o disposto no inciso V ao condutor da

combinação de veículos com mais de uma unidade tracionada,
independentemente da capacidade de tração ou de peso bruto
total.

Art. 144 - O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto
ou o equipamento automotor destinado à movímentação de
cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplenagem, de
construção ou de pavímentação só podem ser conduzidos na via
pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E.

Para evitar que isso ocorra, estamos apresentando
o presente projeto de lei, o qual esperamos ver aprovado
pelos nobres pares.

Sala das Sessões, em oS de yY) ê)JW de 1998

PROJETO DE LEI N° 4.487, DE 1998
(Do Sr. Wigberto Tartuce)

Altera a Lei n Q 9.294, de 15 de julho de 1996, que "dispõ~ sobre
as restrições ao uso e à propaganda de produtos funu.ge:os,
bebidas alcóolicas, medicamentos, terapias e defens1vos
agrícolas, nos termos do art. 220, da Constituiç30 Federal ll

•

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

LEI N° 9.503, DE 23 DE SETE~RODE 1997

Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

(APENSE-SE AO,PROJETO DE LEI, NO 3.210, DE 1997)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O § 2° do art. 2" da Lei nO 9.294. de 15 de julho de

1996, p~ssa a vigorar com a seguinte redação:

"Arl2" .

"§···~···~···~~d~d~···;··~;;;;···;;~~···p;;;d~i~~···fu;;;i;i~·;;;~

mencionados no caput deste artigo. nos veículos de
transporte coletivo e nas aeronaves. em võos
comerciais regulares ou não. (NR)"

Art. 2" Acrescentem-se os seguintes artigos à Lei n' 9.294.

de 15 de julho de 1996:
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"Ar!. Z'A Os passageiros devem ser informados
acerca da proibição de fumar de que trata o § 2" do
art. Z' mediante a fixação de avisos em locais visíveis
no interior dos veiculos e aaronaves."

"Art. 2"8 A inobservância do disposto no § Z' do
art. 2° desta lei sujeita O usuârio de produtos
fumigeros a multa aplicada pela empresa
concessionária do serviço.
"Parágrafo único. O valor da multa de que trata o
caput deste artigo e o modo de aplicação do produto
da arrecadação serão definidos -em tegülaiiieiffo,
cabendo a fiscalizaçáo á autoridade responsável pela
concessão dos serviços."

Art. 3° Esta lei entra em vigor no prazo de trinta dias
contados da data de sua publicaçáo.

JUSTIFICAÇÃO

A Lei nO 9.294, de 15 de julho de 1996, representou um passo
importanta no sentido de disciplinar o uso de produtos fumigams - cigarros,
charutos, etc - em locais públicos. A relevância da medida é atestada por
pesquisas recentes que demonstram os prejuizos causados às pessoas que,
não sendo consumidoras, inalam a fumaça pmduzida por estes produtos - os
chamados fumantes passivos.

A exemplo do que vem sendo feito em muitos países, a
legislação brasileira pmcura restringir a prática do tabagismo, principalmente
nos locais que não sejam suficientemente arejados. Assim, nos recintos de
uso coletivo, a norma legal limita o uso de produtos fumigams a áIMs
exclusivas para este fim, devidamente isoladas e ventiladas. No caso dn
aeronaves e veiculos de transporte coletivo, a lei admne o uso de tais
produtos em áreas re!l8rvad&s, depois de deconida uma hora de viagem.

Entendemos que esta possibilidade, admnida pela lei, é
extremamente noclva aos fumantes passivos. Todes sabemos que o recinto
dos veiculos de transporte coletivo e das aeronaves nlia penntte um
isolamento suficiente para as áreas reservadas aos fumantes, o que faz com
que a fumaça espalhe-se paio interior do veiculo ou aeronave, atingindo as
áreas de não fumantes. Vale ressaltar que a liberação depois de uma hora de
viegem é muno perniciosa, pois quanto maior o tempo de viagem, maior a
exposição dos não fumantes à fumaça gerada pelos produtos fumigems.

O problema é particularmente grave nas aeronaves, onde li

VIlntilaçilo é precária e as condições de presslio e umidade do ar sio
diferentas daquelas normalmente encontradas em terra, o que potenciaRza as

conseqüências negativas da fumaça. Além de aumentar OI riscos de câncer •
da doenças cardíacas, a exposição à fumaça aínda provoca, nos fumantas

passivos, reações imedíatas, como dores de cabeça, irrilaçio nos 011101,

rinites e dificuldades respiratórias.

O presente projeto de lei objetiva corrigir esta falha clt
legislação vigente, proibindo o uso de produtos fumigaros no interior de
veículos de transporte coletivo e das aeronaves, em todas as viagena,

qualquer que seja a duração. A proposição ainda prevê que os passageiros
devem ser avisados acerca da proibição mediante a fixação de avisos em

locais visíveis no interior dos veiculos e aeronaves. Os infratores sujeitem-se

a multa, que será objeto de regulamentação.

Esperamos com isso estar colaborando para a preservaçl\o da
saúda de todas as pessoas, em especial aquelas que, não sendo furnanteI,
têm que enfrentar os riscos e os desconfortos da inalação de monóxido de

carbono e outras substâncias tóxicas presentes na fumaça do tabaco.

Diante do significado do prasente projeto de lei para a saúde
das pessoas, esperamos contar com o apoio dos nobres Pares para a _

rápida ·aprovação.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS L-':GISL.\TIVOS - CeDI

LEI N° 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996

DISPÕE SOBRE AS RESTRIÇÕES AO USO
E À PROPAGANDA DE PRODUTOS
FUMÍGEROS, BEBIDAS ALCOÓLICAS,
MEDICAMENTOS, TERAPIAS E
DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, NOS TERMOS
DO § 4° DO ART.220 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

Art. 1° - O uso e a propaganda de produtos fumlgeros, derivados
ou não do tabaco, de bebidas alcoólicas, de medicamentos e terapias e
de defensivos agrícolas estão sujeitos às restrições e condições
estabelecidas por esta Lei, nos tennos do § 4° do' ART.220 da
Constituição Federal.

Parágrafo único. Consideram-se bebidas alcoólicas, para efeitos
desta Lei, as bebidas potáveis com teor alcóolico superior a treze
grausGay

Lussac.
Art. 2" - É proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos,

cachimbos ou de qualquer outro produto fumlgero, derivado ou não do
tabaco, em recinto coletivo, privado ou público, salvo em área
destinada exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com
arejamento conveniente.

§ 1° - Incluem-se nas disposições deste artigo as repartições
públicas, os hospitais e postos de saúde, as salas de aula, as
bibliotecas, os recintos de trabalho coletivo e as salas de teatro e
cinema.

§ 2° - É vedado o uso do produtos mencionados no "caput" nas
aeronaves e velculos de transporte coletivo, salvo quando transcorrida
uma hora de viagem e houver nos referidos meios de transporte parte
especialmente reservada aos fumantes.

Art. 3° - A propaganda comercíal dos produtos referidos no artigo
anterior somente sert:pennitida nas emissoras de rádio e televisão no
horário compreendido entre as vinte e uma e as seis horas.

PROJETO DE LEI N!! 4.506, DE 1998
(Do Sr. Jair Bolsonaro)

Dispõe sobre a proibiçêo de aparelhos que emitam raio laser e dá
outras providincias.

(AS COHISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL; E DE
CONSTITUlÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 - Fica proibido o uso, em local público, de aparelhos que emitam
raio lazer:

pena: - perda do aparelho e detenção de até 3 meses.

Parágrafo único - se, da prática do ato, resultar lesão corporal:

pena - detenção de um a três anos.

Art. 20
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em /.! de de 1998.
JUSTIFICAÇÃO

A utilização de aparelhos de raio lazer foi verificado durante o último jogo
entre Vasco da Gama e São Paulo, quando, a todo instante, os jogadores do São
Paulo eram atingidos por inúmeros focos de lazer, o que, numa escala mais
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volumosa, poderia, além de prejudicar os jogadores, tumultuar o espetáculo.
Imaginem o que aconteceria numa partida de basquetebol ou voleibol; além da
lesão fisica a torcida mais ativa determinaria o time vencedor.

Considerando que ultimamente tem ocorrido a proliferação de aparelhos
que emitem raio laze,r, em tamanhos diversos, que estão sendo utilizados como
diversão, até por adultos, desvirtuando-se sua real utilização e pondo em risco a
saúde fisica daqueles que venham a ser bombardeados com o foco do lazer, é
que apresentamos o projeto de lei em questão, esperando o apoio de nossos pares
no sentido de que venha a ser aprovado.

Sala das Sessões, 14 de maio de 1998

,...:-:::=-~~~ -:::,
JAm BOLSO~ARO

Deputado Federal PPBIRJ

PROJETO DE LEI N° 4.517, D.E 1998
(Do Sr. Alexandre Cardoso)

Altera os arts. 32, 33 e 36 da Lei n2 7.357, de 2 de setembro
de 1985, e dá outras providências.

(AS COMISSOES nE ECONOMIA, INDOSTRIA E COM~RCIO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (~RITO); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, lI)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1" Os arts. 32, 33 e 36 da Lei na 7.357, de 02 de
setembro de 1985, passam a vigorar com a seguinte redação:

'~rt. 32. O cheque é pagável à VIsta ou com venCImento
pré-determmado (a pra:.o). (NR)
§ I°O cheque com venCImento pré-determmado somente
poderá ser apresentado ao pagamema na dala futura
Indicada pelo emitente. (NR)
§ ]O O cheque com venCImento pré-determmado
apresentado antes da data indicada para seu pagamento
será recusado pelo banco sacado ou devolvido se houver
sido apresentado na câmara de compensação.,~NR)
§ 3° O beneficiário de cheque que p---apí:esente ao
pagamento nos termos do parágrafo anlerior, tendo
agido com dolo ou mâ1é, ficard sujeito à multa
equivalente a até 3 (três) ve=es o: 'vaJar do cheque
emItido. (NR)

Art. 33. O cheque deve ser apresentado para
pagamento. conforme o caso, a contar do dia da emissão
ou da data pré-determmada para seu vencimemo, no
pra:.o máximo de 30 (trinta) dias, quando emitido no
lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias,
quando emitido em outro lugar do país ou do exterior.
(NR)

Art. 36. Mesmo durante o pra:.o de apresentação, o
emItente e o portador legitlmad6 podem fa:.er sustar o
pagamento, manifestando ao sacado, por eSCrIto,
opOSição fundada em relevante ra=ão de direito.
§ ]0 A oposição do emitente e a revogação ou
contra-ordem se excluem reciprocamente.
§ 2° Não cabe ao sacado julgar da relevância da ra=ão
invocada pelo oponente.
§ 3° O emitente de cheque com venCImento
pré-determinado que, por dolo ou má1é, procure
frustrar seu pagamento, ficará sujeito à multa
equivalente a até 3 (três) ve=es o valor do cheque
emitido." (NR)

Art. 2° O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
lei no prazo de 60 (sessenta) dias da sua publicação.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇÃO

A utilização do cheque pré-datado já está c,onsagrada
pelo uso e costume no Brasil, em que pese sua flagrante ilegalidadç(vez que a
Lei nO 7.357, de 2 de setembro de 1985 ("Lei do Cheque;:h:!não oferece
guarida alguma a esta modalidade de pagamento. Entretany>(are;;tos ao nosso
papel de legislador, não podemos ignorar a importância ~~ este' instrumento
de pagamento assumiu no comércio brasileiro ill~últimos anos.

configurando-se numa das mais freqüentes formas de crédito utilizadas pelos
comerciantes e consumidores.

Assim, a legislação vigente j á se mostra insuficiente e
incapaz de disciplinar as relações jurídicas decorrentes da utilização do
chamado cheque pré-datado, ocasionando inúmeros Iitigios nos tribunais de
todo Pais, além de dificultar sobremaneira a defmição de uma relação
legalizada entre o comerciante e sens clientes. Pretendemos, com a instituição
do cheque com data pré-detenninada, estabelecer um novo conceito legal para
o cheque pré-datado, possibilitando conseqüentementé' uma maior segurança
nas transações comerciais em todo Brasil.

Nossa proposição estabelece a obrigatoriedade do
beneficiário do cheque com data pré-determinada observar esta data para
apresentação do cheque ao pagamento, sob pena do banco sacado recusar-se a
pagar ou devolvê-lo no sistema de compensação bancária Para moralizar a
utilização do cheque pré-determinado, também julgamos ser conveniente fixar
uma multa de até três v~zes o valor do cheque, nos casos em que o
beneficiário que agir com dolo ou má-fé apresente o cheque em data anterior
áquela fixada pelo seu emitente. Estabelecemos também idêntica multa para o
emitente de cheque com data pré-determinada que, por dolo ou má fé, venha
sustar o pagamento deste cheque. Tal medida tem por objetivo inibir um
comportamento que já vem ocorrendo em larga escala no Pais, onde as
pessoas fazem compras com cheques pré-datados e depois. sem qualquer
justificativa séria, simplesmente bloqueiam os cheques dados em pagamentos,
frustando os seus credores e elevando os níveis de inadimplência no comércio.

Pela oportunidade e importância do tema para grande
parcela da população brasileira, cremos fmnemente no apoio de nossos
ilustres Pares na aprovação desta proposição.

Sala das Sessões, ernJ0de~ de 1998.
/l/' , r~~
.; ;'."--..,.-/

( I· j \ ../ _--
Deput:idJÍA~~RECARDj!§o.----

/ Líder do PSB,,-------

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:'I'AÇÃO DE ESTUDOS LEGISL\ID'OS .. CeDI"

LEI N° 7.357, DE 02 DE SETEMBRO DE 1985

DISPÕE SOBRE O CHEQCE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊ:-:CIAS.

CAPÍTULO.IV
Da Apresentação e do Pagamento

Art. 32 - O cheque é pagável à vista. Considera-se não-escrita
qualquer menção em contrário.

Parágrafo único. O cheque apresentado para pagamento antes do
dia indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação.

Art. 33 - O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar
do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no
lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias, quando emitido
em outro lugar do País ou no exterior.

Parágrafo único. Quando o cheque é emitido entre lugares com
calendários diferentes, considera-se corno de emissão o dia
correspondente do calendário do lugar de pagamento.



15774 Sábado 6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 1998

Art. 36 - Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o
portador legitimado podem fazer sustar o pagamento, manifestando llD

sacado, por escrito, oposição fundada em relevante razão de direito.
§ 10 - A oposição do emitente e a revogação ou contra-ordem se

excluem reciprocamente.
§ 20

- Não cabe ao sacado julgar da relevância da razão invocada
pelo oponente.
••u~u~•••••••••••••••••••••••••••u.u u u .

PROJETO DE LEI N!! 4.528, DE 1998
(Do Sr. Raimundo Santos)

Obriga a propaganda de bebidas alcoólicas a conter advertência
sobre os perigos do alcoolismo e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N2 4.846, DE 1994)

OCONGRESSO NACIONAL DECRETA
Ar\. 1° Os anúncios, vídeos de propaganda e embalagens de bebidas alcoólicas conterão
obrigatoriamente mensagem clara sobre os perigos do alcoolismo para a saúde e integridade
psíquica dos consumidores.
Ar\. 2° A falta da mensagem de que trata a presente lei importani em multa equivalente a
dez por cento das vendas do produto anunciado ou prestação equivalente de serviços sociais
para recuperaçio de pessoas dependentes de quaisquer drogas reconhecidas como
formadoras de dependência, inclusive de bebidas alcoólicas.

Ar\. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, em

JUSTIFlCAÇÃO

O presente projeto pretende que à bebida alcoólica seja dado o mesmo
tratamento comercial de propaganda que já é dado por lei ao cígarro. São ambos drogas que
causam dependê<>::ia, prejuízos extraordinários à saúde fisica e mental do cidadão e de sua
familia.

Das mais terriveis e desoladoras é a visão de uma família lidando
desesperada com seu chefe ou um de seus filhos quando tenham caido no vicio da

bebida. A saúde já deteriornda ele qllJlSe sempre passa a ser também dependente
econômico, humilbado e desesperado sem poder livrar-se quer da dependência quer
da vergonha de privar os que o amam da sua colaboração no sustento da família.
Ou perdem o amor próprio e o auto-respeito ou fogem das responsabilidades na
quase inconsciência do estado de embriaguez.

O problema muitas vezes pode ser evitado apenas por precaução desde o
inicio da vida adolescente. Entretanto convidados e estimulados pelo charme das
propagandas coloridas e movimentadas, com apelo da presença de simbolos de
beleza de que se serve o consumo em massa dos videos de televisão, é dificil ao
jovem não sucumbir ao primeiro gole, á alegria falsa dos ~~guintes e ao perigo dos
demais.

Se o fumo oferece perigo ao pulmão e ao coração, o álcool igualmente
oferece risco aos rins, ao figado e, dependendo da quantidade e circunstância
também ao coração e, certamente, ao cérebro. O risco é idêntico, motivo pelo qual
pretendemos que sua comercialização tenha idêntico tratamento de prevenção
contra os riscos de saúde.

Ê nossa justificativa.

PROJETO DE LEI N° 4.550, QE 1998
(Do Senado Federal)

PLS NO 24ll9S

Altera o art. 389 do Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943
(Conso1idaç!o das Leis do Trabalho - CLT)

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO
.E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇ10 (ART. 54))

o Congresso Nado••1decreta:

Art.I· Oart. 389 do Decreto-Lei n' 5.452. de I' de maio de 1943 (Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT), passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Ar\. 389 .
§ I' Os estabelecimentos em que trabalham pelo menos trinta

trabalhadores com mais de dezesseis anos de idade, terio local
apropriado onde permaneçam seus filhos durante o perindo de
amamentaç:io até os seis anos, sendo garantida a manutenção de
assistência técnica e educacional.

§ 2' O local apropriado, mencionado pelo parágrafo anterior
podeni se oferecido. diretamente ou mediante convênios mantidos pelas
próprias empresas, com outras entidades públicas ou privadas, em
regime comUJÚt2rio ou acargo de instiTuições similares ao SESI, SESC,
ou entidades sindicais.

§ 3° Excetua~se da exigência do § 1ri as microempresas e as
empresas que empregam menos de trinta trabalhadores,"
Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em ";-2- de maio de 1998

k!1::!~
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,

no exercício da Presidência

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

CONSTITmçÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988·

TÍTULON
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEçÃom
Das Leis

Art. 65 - O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela
outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou
promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.

DECRETO-LEI N° 5.452, DE 01 DE MAIO DE 1943

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS
LEIS DO lRABALHO.

TITULOm
Das Nonnas Especiais de rutela do l'rnbalho
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cAPíTIJLom
Da Proteção do Trabalho da Mulher

SEÇÃON
Dos Métodos e Locais de Trabalho

Art. 389 - Toda empresa é obrigada:
*Art. 389 com redtu;ão dada pelo Decreto-Iei nO 229, de 2810211967.

I - a prover os estabelecimentos de medidas concernentes à
higienização dos métodos e locais de trabalho, tais como ventilação e
iluminação e outros que se fizerem necessários à segurança e ao
conforto das mulheres, a critério da autoridade competente;

II - a instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitários; dispor
de cadeiras ou bancos, em número suficiente, que permitam às
mulheres trabalhar sem grande esgotamento fisico;

m - a instalar vestiários com armários individuais privativos das
mulheres, exceto os estabelecimentos comerciais, escritórios, bancos e
atividades afins, em que não seja exigida a troca de roupa e outros, a
critério da autoridade competente em matéria de segurança e higiene
do trabalho, admitindo-se como suficientes as gavetas ou escaninhos,
onde possam as empregadas guardar seus pertences;

N - a fornecer, gratuitamente, a juízo da autoridade competente,
os recursos de proteção individual, tais como óculos, máscaras, luvas e
roupas especiais, para a defesa dos olhos, do aparelho respiratório e da
pele, de acordo com a natureza do trabalho.

§ 10 - Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30
(trinta) mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão local
apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e
assistência os seus filhos no período da amamentação.

*§ ]O com redação dada pelo Decreto-lei nO229, de 28102iI967.

§ 20
- A exigência do § I poderá ser suprida por meio de creches

distritais mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras
entidades públicas ou privadas, pelas próprias empresas, em regime
comunitário, ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA ou de entidades
sindicais,

*§ 2°com redação dada pelo Decreto-lei nO 229, de 2810211967.
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AO PLENARIO DA COMISSÃO, UMA VEZ QUE A MATERlA ESTA
INSTRUIDA COM RELATORIO.

18061997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS :CAS)
CONCEDIDO VlSTA AO SEN OSMAR DIAS.

2306 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS ;CAS)
DEVOLVIDO PELO SEN OSMAR DIAS COM O! (UMA) EMENDA
SUPRESSIVA.

2408 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
O SEN OSMAR DIAS APRESENTA VOTO EM ~;EPARADOCONTRARIO A
APROVAÇÃO DO PROJETO.

OI 04 1998 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
EM DISCUSSÃO O PROJETO. O SEN OSMAR DIAS, EM VIRTUDE DAS
PONDERAÇÕES E JUSTIFICATIVAS DA AUTORA. SEN BENEDITA DA
SILVA, RETIRA O SEU VOTO EM SEPARADO PELO QUAL
MANIFESTAVA CONTRARIAMENTE AO PROJETO, FICANDO A VOTAÇÃO
ADIADA POR FALTA DE QUORUM.

0605 1998 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
O PROJETO FOI APROVADO_ TENDO SIDO ENCAMINHADO AO SACP,
NESTA DATA.

06 OS 1998 (SF) SERVlÇO DE APOIO COMISSÕES PERJ"IANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS

06051998 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECEF. DA CASo (FLS. 29).

1205 1998 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA PARECER 232 - CASo
DSF 1305 PAG 7966 A 7978.

1205 1998 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA OF. O13, DE 1998. DO PRESIDENTE DA CP S.
COMUNICANDO A APROVAÇÃO DO PROJETO. E.\l REUNIÃO DE
060598. SENDO ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POR UM DECIMO 0\ COMPOSiÇÃO DA
CASA. PARA QUE A MATERIA SEJA APRECIADA PELO PLENARlO.
DSF 13 05 PAG 7982.

1305 1998 (SF) SUBSEC. COQRD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: 1405 A 20 05 98.

2005 1998 (SF) SUBSEC. eOQRD. LEGISLATIVA (SF) (SScrs)
ANEXEI. AS FLS. 32. TEXTO FINAL DA ~IATERIA, :l.EVISADO PELA
SECRETARlA-GERAL DA MESA.

21 05 1998 (SF) PLENARlO (PLEN)
0900 COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM
APRESENTAÇÃO DE RECURSO. PREVISTO NO ART. 91, PARAGRAFO
TERCEIRO, DO REGIMENTO INTERNO.

21 05 1998 (SF) MESA DIRETORA
0900 DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS. ~

DSF 22 OHAG v'6(f, 9:l
2105 1998 À CÃMARADOS DEPUTADOS COM O OF!SFN· ..

Oficio nO fI; J (SF)

Senhor Primeiro~Secretário.

Encaminho a Vossa Excelência. a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados. nos tennos do art. 65 da Constillição Federal, o Projeto de Lei
do Senado nO 241, de 1995, constante dos autógrafos em anexo, que "altera o art. 389 do
Decreto-Lei n° 5.452, de 10 de maio de 1943 (Consolidação ms Leis do Trabalho· CLT)".

Senado Federal. em".'.3- de maio de 1998

...-'...,r ~

""-",,' ~~/

sen&Qg~C031hO
Primeiro-Secretário, em exercíci.o

A Sua Excelência o SelÚlor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
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PROJETO DE LEI ND 4.555, DE i998
(Do Sr. Francisco Dornelles)

DispOe sobre a opÇa~ pelo SIMPLES, previsto na Lei n2 9.317, de
5 ~e.deZembro de 1996, pelas pessoas jurídicas qu~ se dedicaa à
at1v1dade de corretag~ de seguros.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COIltRCIO; DE' FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (HtRITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24,11)

o Congresso Nacional decreta:

Ar!. I' Ali pessoas jurídicas que se dedicom à atividade de

corretagem de seguros, que se enquadram DOS limites de receita bruta previstos no art. 2

da Lei n' 9.317, de 5 de dezembro de 1996, poderio optar pela sua incluslo no Sistema

Integrado de Pagamento de Impostos c Contribuições das Microempresas e das Empresas

de Pequeno Porte - SIMPLES.

Ar!. 2' Acrescente-se ao ar!. 9" da Lei n· 9.317, de 1996, o § 4',

com a seguinte~:
"§ 4' O disposto no inciso XIII alo se aplica à pessoa jurídica que,

atendendo ao disposto no art. 2°, dedica-se à atividade de corretagem de seguroS."
Ar!. 3' Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.

Art. 48 Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

O inciso XIII do art. 9" da Lei n· 9.317, de 1996, veda a opçIo

polo SIMPLES - Sistema Integrado de Pagomento de Impostos c Contnbuiçõcs das

Microempresas e das Empresas de P~ucno Porte - plI1l as empresas que se dedicom à
prestaçio de serviços profissionais de corretor, entre as quais se enquadram as corretoras

de seguros.

A vedaçlio nlio se justifica, pois se Jrata efetivamente de

microempresas ou de empresas de pequeno porte que, no exercício de sua atividade, nlio

precisam necessariamente utilizar mlio-de-obm de profissão cujo exercicio dependa de

habilitaçlio profissional legalmente exigida. São empresas que se utilizam de vendedores,

habilitados naturalmente para o exercício da função, mas que não precisam ter formação

acadêmica superior especializada.

A vedação do inciso XIII do art. 9" tem alguma justificativa, na

medida em que se destina a impedir que profissionais liberais/de habilitação legalmente

exigida, constituíssem pequenas empresas com o propósito de deixar de pagar imposto de

renda como pessoas fisicas, p";sandô a beneficiar-se da tributação reduzida das

microempresas ou empresas de pequeno porte. Se nlio houvesse o impedimento do inciso

XIII do art. 9°, esses contribuintes passariam a pagar bem menos imposto do que os

demaís profissionaís liberais que nlio se constituíssem em empresas.

Não é O caso das corretoras de seguros. Estas sio empresas que

atuam à semelhm1ça das demaís empresas prestadoras de serviços em geral, dos mais

diversos ramos de atividade, que prestam serviços através de empregados, contra as qnaís

não há a restriçlio de opção pelo SIMPLES.

Por tais razões, apresentamos o presente projeto de lei, com o

objetivo de facultar às coxretoras de seguro a opçlio pelo SIMPLES, invocando

principalmente o princípio da isonomia (art. 150, inciso ll), que veda a instituíçio de

"tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em sítuaçio equivalente,

proibida qualquer distinçlio em razlio de ocupação profissional ou funçlio por eles

exercida, ..."

Contamos, pois, com o apoio dos nobre Parlamentares na

aprovação da medida que ora propomos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA" PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLUIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacionál

SEÇÃO II
Das Limitações do Poder de Tributar

Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias .asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios: .

I • exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
II - instituir tratamento desígual entre. contribuintes que se

encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em
razão de ocupação profissíonal ou função por eles exercida,
independentemente da denominação jurídica'dós' rtndimentos, títulos
ou direitos;

m-cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos. antes do início da

vigência da lei que os houver ínstituído ou aumentado;
b) no mesmo exercício financeiro em que .haja sido publicada a

lei que os instituiu ou aumentou;
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;

LEI N° 9.317, DE 05 DE DEZEMBRO DE 1996
DISPÕE SOBRE O REGÍME lRIBUTÁRIO
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE, INSTITUI O
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO
DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE • SIMPLES E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

..........................................................................................................._-_.-,.
CAPÍruLOn

Da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

SEÇÃO ÚNICA
Da Definição

Art. 20
- Para os fins do disposto nesta Lei considera-se:

I - microempresa, a pessoa jurídica que tenha auferido, no
ano-calendário, receita bruta igualou inferior a R$ 120.000,00 (cento
e vinte mil reais);

n - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que tenha
auferido, no ano-calendário, receita bruta superior a R$ 120.000,00
(cento e vinte mil reaís) e igualou inferior a R$ 720.000,00
(setecentos e vinte mil reais).

§ 10 _ No caso de inicio de atividade no próprio ano-calendário,
os limites de que tratam os incisos I e 11 serão proporcionaís ao
número de meses em que a pessoa jurídica houver exercido atividade,
desconsideradas as frações de meses.
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§ 2° - Para .os fins do disposto neste artigo, considera-se receita
brota o produto da: ·venda de bens e serviços nas operações de conta
própria, o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em
conta iUheia, não incluídas as vendas canceladas e os descontos
incondicionais concedidos.
........................lo~ .

CAPÍTULo V
Das Vedações à Opção

Art. 9 - Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoajurfdica:

XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante
comercial, despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de
espetáculos, cantor, músico, dançarino, médico, 'dentista, enfermeiro,
veterinário, engenheiro, arquiteto, fisico, qufmico, economista,
contador, auditor, consultor, estatístico, administrador, programador,
analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão
cujo exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida;

se inscreveT9 ~jcducação de motoristas e usuári,?s, além de oferecer meios'materiais para

que o lixo poSsà sei depositado no próprio veiculo, para retirada posterior.

Isso posto, por se tratar de matéria de relevante int~r,=ss~ p.JIa as

nossas comunidades. solicitamos o apoio dos ilustres Pares, no sentido de qtle seja

aprovada com a maior brevidade possivel. até porque sua implementação dependerá de

providêiu:ias ,que demandam tempo das montadoms para introduzir as modificnções

necessárias no desenho dos modelos a serem produzidos.

DePUt:ldO~
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEIN° 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE il~1JI7

§ 4° - Compreende"se na atividade de construção de imóveis, de
que trata o inciso V deste artigo, a execução de obra de construção
civil, própria ou de terceiros, como a construção, demolição, reforma,
ampliação de edificação ou outras benfeitorias agregadas ao solo ou
subsolo.

*§ 4"com redQÇaodadapelàLei n. 9.528. de lO/12/1997.

INSTITUI O CÓDIGO
TRÂNSITO BRASILEIRO,

CAPÍTULO IX
Dos Veículos

SEÇÃO I
Disposições Gerais

DE

PROJETO DE LEI N~ 4.556, DE 1998
~Sr.SerafimVeÍlZOn)

Acrescenta artigo ao CMigó d~ . ,TrAn~ito Brasileiro - Lei ng
9.503, de 23 de setembro de 1997.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N" 4.354, DE 1998)

o Congresso Nacional decreta:

An. I' . A Lei n' 9.S03,.de 23 de setembro de 1997. passa a
vigorar acrescida do seguime anigo:

"An. 102·A. Nlo poderio transitar, a partir do ano 2000 (dois
mil), os modelos de: veiculos automotores terrestres fabricados a contar daquela data, sem
conter espaço adequado pila lixei...

PJtágrafo único. Os modelos importados, a partir daquela data.
deverão estar adaptados às exigências desta lei".

An. 2'. O Poder Exc<;utivo dispam sobre o assunto no prazo de
lSO dias,

An. 3". Esta lei entia em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICAÇ.J.O

A prática de atirar do veiculo objetos ou substâncias tem causado

sérios prejuizos à saúde pública, à segumnça do consumidor e aos cofres municipais, tanto

wim que o Código de Ttinsito a tipitica, no ar!. 172. como infração sujeita a penalidade

e multa.

A presente iniciativa parte da realidade de que não basta apenas

coibir legalmente a pràtica, mas é necessário que se crier:iJutlllS condições, entre as quais

Art~ 102 - O 'veículo de carga deverá ~tar devidamente equipado
quando transitar, de modo a evitar o derramamento da carga sobre a
vía.

Parágrafo único. O CONTRAN fixará os requisitos minimos e a
forma de proteção das cargas de que trata este artigo, de acordo com a
sua natureza. '

CAPÍTULO XV
Das Infrações

Art. 172 - Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou
substâncias:

Infração - média;
Penalidade - multa.

'PROJETO DE LEI NO 4,567, DE 1998
(DO SR. LUIZ ALBERTOl

Cria o Fundo Nacional para o Desenvolvimento de Ações
Afirmativas (FNOAA).

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇAO, NOS TERMOS DO ART. 165, § 90, 11, DA
CF, C/C ART. 137, § lo INCISO II DO RICD. OFICIE-SE AO AUTOR E,
APóS, PUBLIQUE-SE)

O CONGRESSO NACIONAL
decreta:

Art. lQ Fica criado o Fundo Nacional para o
Desenvolvimento de Ações Afirmativas FNDAA - com os seguintes objetivos:
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I - promover a igualdade de oportUnidades para
os afro-brasileíras na educação e emprego.

II -financiar a implementação de pesquisas nas
tireas de educação.•alide e emprego voltadas para a melhoria da qualidade de vida da
comunidade negra,

Il - incentivo a. criação de programas e veiculal
de comunicação para a diwlgaçio das matérias relacionadas aos interesses da
comunidade negra.

In - incentivo ã criação e manutençio de
microempresas administradas afro-brasí1eíras~

IV - concessão de bolsas de estudos em todos os
níveis aos afro-brasíleiras;

v-apoio financeiro aos programas e projetos de
governos federais. estaduais e municipais e emidades da sociedade civil para promoção
da igualdade de oponunidades aos afro-brasileiras:

VI- quaisquer outras iniciativas em de defesa da
cultura.. memória e tradições africanas e afro-brasileiras

Art. 2· São recursos do FNDAA:

I - 0.125% ( cento e vinte e cimo milésimos) das receitas correnles da
União. excluidas as transferéncias para Eslados. Distrito Federal e Municipios e as
receitas tributárias:

II - transferências voluntárias dos Estados. Distrito Federal e

poIiticas pública.. imegrando-se assim. ao processo de enfremamento do racismo e da
promoção da i!!ualdade de oponunidades. que vem sendo executado em países corno
EUA. França, Afiica do Sul e Malásia.

Corno receitas do FNDAA. definimos urna
pequena parcela das receitas correntes, mas tivemos o cuidado de excluir as
transferências a ESlados e Municipios e as receitas tributárias. Como todos sabemo.,
trata-se de recursos que nio podem ser vinculados a finalidades diversas daquelas para
que foram criados, seja porque constiluem recursos alheios ao controle da União, seja
por determinação constitucional expressa.

Não poderiamos. por meio de lei federal obrigar
Estàdos. Distrito Federal e Municipios a participar com recursos no FNDAA. o que
seria certamente considerado inconstitucional. por ser uma interferência em suas
autonomias constitucionais. Isso não impede. no enranlo. que se pennita a participaçio
voluntária. razão porque incluímos tarnJ.:érn transferências votuntàri/1esses entes.

Nada mais justo do que reverter em beneficio dos
afro-brasileiras as cuslas de ações judiciais impetradas em razão de crimes de racismo.
Materialmente, esses recursos não são significativos, mas "stamos sem dúvida diante
de uma questão moral importante.

O FNDAA tem natureza de direito reparatório
estando em consonância com a Conslituição Federal de 1988, no que conceme a
políticas públicas especiais para grupos excluidos a exemplo das mulheres (an 7" inciso
VIU e XX) dos deficientes fisicos (1lIt 37" inciso VIIL an 203· inciso Ve an 227"
parágrafo I· inciso 11) e das comunidades de remanescentes de quilombos ( an 68· do
ADET).

Por estes motivos esperamos contar com o apoio
dos nobres Colegas para ver aprovada a presente proposição.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

Municipios:

III - 100"10 (cem por cento) das cuslas judiciais no ilrnbilo da justiça
federal ou comum. anecadadas em processos judiciais que envolvem crimes de
discriminação racial ou racismo;

IV - doações voluntàrias de paniculares. desde que sem ônus;

V-doações voluntárias de fundos nacionais e internacionais
congêneres:

I
!

Sala as S,essõey'etfd~-de 199;f.

LUIZAL ~o1
Deputad Federal

PTIBA

VI~ doações de estados por meios de convênios. tratados e acordos
internacionais:

VIl.. doações a fundo de empresas privadas e instituições internacionais
não-govemamentais~

Art. 3· O Fundo Nacionai para o
Desenvolvimento de Ações Afinnativas. será administrado peio Consellho Nacional de
Promoção da Igualdade de Oponunidades a ser regulamentado em lei.

Art. 4 • São considerados beneficiários do
FNDAA. para efeitos desla lei;

[ _ aqueles que assim se definam corno afro-
brasileiros; ou negros

11- aqueles que tenham no registro de nascimento
a denominação de pretos. negros ou pardos.

Art. 5·. Essa lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 6·. Revogam-se as disposições em conlrário.

JUSTIFICAÇÃO

A realidade dos afro-brasileiros é urna das
mais graves do mundo. O receme /OH (Índice do Desenvolvimenlo Humano) da
ONU, publicado pela FASE em junho último. apresenta dados estatisticos que se
considerados de fonna isolada indicam. que a situação dos afro~brasileiros está
próxima aos dos paises mais pobres do mundo.

o Brasil. no final nesle fim de milênio, depois
de 3 séculos de escravidão. tem o desafio de superar a exclusão pelo critério racial
estabelecida ao povo afrodescendente. É necessário problematizar as relações raciais.
na perspectiva da igualdade. enquanto parilrnelro para uma sociedade que garante urna
maior proximidade entre a igualdade fonnal na lei e a igualdade malerial.

o Fundo Nacional para o Desenvolvimenlo
j de Ações Afinnativas busca viabilizar o redimensionamento das concepções de

CONSTITUIÇÃO
DA

REPúBLICA FEDERATNA DO BRASIL
1988

TÍTULorr

Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPÍTULO II
Dos Direitos Sociais

Art. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou
sem justa causa, nos tennos de lei complementar, que preverá
indenização compensatória, dentre outros direitos;

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral
ou no valor da aposentadoria;

xx - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante
incentivos específicos, nos tennos da lei;
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TÍ'f.ULO III
Da Organização do Estado

••••••••: oa .

CAPITULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 37 - A administração pública direta, indireta ou fundacional,
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos
para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua
admissão;

TÍTULO VIII
Da Ordem Social

CAPÍTULO II
Da Seguridade Social

SEÇÃO IV
Da Assistência Social

Art. 203 - A assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e
tem por objetivos:

V - a garantia de um salário mínimo de beneficio mensal à pessoa
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios
de prover à própria manutenção ou de tê-Ia provida por sua família,
conforme dispuser a lei.

TíTULovm
Da Ordem Social

CAPÍTULO VII
Da Família, da Criança, do Adolescente e do Idoso

Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à 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.

§ 10 - O Estado promoverá programas de assistência integral à
saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de
entidades não governamentais e obedecendo os seguintes preceitos:

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à
saúde na assistência materno-infantil;

li - criação de programas de prevenção e atendimento
especializado para os portadores de deficiência fisica, sensorial ou
mental. bem como de integração social do adolescente portador de

deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência, e
a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação
de preconceitos e obstáculos arquitetônicos.

ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 68 - Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que
estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva,
devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.

PROJETO DE LEI N° 4.575, DE 1998
(Do Sr. Roberto Valadão)

Acrescenta o inciso VIII ao art. 12 da Lei n2 8.072, de ~<y

~ dispõe sobre os crimes hediondos.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 4.207, DE 199B)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°Acrescente·se O inciso VIII ao art. 1°da Lei nO 8.072, de 2S

de julho de 1990 - Lei dos Crimes Hediondos " cujo teor é o seguinte:

IIArt.IO , .

I - ..

II- .

III - .

IV - .

V- ..

VI· .

Vll- ..

VllI - corrupçllo, adulteração ou falsificação de substâncià

aliment!cla ou medicinal (art. 272, caput é § 1°)." (NR)

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

JUSTIFICAÇÃO

A falsificação de medicamentos tem causado a morte de muitos

doentes em nosso Pals'; inclusive portadores de doenças graves como o câncer. S·

Pacientes que poderiam ser curados com o uso dos remédios

apropriados estão morrendo pela ausência destas substâncias. Fonnou-se uma verdadeira

máfia, cuja atividade consiste em falsificar substâpcias medicinais, muitas destas decisivas

na sobrevivência do doente.

A falsificação de medicamentos é um crime hediondo, que merece

ser apenado como tal, pois atinge vitimas indefesas, incapazes de se defender.

Assim, propomos alterações na Lei dos Crimes ;Hédiondos para

incluir entre eles o de falsificação de remédios. Contamos, portanto, com o apoio de

nossos ilustres Pares, para a aprovação deste Projeto de Lei, com vistas à defesa da
integridade fisica c da vida de nossos pacientes.

Sala das Sessões, emlAle tJÇ de 1998.
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LEGISLAÇÃO CITAlJA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS :CeDl

CÓDIGO PENAL

DECRETO-LEI N° 2.848, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Penal.

PARTE ESPECIAL

TÍTULovm
Dos Crimes Contra a Incolumidade Pública

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

CAPÍTULom
Dos Crimes Contra a Saúde Pública

_ Corrupção, adulteração ou falsificação de substância
alimentícia ou medicinal

-Art. ·272 - Corromper, adulterar ou falsificar substância
alimentícia ou medicinal destinada a consumo, tomando-a nociva à
saúde:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1° - Está sujeito à mesma pena quem vende, expõe à venda, tem

em depósito para vender ou, de qualquer forma, entrega a consumo a
substância corrompida, adulterada ou falsificada.

- Modalidade culposa.
§ 2° - Se o crime é culposo:
Pena. detenção, de 6 (seis) meses a I (um) ano, e multa.

...............................................,: ..

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

LEI N° 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990

DISPÕE SOBRE OS CRIMES HEDIONDOS,
NOS TERMOS DO ARTS, INCISO XLm,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E
DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - São considerados hediondos os seguintes crimes, todos
tipificados no Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
Código Penal, consumados ou tentados:

1 - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de
grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e
homicídío qualificado (art. 121, § 2°, I, lI, m, IV e V);

TI-latrocínio (art. 157, § 3°, "in fine");
m- extorsãà qualificada pela morte (art. 158, § 2");
IV - extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 159,

"caput", e §§ 1°,2° e 3°);
V - estupro (art.213 e sua combinação com o art. 223, "caput" e

parágrafo único);
VI - atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o

art. 223, "caput" e parágrafo único);
VlI· epidemia com resultado morte (art. 267, § 1°).
'!""Artigo. "copu"~ com redação dada pela Lei número 8.930. de 0610911994 •

Pàrágrafo único. Considera-se tantbém hediondo o crime de
genocídio previsto nos artigos 10,2° e 3° da Lei número 2.889, de 1°
de outubrQ de 1956, tentado ou consumado.

*Pará~rafo com redação dada pela Lei númerlJ 8.930. de 06/09 1994 •

PROJETO DE LEI NO 4.581, DE 1998
(DO SR. OSHANIO PEREIRA)

Dispõe sobre crimes perpetrados por meio de redes de informação.

(DEVOLVA-SE O PL 4.581/98, TENDO EM VISTA JA SE ENCONTRAR EM
TRAMITAÇAO NA CASA A PROPOSIÇAO DE NO 3.258/97, DE IDgNTICO
TEOR, DE AUTORIA DO MESMO PARLAMENTAR. OFICIE-SE AO REQUERENTE
E, APóS, PUBLIQUE-SE)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' Constitui crime divulgar material pornográfico na fonna de
textos, sons ou imagens, através de redes de computadores.

Pena· detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos.

Ar!. 2' Constitui crime divulgar, através de redes de
computadores, informações que promovam a violência ou ensinem métodos de fabricação

de annas ou explosivos.
Pena· detenção de I (um) a4 (quatro) anos.

Ar!. 3' Constitui crime divulgar, através de redes de
computadores, infonnações que estimulem O USO de droljllS ilegais.

Pena· detenção de I (um) a 4 (quatro) anos.

Ar!. 4" O Poder Executivo reguJamentani esta lei no prazo de 90

.(noventa) dias.

Ar!. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6D Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A proposição que ora apresentamos pretende evitar que um
moderno e eficaz meio de comunicação seja mal utilizado e tome-se um veiculo de

desagregação da sociedade. Com efeito, a Internet, ao lado das preciosas infortllllÇões
culturais e científicas que toma disponíveis a todos, permite, também, que sejam

disseminados materiais pornográficos, instruções para fabricação de bombas caseiras e
textos que incitam e facilitam o acesso a drogas.

Nos últimos dois anos, vimos expandir-se, de forma explosiva, o

uso dessa rede de infonnátíca em nosso Pais. estimando-se, pam este ano de 1997, o

primeiro milhão de usuários. Esta expansão certamente tomou possivel o acesso dos

nossos cidadl!os a dados importantes para sua vida pessoal e profissional. Facilitou,

também, a troca de mensagens eletrônícas entre brasileiros e estrangeiros, criando laços

de amizade que favorecem a paz e o entendimento entre as pessoas. Mas pennitíu, por

outro lado, que a pornografia invadisse os lares e que pelo menos um jovem incauto
fabricasse artefato explosivo que lhe ceifou a vida. É urgente, portanto, que tomemos a

iniciativa de disciplinar o uso desta rede de informações.

Outros países, que começaram mais cedo a usar esta tecnologia, já
experimentaram 05 seus beneficios e inconvenientes. Tomaram, então, as medidas

necessárias para manter os primeíros e evitar os últimos. Foi o caso, por exemplo, dos

Estados Unidos da América que, em fevereiro de 1996, passaram a contar com um

instrumento legal de repressíio ao mau uso da Internet, apesar da oposição de muítos, que

vêem lUl anarquía da rede, um ponto intocável.

No presente projeto de lei, procuramos atacar os problemas mais

sérios que vemos no uso atual das redes de informação. Baseamo-nos em legislação já

exístente para a definição das penas. As previstas nos dois primeiros artigos, por exemplo,
.basearam.se nos artigos 14 (quatorze) e 17 (dezessete) da Lei de Imprensa em vigor (lei nO

5250/67).

Previmos, por outro lado, uma regulamentação por parte do Poder

Executivo, já que, através do Ministério da Ciência e Tecnologia, introduziu e di~min~lI,.
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I

acertadamente, a Internet no Brasil. Possui, portanto, os conhecimentos e a vivência

necessários para prever particularidades e especificar, mais minuciosamente, controles e

procedimentos adequados.

Solicito, assim, aos meus nobres pares, a aprovação deste Projeto de

Lei que apresentamos.

Sala das Sessões, e11\O$ de ;:?ó de 1997.

~ \~~\\"1r
Deputado Osmànio Pereira

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

LEI N° 5.250, DE 09 DE FEVEREIRO DE 1967

REGULA A LIBERDADE DE
MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E
DE INFORMAÇÕES.

CAPÍTULorn
Dos Abusos no Exercício da Liberdade de Manifestação do

Pensamento e Informação

Art. 14 - Fazer propaganda de guerra, de processos para
subversão da ordem política e social ou de preconceitos de raça ou
classe:

Pena: De 1 a 4 anos de detenção.

Art. 17 - Ofender a moral pública e os bons costumes:
Pena: Detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa de 1 (um)

a 20 (vinte) salários-mínimos da região.
Parágrafo único. Divulgar, por qualquer meio e de forma a atingir

seus objetivos, anúncio, aviso ou resultado de loteria não autorizada,
bem como de jogo proibido, salvo quando a divulgação tiver por
objetivo inequívoco comprovar ou criticar a falta de repressão por
parte das autoridades responsáveis:

Pena: Detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa de 1 (um) a
5 (cinco) salários-mínimos da região.

PROJETO DE LEI N!!. 4.590, l)E 1998
(Do Sr. Moisés Lipnik)

Destina dez por cento da arrecadação do jogo de bingo permanente
ao Fundo Nacional da Criança e do Adolescente - FNCA.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO, E DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) 
ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Ar!. I' Ficam destinados ao Fundo Nacional da Criança e do

Adolescente, criado pela Lei n' 8.069, de 13 de julho de 1990, 10% (dez por cento) da

arrecadação brota auferida com a exploração do jogo de bingo, na modalidade bingo

permanente, de que trata a Lei n' 9.615, de 24 de março de 1998.

Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Lei:

JUSTIFICAÇÃO

Mesmo os que se posicionam contra os jogos reconhecem os

beneficios sociais advindos das loterias oficiais administradas pela Caixa Econômica

Federal.

No caso do jogo do bingo nenhuma destinação de recurso" além
do esporte, nos moldes das que decorrem das loterias oficiais, até agora vem sendo dada
às nossas carências sociais.

Entendemos que os bingos precisam contribuir da mesma forma,

no caso, ao amparo das nossas crianças e adolescentes.

Dessa fonna, a prática do bingo será mais compreendida e, por
que não, também justificada perante nossa sociedade.

Contamos com o apoio de nossos Pares a este projeto de lei.

Sala das Sessões, em o Vdej. <.o( ",j,;; de 1998.

-fL~
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LIVRO I

PARTE GERAL

TÍTULO!
Das Disposições Preliminares

Art. 1
0

- )::sta Lei dispõe sobre a proteção íntegral à criança e ao
adolescente.

Art. 20
- Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa

até 12 (doze) anos de idade íncompletos, e adolescente aquela entre
12 (doze) e 18 (dezoito) anos de idade.

Parágrcifo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se
excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 18 (dezoito) e 21
(vinte e um) anos de idade.

Art. 30
- A criança e o adolescente go~ de todos os direitos

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fIm de lhes
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social,
em condições de liberdade e de dignidade.
................................................................................................................
................................................................................................................

Institui normas ,gerais sobre desporto e di
ouuas providêncIU.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional d_ e eu sanciono a tegUÍnIe
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Art. 7' - Esta iei entra em vigor na data da publicação da

Emenda Constitucional nO 19, de 1998.

Art. 6°_ É concedido aos membros do Mlnistérro Público da

Uni~o um abono varrável. com efeitos financeiros a partir de 1° de Janeiro de 1998 e

atê a data da promulgação da Emenda Constitucional nO 19, de 1998,

correspondente à diferença entre a remuneração mensal atual de cada membro da

Instituição e o subsidio que for fixado quando em vigor a refenda Emenda

Constitucional.

CAPÍTULo I
DISPOSIÇÕES INICIAIS

An. li O desporto brasileiro ablmlge práticas folIlllÍS e niD-folIlllÍS e obedece i5
normu genis desta Lei, iospíIado nos fundameotos constitucionais do Estado Democtático de
Direito. .

. § JI A prática desponiva fonnal é regulada por nornw nacionaiJ e intemacionaiJ e
pelas regras de prática desponiva de cada modalidade, aceitas pelas respectivas entidades nacionais
de administraçio do desporto. '

§ 2" A prática desportiva não-formal é ca:aeterizada pela b1Jerdade lúdica de seus

CAPÍTULon
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

An. 2" O desporto, como direito individual, tem como ba.se os princípios:

I . da soberania, caracterizado pela supremacia nacional na organização da prática

subsídios dos Subprocuradores-Gerals,

sucessivamente, entre os subsidias daqueles

Justiça e Promotor de Justiça Adjunto.

mantido idêntico referencial,

e os dos cargos de Promotor de

desportiva;

n . da autonomia, definido pela fàculdade e b1lerdade de pessoas fisicas e jurídicas
organizarem.... para a prática desportiva;

li - da democratização, garantido em condições de acesso i5 atividades desportiva_
sem quaisquer distinções ou formas de discriminação;

IV • da b1lerdade, expresso pela livre prática do desporto, de acordo com a
capacidade e interesse de cada um, associandc;>-sc ou não a entidade do setor;

V - do direito social, canclerizado pelo dever do Eswlo em fomenrar as práticas
desportivas folIlllÍS e não-formais;

VI - da diferenciação, consubstanciado no tratamento especifico dado ao desporto
profis5ional e não-profis5ional;
................................. ~ ..
................................................................................

PROJETO DE LEI N° 4.598, DE 1998
(Do Ministério Pilblico da União)

Mensagem- PGR- n' 02198

Dispõe sobre os subsídios dos membros do Ministério Público da
Unia.o.

(AS COMISSõES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO;
DE FINANÇAS E TRIllUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA
E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - O subsídio mensal do Procurador-Geral da República

corresponde ao subsidio mensal fixado para os Ministros do Supremo Tribunal

Federal.

Art. 2' - Os subsidias dos Subprocuradores·Gerais da

República, do Procurador-Geral do Trabalho, dos Subprocuradores-Gerais do

Trabalho, do Procurador-Gera) da Justiça Militar, dos Subprocuradores-Gerals da

Justiça Militar e do Procurador-Geral de .Justiça do Distrito Federal e Territórios

correspondem a noventa e cinco por cento da subsidio mensal fixado para o

Procurador-Geral da República.

Art. 3° - Os subsidias dos Procuradores Regionais da República

e do Trabalho correspondem a noventa por cento dos subsidias dos

Subprocuradores-Gerais, mantido idêntico referenciai, sucessivamente, entre os

subsidios daqueles e os dos cargos de Procurador da República e do Trabalho.

Art. 4° - Os subsidias dos Procuradores da Justiça Militar

correspondem a noventa por cento dos subsidias dos Subprocuradores-Gerais,

mantido idêntico referencial, sucessivamente, entre os subsidias daqueles e os dos

cargos de Promotor de Justiça Militar.

Art. 5° - Os subsidias dos Procuradores de Justiça do Mlnlstêrio _

Público do Distrito Federal e Territórios correspondem a noventa por cento dos

Art. 8° - Revogam-se as disposições em contrária.

JUSTIFICATIVA

A Emenda Constitucional n° 19, de 1998, inseriu no art. 39 da

Constituição Federal de 1988 o § 4°, que tem a seguinte redação:

"§ 4' - O membro de Poder, o detentór de mandato
eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e
MunicipaIs serão remunerados exclusivamente por subsídio
fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer
gratificação, adicionai, abono, prêmio, verba de representação
ou outra espécie remuneratória. obedecido, em qualquer caso,
Odisposto no art 37, X e XL"

Por esse diSPOSitivO, os membros de Poder, os parlamentares e

os Ministros de Estado, na área federal. deixarão de perceber remuneração

composta de várias parcelas e passarão a perceber subsidias em parcela única.

Os membros do Ministério Público da União, na condição de

agentes políticos da União, tambem deverão perceber subsidiO fixado em parcela

única, nos termos do que estabelece a nova redação do art. 128, § 5°. Inciso I,

alínea "c", da Constituição Federal.

Por outro lado. o art 48 da Constituição Federal teve acrescido

o segUInte ínciso:

'Art. 48 - Cabe ao Congresso NaCional, com sanção do
PreSidente da República, não eXigida esta para o especificado
nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matêrias de
competéncla da União, espeCialmente sobre:

xv - fixação do subsidio dos Ministras do Supremo
Tribunal Federal, por lei de iniCiativa conjunta dos Presidentes
da Cámara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo
Tribunal Federal, observado o que dispõem os arts. 39, § 4°,
150, 11, 153, 111, e 153, § 2°, I:'

Já o inciso V do art. 93 da CF/88, com a redação da EC 19, de

1998, passou a vigorar com a segUinte redação:

·'Art. 93 - .. ..
V - o subsidio dos Ministros dos TribunaIS Superiores

corresponderá a noventa e cinco por cento do subsidio mensal
fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal e os
subsidiaS dos demaiS magistrados serão fixados em lei e
escalonados, em nlvel federal e estadual, conforme as
respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não
podendo a diferença entre uma e outra ser superior a dez por
cento ou inferior a cinco por cento, nem exceder a noventa e
cinco por cento do salário ,lllensal das Ministros dos Tribunais
Superiores, obedeCido, em quál~uer caGo, o disposto nos arts.
37, XI, e 39, § 4°,"

Estabeleceu-se, dessa forma, em linhas gerais, a escala

remuneratória dos magistrados federais, inclusive Ministros dos Tribunais

Superiores, a estes atribUindo-se subsídio mensal correspondente a 95% do
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subsidio fixado para os Ministros do Supremo Tribunal Federal, e aos demais

magistrados outorgando à lei a fixação em intervalo de 5 a 10% de uma categoria

da estrulura judiciária para outra, o que foi feilo em 02/06/98, por meio da Lei nO

9.655, ao estabelecer referido intervalo em 10%.

Nada impede - e tudo aconselha - que se adote similar escala

remuneratória também para os membros do Ministério Público da União, por três

motivos básicos:

a) o Ministério Público é definido na Constituição Federal como

instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado (art. 127, caput);

b) a Lei Orgãnica do Ministério Público da União estabelece que "o

Procurador-Geral da República terà as mesmas honras e tratamento dos Ministros

do Supremo Tribunal Federal, e os demais membros da instituição, as que forem

reservadas aos magistrados perante os quais oficiem" (Lei Complementar n° 75, de

10/05/93, art. 19); e

c) tradicionalmente a remuneração dos membros do Ministério

Público da União tem sido fixada em valores próximos daqueles estabelecidos para

os magistrados federais, como se constata, por exemplo, da Lei 9.031, de 17/04/95.

A atuação dos membros do Ministério Pútilico da União. por

força da LC 75/93. ocorre perante as seguintes Instãncias Judiciárias.

a) O Procurador-Gerai da República. na condição de Chefe do

~intstérío Público da União e do Ministérto Público Federal. exerce suas funções

junto ao Supremo Tribunal Federal (art 46) e ao Tribunal Superior Eleitoral (arts 73

e 74);

b) Os Subprocuradores-Gerals da República, o Procurador-Geral

do Trabalho. os Subprocuradores-Gerais do Trabalho. o Procurador-Geral da

Justiça Militar e os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar oficiam perante os

TribunaiS Superiores - Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral,

Tribunal Superior do Trabalho e Superior Tribunal Militar (arts. 66, 107 e 140) No

Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal Eleitoral, os Subprocuradores

Gerais da República atuam por delegação do Procurador-Geral da República (art.

66, § 1°);

c) Os Procuradores Regionais da República e do Trabalho atuam

perante os TribunaiS Regionais FederaIS (art 68) e do Trabalho (art. 110); os

Procuradores da Justiça Militar perante as Auditorias Militares (art. 143) e os

Procuradores de Justiça perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e

Territórios (art. 175), que tem status de Tribunal Regional:

d) Os Procuradores e Promotores atuam, como regra, perante a

Justiça de Primeira Instãncla (arts. 70,112.145 e 178);

e) Os Promotores de Justiça Adjuntos oficiam junto às Varas da

Justiça do Distrito Federal e Territórios (art. 179).

A proposta de fixação dos subsidlos dos membros do Ministério

Público da União observa rigorosamente a esfera de atuação de cada categoria e

não discrepa do que foi aprovado para os magistrados (Lei nO 9.655, de 02/06/98).

I.EGISI.AÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COOROE~AÇÃO m: ESnOOS LEGISLATIVOS- CeDI

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO III
Da Organização do Estado

CAPÍTULO VII
Da Administração Pública

SEÇÃO 11
Dos Servidores Públicos

* Seção /I com redoção dada pela limenda ('onslllucional n. /8, de 05 02 /998.

Art. 39 - A Uniao, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e
planos de carreira para os servidores da administração pública direta,
das autarquias e das fundações públicas.

§ la - A lei assegurará, aos servidores da administração direta,
isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou
assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores do's Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, ressalvadas as vantagens de
caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

§ 20
- Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 70

, IV, VI,
VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIII e XXX.

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO 11
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48 - Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do
Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos
artigos 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da
União, especialmente sobre:

VIII - concessão de anistia;
IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público

e da Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização
judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito
Federal;

X • criação, transformação e extinção de cargos, empregos e
funções públicas;

XI - criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos
da administração pública;

XII • telecomunicações e radiodifusão;
XIII - matéria financeira, cambial e monetária, instituiçõllS

financeiras e suas operações;
XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida

mobiliária federal.

SEÇÃOVlll
Do Processo Legislativo

SUBSEçÃom
Das Leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
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Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

CAPÍTULO III
Do Poder Judiciário

SEÇÃO I
Disposições Gerais

Art. 93 - Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal
Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os
seguintes princípios:

1- ingresso fta carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto,
através de concurso público de provas e títulos, com a participação da
Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases,
·obcdecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;

v - os vencimentos dos magistrados serão fixados com diferença
não superior a dez por cento de urna para outra das categorias da
carreira, não podendo, a título nenhum, exceder os dos Ministros do
Supremo Tribunal Federal;

VI - a aposentadoria com proventos integrais é compulsória por
invalidez ou aos setenta anos de idade, e facultativa aos trinta anos de
serviço, após cinco anos de exercício efetivo na judicatura;

CAPÍTULO IV
Das Funções Essenciais à Justiça

SEÇÃO 1
Do Ministério Público

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

§ 10 - São princípios institucionais do Ministério Público a
lJDidade, a indivisibilidade e a independência funcional.

§ 20
- Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e

administrativa, podendo, observado o disposto no ART.169, propor ao
Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços
auxiliares, provendQ-Qs por concurso público de provas e de provas e
titulos; a lei disporá sobre sua organização e funcionamento.

§ 3D
- O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária

dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.
Art. 128 - O Ministério Público abrange:

§ 50 • 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, relativamente a seus membros:

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

o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;

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

c) irredutibilidade de vencimentos, observado, quanto à
remuneração, o que dispõem os artigos 37, XI, 150, lI, 153, m, 153, §
20,1;

II - as seguintes vedações:

a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários,
percentagens ou custas processuais;

b) exercer a advocacia;
c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;
d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função

pública, salvo uma de magistério;
e) exercer atividade politico-partidária, salvo exceções previstas

na lei.

Ei.IENoA CON~aONAL NO 19

~..:....~ .w.=:~
IU'idomc...-polltic:oo._de
dcspaas c llIlançu pIlblic:as c CUlIOio clt
0IMcI0rIes • carao do DiJlrito 1iodcnJ, • di
DUllU Jll'lYidlcdu.

As Mesu da Oowa dos lltplIladoI c do _ Fcdm1.
llDI lmDD& do I 3' do lIt. 60 da Cou<ilWçJo Fodcral. p<llOllllpm
ata E!ncDda ., EUto coastitucioul:

Art. 1- Os iItiso& XIV e XXBdo art. 21 c XXVU dcJan. 22
da e-illriçlo Fodm1~ • >ipv """ ......... rcdaçio:

"An. 21. ColZIpel& l UaiIo:

XIV • crpniure~ a polkia civil. ~ polkia mitka: e o
_ de bombeiros militar do Diurilo -.I. bem CDCDD prosut
willloc:ia _lO Di.oiID _ pon. CUC1lÇIDdo_
púbüc:oa, fOI' lIl<io clt faado polprio:

xxn - _ Di oeniços de ~k;;;"owilima. aeropor.
Illlriaeclt_:

H Art. 22. Compete privativamente l Unilo legislar sobre:

XXVD • IIOIDW gerais de licitaçio e conlIllaÇio. em todas
as modalidades para u adminislrlÇõcs públicas diretas. auWquicas e
fundacionais da Uniio. Estados. Distrito ~eral e Municípios. obe
decido o disposto no In. 37. XXI. e para u empresas públicu e
sociedades de economia mista. DOS temIOS do In. 173. § 1°, W:

H

Art. 2" O § 2" do In. 27 e os incisos V e VI do In. 29 da
ConslÍlUÍçio Federal passam a vigorar com a seguinte redaçio. in
serindo-se § 2" !tO Itt. 28 e renumerando-se para § 1° o llUI.I pa
óp:afo único:

HArt.27 _ H H H_ ..

§ 2" O subsídio dos Deputados Estaduais será fIXado por lei
de iniciativa da Assembléia Legislativa. na razio de. no máximo.
setenta e cinco por cento daquele estabelecido. em espécie. para 05
Depulldos Federais. observado o que diJpõem os 1ltS. 39. § 4°, 57. §
7". 150. n. 153. UI. e 153. t 2". I. ................_-_ _ .

HArt. 28•••_ H ..
I 1° Pen1erá o lIIIlIdato o Governador que usumir OUIrO

cargo ou fuDçio na administraçio pública direta ou indireta. res·
uh'lda a posse em vinude de c:oncurso público e observado o djs
postO no an. 38. I. IV e V.

I 2" Os subsídios do Governador. do VK:e-Govemador e dos
SecreWios de Estado seria fIXados por lei de iniciativa da Aucm
b16ia LezislatiVI, observado o que dispõem os IIU. 37. XI. 39, § 4°.
Iso. n. 153, In. e 153, I 2". L"

..Art. 29............__........_ ......__....

v - subsídios do Prefeito. do VICC-PreieilO e dos Sec:reúriDs
Municipais fixados por lei de iniciativa da Cimara Municipal. 0b
servado o que dispOem os ans. 37. XL 39. t 4°. ISO. n. 153. m. e
153. t 2",1:

VI • subsídio dos Vereadores fIXado por lei de iniciativa da
Clmara Municipal. na razio de. DO múimo. setenta e cinco por cenlo
daquele estabelecido. em esp6cie. para os Deputados Estaduais. 0b
servado o que dispõem os 1ltS. 39, t 4°. 57. t 7", ISO. n. 153. m. e
153. t 2",1: ...._.._ __ .

Art. 3" O capw. os incisos 1 n. v. vn. x. XI. xm. XIv. xv.
XVI. xvn e XIX e o t 3° do In. 37 da ConslÍlUÍçio Federal passam
a VÍJOrII' com a seguinte redaçlo. acrescendo-se ao artigo os §§ 7" a
9":
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tffico:

VD - o direito de greve será exercido nos tenDOS e nos
limites defmidos em lei específu:a:

c) a de dois cargos privativos de Ddic:o:
XVD - a proibiçio de acumular estende-se a empregos e

funções e abrange auwquías. fundações. empresas públicas. socie
dades de economia mista. suas subsidiárias. e sociedades controladas.
direta ou indiretamente. pelo poder público;

XVI - ~ vedada a ac:umulaçio remunerada de cargos pú
blicos. exceto. quando houver compatibilidade de horários. observado
em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor:
b) a de um cargo de professor c0O! outro. léc:nico ou cien·

m. a disciplina da representaÇão conua o exercício ne·
gligente ou abusivo de cargo. emprego Ou função na administração
pública.

§..:;;..A···i~i··di~p;;;··~~i; ..;·~~;;;;; ..e as resuiçOes ao

ocupante de cargo ou emprego da adminisIraçlo direta e indireta que
possibilite o acesso a infonnações privilegiadas.

§ go A autonomia gerencial. orçamentiria e fmanc:eira dos
ór~ãos e entidades da administraçlo direta e indireta poderá ser aIO
phada mediante conuato. a ser lirmado enue seus administradores e o
poder público. que tenha por objeto a flXllÇio de melas de desem·
penjlo para o órgão ou entidade. cabendo à lei dispor sobre:

I . o prazo de duração do CODttalO:

11 • os controles e critérios de avaliaçlo de desempenho•
direitos. obrigações e responsabilidade dos dirigentes:

m. a remuneração do pessoal.
§ 9" O disposto no inciso XI apIic:a·se às empresas públicas

e às sociedades de economia mista. e suas subsidiárias. que receberem
recllnOS da Unilo. dos Estados. do Disuito Federal ou dos Mu
nicípios para pagamento de despesas de pessoal ou de cusleio em
geral."

An. 4" O caput do an. 38 da ConstilUiçlo Federal passa a
vigorar com a seguinte redaçio:

..An. 38. Ao servidor pllblic:o da administraÇio dirêta. au
lhquica e fundacional. no exercício de mandato eletivo. aplicam·se as
seguintes disposições: ...................................._ .

An. S" O ano 39 da Constituição Federal pusa a vigorar com
a seguinte redação:

UAn. 39. A União. os Estados. o Disuito Federal e os Mu
nicípios instituirão conselho de poUtic:a de administração e remu·
neração de pessoal. integrado por servidores designados pelos res
pectivos Poderes.

§ I" A fIXação dos padroes de vencimento e dos demais
componentes do sistema remuneratório observará:

I - a nalUreza. o grau de responsabilidade e a complexidade
dos cargos componentes de cada carreira:

II - os requisitos para a investidura:
m-as peculiaridades dos cargos.
§ 2" A União. os Estados e o Disuito Federal manterão

escolas de governo para a fOntllÇlo e o aperfeiçoamento dos ser
vidores públicos. constilUindo-se a participação nos cursos um dos
requisitos para a promoção na carreira. facultada. para isso. a ce
lebração de convênios ou conlralOs enae os entes federados.

§ 3" Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o
disposto no ano .,.. IV. VD. VDI. IX. XII. xm. XV. XVI. XVD.
XVIII. XIX. XX. XXII e xxx. podendo a lei estabelecer requisilOS
diferenciados de admissão quando a ll&lUreZ& do cargo o exigir.

§ 4" O membro de Poder. o detentor de mandato eletivo. os
Ministros de Estado e os Sec:relÚÍos Estaduais e Municipais sedo
remunerados exclusivamente por subsídio fIXado em pareeljl ÚDica.
vedado o ac:résc:imo de qualquer gnlifu:açio. adicional. abono. !ri
mio. verba de -representaçio ou outra es~e remuneratória. obe
dec:ido. em qualquer caso. o disposto no ut. 37. X e XI.

I S" Lei da União. dos Estados. do Disuito Federal e dos
Municípios pocIeJi estabelecer a relaçio enae a maior e a menor
relDuneraçlo dos servidores públicos. obedec:ido. em qualquer c:aso. o
disposro DO ut. 37. XI.

§ 6" Os Poderes Executivo. Legislativo e Judiciúio publi
c:ario anualmente os valores do subsídio e da remuneraçio dos cargos
e empregos públicos.

I .,. Lei da Uniio. dos Estados. do Disuito Federal e dos
Mwúc:ípios disciplinará a aplic:açio de recursos orçamentários pro
venicmcs da ec:oaomia c:om despesu c:omnres em c:ada órBio. au.
tarquia e fundaçio, para aplicaçio DO desenvolvimento de programas
d: qualidade e produtividade, l:I'einamenro e desenvolvimenlO, mo
dernizaçio. reaparelhamento e ncilXla!il'Çlo do sePViço públic:o. in
clÍlSive sob a forma de adic:ioD&1 ou prêmio de prodIIIividade.

I li" A raDIIIIenlÇjO dos ICrYidores públicos organizados em
c:arreira poderi ser fiuda nos leImDI do f ~•."

. Art. 6" O lIt. ~1 da CoDSlillliçio Federal passa a vigorar com
a segwnte redaçio:.

M An. 41. SIo esltveis após tres &DOS de efetivo exm:ú:io os
servidores nomeados para C&rJ!0 de provimento efetivo em vinude de
concurso públic:o.

xm - ~ vedada a vincu.laç!o ou equiparaçlo de quaisquer
es~ies remuneralórias para o efeito de remuneraçio de pessoal do
serviço público:

XIV - os ac:résc:imos pecuniários percebidos por servidor
público Dia serão computados nem ac:urnulados para fms de con·
cessio de acréscimos ulteriores:

XV - o subsídio e os venc:imenlOs dos ocupantes de cargos e
empregos públicos sio irreduúveis. ressalvado o disposto nos incisos
XI e XIV deste artigo e nos am. 39. § 4". ISO. n. IS3. m. e IS3. §
r. I:

x - a remunel'llÇ!D dos servidores públicos e O· subsídio de
que ttata o § 4" do lIt. 39 SOmente poderio ser faados ou alterados
por lei espec:ífica. observada a iniciativa privativa em cada caso.
usegmada revisio geral anual. sempre na mesma' data e sem dis
tinção de índices:

XI • a remuneraçio e o subsídio dos ocupantes de C&ri0S'

funções e empregos públicos da administtaÇào direta. autirquic:a e
fundacional. dos membros do qualquer dos Poderes da Uniio. dos
Estados. do Disuito Federal e dos Mwúcípios. dos detentores de
mandalO eletivo e dos demais aaentes políticos e os proventos. pen
sões ou outra espécie remuneratória. percebidos c:umulativamenre ou
nio. inc:luídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra JI&lIIRZ&,

nio poderio exc:eder o subsídio mensal. em espécie. dos Mínimos do
Supremo Tribunal Federal:

." _.._._"._ __.---
V - u funções de confiança. esen:idas exclusivamente por

servidores ocupantes de cargo efetivo. e os cargos em comissão. a
serem preenchidos por servidores de~ nos casos. condições e
percelllUais mínimos previslOl em lei. destinam-se 1pen&S As 1Iri
buiçOes de dircçio. c:befta e assesSlnmenro:

.........................._ _.__ _-_ .
XIX - somente por lei específica podem ser c:riada autarquia

e autorizada a instilUiçlo de empresa pública. de sociedade de ec0

nomia mista e de fundaçio. cabendo à lei complemenw. neste Illtimo
caso. deflDir as mas de sua atuaçio:

§··3;·Ã··i;i·di;i~ii~;;;j·~·f~d;·~;j~ipaçãodo usumo
na administraÇio iJÚblic:a direta e indiIeta. rel!u1ando especialmente:

I • as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos
em geral. asseguradas a manutençio de serviços de &lendiménto ao
.usuário e a avaliaçlo periódica. externa e inlel1l&. da qualidade dos
serviços:

II - o acesso dos usuários a I'eIIQroS administtalivos e a
informações sobre alaS de governo. observado o disposto no lIt. S". X
eXXXIn:

lOA.rt. 37. A &dminisIrI.çio pública direta e indireta de qual
quer dos Poderes ~ Unilo. dos Estados. do Disuito Federal e dos
Municfpios obedec:ert _ princípios de legalidade. impeuoIlidade.
moralidade. publicidade e eflCiêDcia Co lIDIbém. 10 seplÍDle:

I . os cargos. empresos e funções públicas do lICeSSÍveis _
bruileiros que preeucIwn os requisilOl estabelecidos em lei. usim
COIIIO _ eslrlllFinJs. na fonna da lei:

n. a investidura em cargo ou emprego público. ckpeade de
apronçlo pRvia em COIICUtIO público de provas ou de provas e
Iftulas. de acordo com a lI&lUI'eZI. e a complexidade do c:&IJO ou
empreSO. na fonna previsu em lei. ressalvadas as lIOIIIl!ações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoni:
raçio:
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"An. 128 .

NAn. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

NAn. 96. Compete privativamente:

m. irredutibilidade de subsídio. ressalvado o disposto nos
ans. 37. X e Xl. 39. § 4·. 150. [I. 153. m. e 153, § 2". I...

..
A;;:·..is:··Ã..;i~;;·~..d~ ..i~~i;;;..·i··d~..·§· 5" do an. 128 da

Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redaçio:

t 2" Ao Ministério PIlblico é assegurada autonomia funcional
e administrativa. podendo. observado o dispoSIO no art. 169. propor
ao Poder Lel.!islativo a criação e extinção de seus cargos e serviços
auxiliares. provendo-os por concurso publico de provas ou de provas
e títulos. a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá
sobre sua Dr!!anízação e funcionamento.

An. 14. O § 2· do art. 127· da Constituição Federal pa5sa a
vigorar com a seguinte redação:

NAn. 127 ..

.....................................................................
c) irredutibilidade de subsídio. fixado na fonna do art. 39. §

-l•• e ressalvado o disposto nos ans. 37, X e XI. 150. U. 153. m. 153.
t 2". I:

Parágrafo ÚIÚCO. PreslllrÍ conras qualquer pessoa ffsica ou
jurídica. publica ou privada. que utilize. arrecade. guude. gerencie ou
administre dinheiros. bens e valores públicos ou pelos quais a UDiia
responda. ou que. em nome desta, assuma obrigações de namreza
pecuniária."

Art. 13. O inciso V do an. 93, o inciso mdo an. 95 e a
alínea b do inciso [I do art. 96 da Constituição 'Federal passam a
vigorar com aseguinte redaçio:

"Art. 93 ..

V - o subsídio dos MiniStros dos Tribunais Superiores cor
responderá a novena e cinco por cento do subsídio mensal fixado
para os Minisaos do Supremo Tribunal Federal e os subsídios dos
demais magisaados seria fixados em lei e escalonados. em nível
federal e eswlual. conforme as respectivas CllejZorías da esautura
judiciária nacional. nio podendo a diferença entre uma e ouua ser
superior a dez. por. ceDlO ou inferior a cinco por tento. nem exceder a
noventa e cinco por cemo do subsídio mensal dos MiniSlro& dos
Tribunais Superiores. obedecido. em qualquer caso. o disposto nos
arts. 37, XI. e 39. t 4";

11 • ao Supremo Tribunal Federal. aos Tribunais Superiores e
aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo. ob·
servado o disposto no art. 169:

bl a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus
serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vIDculados. bem como
a fixação do subsídio de seus membros e dos juizes. mclusive el.')S

tribunais inferiores. onde houver, ressalvado o disposto no an. 48.
XV;

t se Leis complementares da União e dos Estados. cuja
iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gcrais. estabe·
lecerio a organização. as atribuiçõcs e o eswuto de cada Ministério
PIlblico. observadas. relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantiu:

IV - dispor sobre SÚl organização. funéiOlWlleDto. polícia.
aiaçio. IlllDSfonnaçio ou extinção dos cargos. empregos e funções de
seus serviços. e a iniciativa de lei para fiuçio da respectiva re·
1IIIIIICl1IÇio. observados os padmetros estabelecidos na lei de di
retrizes 0fÇmJCIltárias;

'-I" O ~idor público estável só perderi o cargo:
I - em vinude de senleDÇa judicial trans;l&da em julgado;
D - medimte processo lllminisualivo em que lhe seja as-

segurada ampla defesa; .

m - mediante procedimento de avaliaçia periódica de de
sempenho. na forma de lei comp1emenW'. assegurada ampla defesa.

, 2" Invalidada por senleDÇa judicial a demissio do servidor
estável. será ele reintegrado. e o evenwal ocupante da vaga. se es
tável. reconduzido 10 cargo de ClrÍIem. sem direito a indenizaçio,
aproveitado em outro cargo ou JIllIUl em disponibilidade com re
muneraçio proporcional 10 tempo de serviço.

, 3" Extinto o cargo ou declmda a sua desnecessidade. o
servidor estável ficará em dispooibilidade, com remuncraçio pr0
porcional ao tempo de serviço. lIé seu adequado aproveiWDellto em
outro cargo.

.t 4" Como condiçio para a aquisição da estabilidade. é
obrigatória a avaliaçio especial de desempenho por comisslo ins
tituída para essa fllla1idade."

An. 7" O lI'l. 48 da Oxwiwição Federal passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso XV:

"Art. 48. Cabe 10 ConP'ClSO Nacional. com a sançio do
Presidente da República. Dia exigida esta para o especificado nos
ans. 49. 51 e 52. dispor sobre todas u matérias de compelênc:ia da
Uniia. especialmente sobre:

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

An. fi' O inciso IV do lI'l. 5I da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redaçia:

NArt. 51. Compete privativamente ~ Clmara dos~

vn -lixar id!ntico subsídio para os Deputados Federais e 05
Senadores. observado o que dispõem os lI1'tS. 37. XI, 39. § 4", ISO. li,
153. m. e 153. t 2". I:

vm - lixar os subsídios do Presidente e dO V\Çe-Presidente
da República e dos Ministios de Estado. observado o que dispõem os
aru. 37. XL 39, § 4", ISO, 11. 153. m. e 153. t 2". I:..

xv . fixaçio do subsídio dos MiniStros do Supremo Tribunal
Federal. por lei de iniciativa conjuma dos PresidenteS da República.
da C1mara dos Depuwlos. do Senado Federal e do Supremo Tribunal
Federal. observado o que dispõem os ans. 39. § 4". ISO. 11. 153. m.
e 153. § 2", L"

An. 8" Os incisos vn e vm do art. 49 da Constituição
Federal passam a vi,Rorar com a se~ redaçio:

"An. 49. á da compelàlcia exclusiva do Congresso Na-
cional:

...........__ _ .
Art. 10. O inciso xm do art. 52 da Constituição Federal

passa a vigorar com a seguinte redação:
..Art. 52. Compete privativamente 10 Senado Federal:
........__ _ _ _ -
xm - dispor sobre sua organizaçio. fuociOlWlleDto. polícia.

criação. ttansformaçio ou extinção dos cargos. empregos e funções de
seus serviços. e a iniciativa de lei para fIXação da respectiva re
muneração. observados os paràmeaos estabelecidos na lei de di
ret:l'1ZCS orçamentárias:

dos:

Art. 11. O § 7" do art. 57 da Constituição Federal pusa a
vilorar com a seguinte redação:

..Art. 57••_ _ _ ..

....._ .
t 7" Na sessia legislativa extraDrdin~ o Congresso Na

cional somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocado.
vedado o pagamento de parcela indenizatória em valor superior ao- do
subsídio mensal."

Art. 12. O parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:

"An.70 _.

Art. 16. A Seção II do Capítulo IV do Título IV da çons.
tituição Federal passa a denominar·se "DA ADVOCACIA PUBLI
CA".

An. 17. O art. 132 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redaçio:

NArt. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito fe
deral. OI'IanizadoI em camira, na qual o ingresso dependeri de COII

curso pIlblico de provu e IÍtullll, com a participaçio da Ordem dos
Advopdos cio Bruil em todu -as suas fases. exerceria a repre.
IeDtaçiD judicial e a consulroria jurídica das respectivas unidades
federadas.
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Pllágrlfo único. Aos procuradores referidos ncste anigo ~

assegurada cst2bilidade após lI1!s IDOS de efetivo exercício. mediante
avaliaçJo de desempenho perante os Ó1iios próprios. após re1alório
circunsWlCiado du COIrCgedorias."

An. 18. O art. 135 da 'Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redaçio:

"Art, 135. Os servid0n:5 inteJ!I'8Dtes das carreiras discipli
nadas nas Seções fi e mdeste Capítulo seria remunerados DI iorma
do art. 39. § 4"."

• Art, 19. O § 1° e seu inciso m e os ti 2" e 3° do art. 144 da
Constituiçlo Federal passam a vigorar com a seguinte redaçio. ÍDo
serindo-se no artigo § 9":

"Art, 144 .

§ 1° A polícia federal. instituída por lei como Óf!1o per
manente. Clrl!anizado e mantido pela União e csuuDlIJdo em carreira.
destina-te a:

m-exercer as funções de poücia marítima. aeroponuária e
de fronteiras;

§ 2" A polícia rodoviÚÍI federal, órgio permanente. or
ganizado e mantido pela Uniiio e cstruDlIJdo em carreira. desuna-se.
DI forma da lei. ao patrulhamento ostensivo das rodovias fedmis.

§ 3° A polícia ferroviária federal. órgio permanente. or-
ganizado e mantido pela Uniio e esuuDlIJdo em carrejra. tleswla-se.
DI forma da lei. ao patrulhamento ostensivo das ferrovias'federais.

§ 9" A reml1llCl'3Çio dos servidores policiais inteJ!I'8DlCS dos
Ó1iios relacionados neste artigo será fIXada DI forma do § 4" do ano
39."

Art, 20. O caPUt do art. 167 da Constituiçlo Federal passa a
vigorv acreScido de inciso X. com a seguinte redaçio:

"An. 167. São vedados:

x -a traIISfmncia volunúria de recursos e a concessio de
empréstimos. inclusive por anlCCipaçio de receita, pelos Govemos
Federal e Eswluais e SUIS instituições fmanceiras. para pagamento de
despesas com pessoal ativo. inativo e Penslonlsta, dos Estados. do
Distrito Federal e dos Municípios.

Art, 21. O ano 169 da Constituiçlo Federal passa a vi!Ol'lr
com a seguinte redaçio:

"Art, 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da UDiio.
dos Estados. do Distrit& Federal e dos Municípios nio poderá exceder
os IimilCS estabelecidos em lei complelllCDW'. '

t 1° A conccssio de qualquer vlDtagem ou aumento de
rellUlllCraÇio. a criaçio de ("ugos. empregos e funções ou allCl1Çlo de
estrulUn de carreiras. bem COIOO a admissio ou colUrlllÇio de pes
soal. a qualquer título. pelos 6rBios e entidades da adminisll'llÇio
direta ou indireta. inclusive fundações instituídas e mantidas pelo
poder público. só poderio ser feiw:

I - se houver prévia dotaçlo orçamentária suficieDIC para
atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela
decorrentes;

U - se houver autorizaçio específica na iei de direjrizes
orçamentárias. ressalvadas as empresas públicas e as sociecbdes de
econoDÚa DÚSlll.

§ 2" Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar
referida neste artigo para a adaptação aos puãmctrllS ali premtos.
serio imediawncnte suspensos todos os repasses de verbas federais
ou eswluais aos Estados. ao Distrito Federal e aos MunicípiOS que
nio observarem os refendos limites.

t 3" Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base
neste artigo. durante o pruo flXlldo na lei complemenw reierida no
capUL a UDilo. os Eswlos. o Distrito Federal e os Municípios ado
tarão as seguintes providencias:

I - reduçlo em pelo menos vÍDIC por cento das despesas com
cargos em comisslo e funções de confllDÇa;

11 - exoneraçio dos servidom Dia csúveis.
t 4" Se as medidu adocadas com base DO pIligrafo anterior

nLl forem suficienlCS para assegurar o comprimeDto da delCrminação
da lei complementar referida neste anipl. o servidor csúvel poderá
perder o c~o. desde que ato normativo moti~ado. de cada um dos

Poderes especifique a aUvidade funcional. o órgão ou unidade ad
ministrativa objelo da redução de pessoal.

§ 5° O servidor que perder o cargo l1J fonua do pmgrafo
anterior fm jus a indeDizaçio corresponc!enlC a um mes de remu
neraçio por ano de serviço.

I 6° O cargo objeto da reduçio pl'e\ista nos parágrafos ano
teriores será considerado extinto. vedada a criaçio de cargo. emprego
ou funçio com atribuições iguais ou useme1hadas pelo prazo de
quatro anos.

I 7" Lei fedem dispod sobre u nonnas gerais a serem
obedecidas na efetivaçlo do disposto no I 4°.~

An. 22. O § 1° do an. 173 da Constituiçlo Federal passa a
\'igorar com a seguinte redação:

~An. 173 _ _ _ .
§ 1° A lei estabelecerá o eslllUto jurídico da empresa pú

blica. da sociedade de economia mista e de suas subl.idiárias que
explorem atividade econômica de produção ou comercializaçio de
bens ou de prestação de serviços. dispondo sobre:

I - llIII fuDçIo lOCÍI1 c fonoas de~ pelo Eaudo e pela 1OC:ÍIllIIdI;...
n- a lIljeiçio 110 reJims jurídico JlIÓIIIiO dai cmpreIII pávldu. iDcIuIive quaDlO _ dizaIllI

e obriglÇÕCl civis. l:OIIICICiaiJ. aabIIbiJw c lribadrioI;
m-IicitaÇlo e CODlDIaÇIo de obna, terYiçoJ. c:ompru e aIieDaçõcI. obtavlliol OI priIcfpioI'

da admiDisuaç10 pllblica; .
IV - a CllIISlilUiçlo c o fuocinnemmo doi COIIIeIbos de lIdmiIIislnçio e liIc:Il, com a

panicipaçio de acioJlisw lIIiDoriIáiOI;
V - os lIIIIIdaIoI, a avaliaçlo de~ e a mpoIIJIbilidade doIlIIminislradonL

AIL 23. O iDciso V cio art. 206 da Coastin1içlo FedenI puJa a vigorar com a eepime
reciIçIo:

~AIL 206. O ensiIIo lá miDiIIncIo com bue DOIleguimes priDI:fpios:._-_._...__..._----
V - valorizaçlo dos profiuiclllaia cio CIlSiDo. pralllÍdOI. DI fotlDl da lei. pIaDos de eamira

pm o mqisláio plblico. com piso salarial profiuioDa1 e ingresso exclusiVllllClllC por COIIClIIIO
público de provu e lílulos:

AIL 24. O art. 241 da Coosrimiçlo Fedaa1 )lUla a vigorar com a sepiDte redaçIo: .
MAIL 241. A UDiIo, os EIuIcIoI. o DiIlIÍlD Fedaa1 c os Mlmicípio& diJciplinarIo por meio de

lei OI c:oasón:iOI públicos e os CllDVàioI de coopençIo _ os _ Cedendos. aworizaDcIo • pa1Io
UIOciIda de a=viçOI Jlllblicos, bem ClIlIIO • lZIIIIfcdIIcia llllaI ou JlGCÍII de eDCIIJlII, lCniçm.
pesMMI e beJIJ eueaciais • COIIlíImidade doi serviços trIIIIferidos."

Art. 25.~ a instillliçlo da fuIIdo a que '" mem o iDciso XIV da I%L 21 di CoastilDiçIo
FedenI. compcU! l UoiIo lIlIIlW os lIlIIIÍI COIIlpIOlIlisIOl liJwlceIroo com a prest.IÇiO do ocrYiçoo
púbIicoI da Distrito FedaaI.

Art. 26. No prazo do dois 11IOI di pmmulpçJo delta EmeudI. u CIlIidId<s dlllImiJIiJlnçIo
i2Idima ltrio .... OIWIIIOI ..YiJlDo qtWlIO l mpoc:Iiva_jurúliA:&, _ em COIll& aliJll1idade
e u compeléIlciu efeliv_ CJl<ClIlIdaL

Art. 27. O eoo........ NIàImI, doIlln> do CCIlIO e VÍIl/e diu di pmIIIII!pçio deata E!.maIda,
dJbonri lei de defesa do IIIUÚÍO do smdços pIblicoL

Art. 21. É ....sunoda o prazo de dois _ do dedvo cxm:ício poro oquiIiçJodI_
101 llIIIis lClVidoccs em esáJio prubaI6rio• ...,. pnjllizo di avaliaçlo a que lO rcfm o I 4' da IIL
41 di Coaslillliçlo FedaaI.

Art. 29. Os sublldios. .....a-. lIIIlIlDIZaÇIo, pmvtIlfDI di lpOICIlIIdoria e pcaIlla e
~ OIIUU ap6:ia zcmuoera6riu !IdoquaMo-Io. • panir di promuIpçJo da.. Emcllda. 101
Iimiw _ di CoIlIliruiçIo FcdcnL DIo lO admiIúIdo a~ do _ a~

JíllIJo, Ar<. 30. O proj.... do lei comP_a quo • m ... o IIL 163 di CoIwillliçJo FedenI ....
l)lmCllIIdo pelo Poder ExcaJôvo OI> Coa......, NocioaaI DO pruo mWmo de c:auo e _ diu da
promuIlaçJo delta Emcllda.

Art. 31. Os senidexa públi<:oa fcdaaia da adIIliDisrraçIo clima e iIIdima. os senidorca
mUDicipais e OI iDlcJrllllCS di cancira policial miIirar doi ex-Territórios F<dcnis do Amapl • de
Rorm-, que c:omprovadalllCllra ea<:oIlIm'IDHe 110 curcIcio ..!uJar de suu f1mç6eo pral&Ildo
seniçoslqueles ex-Tmiu5rioa .. dIIa .... que foramll&1lÚonnados em Eslados: OI policiais militares .
que - lido admitidos por fozça do lei fedcmI, i:wlcados pela Uniio: .. aiDda. os servidom civil
........ Estados com vlDcuIo f1mcicaaljj.~ pela UoiIo. comutuirio quadro em CIliIlÇIo di
admiDistrllÇio rcdaal. _pndoo DI díreitDI e VIIIIIJ'" _ 101 ..... senidorcs, vedado o
papmomo. a quslquor tlluIo, do difcmlçu rcmuIICrlIIlIri

I I' Os senidorca di cam:ira policial milil&r _ pmtllldo seniços IOII'01pCCliVOl
Estados, .. coDdiçio de ccdidoo, _ la dispoojçOes Ierw e ..J1IIamemam a que lIIIJo
sujciw u cooporaçiloa du mpoc:Iivu PoIlciu Mi1iwcs. obscn'ldu u uribuiç6cs do tuaçIo com
patlveis com seu ..... m.n.quio:o.

I r Os lCtVidon:a civil COIlIimwio pmlIDdo serviços 101 rcspcctiVOl Estados, na CClIldIçIo
do cecIidoo. lIt ....~ CID 6rJio di admiaislnçio fcdcnL

Art. 32. A CoDstiIaiçIo FedenI _ a vil.... acmcida do ICJUÍBIO aniJO:
"Art. 247. As lciJ prcviJlu 110 iaciso m do I I' da ll1. 41 • 110 I .,. do I%L 169 alIbcb:aIo

criIúiDI e pnnciu apcciais poro a penla da CIZJO pelo _ público _ que. CID cIoc:oamcia
das uribaiçlla do .... CIZJO dedvo. dacavoIva IIividada ucIusivu do I!sl&do.
~o Wúco. Na~ ,de ÍJIIufic:iàlcia do descmpcMo. a penla da CIrJO _

~ medi.ulIe__vo em que lhe sejam ....smadas o COlIU'IIdil6rio e a ampla

Art. 33. Coasidol••~.. v<vidom DIo Clll.vcis, poro os Iills do I%L 169. I 3'. D. di Coa-
liIuiçIo FedenI aqueles 0". - , na adminisaaçIo <lima. auUrquica e fwxIacioaal sem COOCIII1O
plbIico do IlIOVU ou do P""'''' e t1IuIos ljlÓI o dia 5 do oumbro do 1913.
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ArÍ. 34. EIU EmmIa e-â.1àooial -. ali vilOf Da daa do SUl lJr1XlKIlllÇio.

BruIJia. 4 do juabo do 1998

CAPÍTULO V
Das GarmItias e das Prerrogativas

LEI COMPLEMENTAR N° 75, DE 20 DE MAIO DE 1993

DISPÓE SOBRE A ORGANIZAÇÃO, AS
ATRIBUIÇÓES E O ESTATUTO DO
MINIsTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO.

TÍTULO I
Das Disposições Gerais

Meu da C1mara dos 1lepIIlOdos

DepUIIdo MICHEL TEMER
1'Iaidoau:

DepUIIdo IlERÁcuro FORlES
1°Vice-Praidoale

DepulIdo SEVERlNO CAVALCANll
:l."Vl<c._

DepUIIdo UBIRATAN AGlJIAR
1° Sccreúrio

DepUIIdo NELSON TRAD
:l."Somdrio

DepUIIdo EFRAIM MORAIS

...-

M... do SeIllClo Fed<nl

SeaIdcr ANTONIO CARLOS MAGALHÃES-Senador GERALDO MELO
I°V..e·PmidoaJe

Senadora JÚNIA MARISE

rv...·_
Senador CARLOS PATRodNIo

:l." Sa:reúrio

Senador FLAVlANO MELO
3" SecmJrio

Senador Luc1DIO POIlTEI.LA
4° Sea'edrio

§ 1° - No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior
Eleitoral, os Subprocuradores-Gerais da República atuarão por
delegação do Procurador-Geral da República.

§ 2° - A designação de Subprocurador-Geral da República para
oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a
categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.

SEÇÃOVIIJ
Dos Procuradores Regionais da República

Art. 68 - Os Procuradores Regionais da República serão
designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais Federais.

Parágrafo único. A designação de Procurador Regional da
República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos
previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho
Superior.

SEÇÃO IX
Dos Procuradores da República

Art. 70 - Os Procuradores da República serão designados para
oficiar junto aos Juízes Federais e junto aos Tribunais Regionais
Eleitorais, onde não tiver sede a Procuradoria Regional da República.

Parágrafo único. A designação de Procurador da República para
oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a
categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.

Art. 19 - O Procurador-Geral da República terá as mesmas honras
e tratamento dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; e os demais
mC'mbros da Instituição, as que forem reservadas aos magistrados
perante os quais oficiem.

TÍTULO 11
Dos Ramos do Ministério Público da União

CAPÍTULO I
Do Ministério Público Federal

SEÇÃO 11
Da Chefia do Ministério Público Federal

Art. 46 - Incumbe ao Procurador-Geral da República exercer as
funções do Ministério Público junto ao Supremo Tribunal Federal,
manifestando-se previamente em todos os processos de sua
competência.

Parágrafo único. O Procurador-Geral da República proporá
perante o Supremo Tribunal Federal:

- I - a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo
federal ou estadual e o respectivo pedido de medida cautelar;

11 - a representação para intervenção federal nos Estados e no
Distrito Federal, nas hipóteses do art. 34, VII, da Constituição
Federal;

IIJ - as ações cíveis e penais cabíveis.

SEÇÃO VII
Dos Subprocuradores-Gerais da República

Art. 66 - Os Subprocuradores-Gerai~ da República serão
designados para oficiar junto ao SuprelTlo Tribunal Federal, ao
Superior Tribunal de Justiça, ao Tribu.la •. eriorEleitoral e nas
Câmaras de Coordenação e Revisão.

SEÇÃO X
Das Funções Eleitorais do Ministério Público Federal

Art. 73 - O Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da
República.

Parágrafo único. O Procurador-Geral Eleitoral designará, dentre
os Subprocuradores-Gerais da República, o Vice-Procurador-Geral
Eleitoral, que o substituirá em seus impedimentos e exercerá o cargo
em caso de vacância, até o provimento definitivo.

Art. 74 - Compete ao Procuradqr-Geral Eleitoral exercer as
funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal
Superior Eleitoral.

Parágrafo único. Além do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o
Procurador-Geral poderá designar, por necessidade de serviço,
membros do Ministério Público Federal para oficiarem, com sua
aprovação, perante o Tribunal Superior Eleitoral.

CAPÍTULO 11
Do Ministério Público do Trabalho

SEÇÃO VII
Dos Subprocuradores-Gerais do Trabalho

Art. 107 - Os Subprocuradores-Gerais do Trabalho serão
designados para oficiar junto ao Tribunal Superior do Trabalho e nos
oficios na Câmara de Coordenação e Revisão.

Parágrafo único. A designação de Subprocurador-Geral do
Trabalho para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto
para a categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.

SEÇÃO VIII
Dos Procuradores Regionais do Trabalho

Art. 110 - Os Procuradores RegIonais do Trabalho serão
designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais do Trabalho.
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Parágrafo UnICO. Em caso de vaga ou de afastamento de
Subprocurador-Geral do Trabalho por prazo superior a trinta dias,
poderá ser convocado pelo Procurador-Geral, mediante aprovação do
Conselho Superior, Procurador Regional do Trabalho para
substituição.

SEÇÃO IX
Dos Procuradores 'do Trabalho

Art. 112 - Os Procuradores do Trabalho serão designados para
funcionar junto aos Tribunais Regionais do Trabalho e, na forma das
leis processuais, nos litígios trabalhistas que envolvam, especialmente,
interesses de menores e incapazes.

Parágrafo único. A designação de Procurador do Trabalho para
oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a
categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.

CAPÍTULO 111
Do Ministério Público Militar

Parágrafo único. A designação de Procurador de Justiça para
oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto para a categoria
dependerá de autorização do Conselho Superior.

SEÇÃO VIII
Dos Promotores de Justiça

Art. 178 - Os Promotores de Justiça serão designados para oficiar
junto às Varas da Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Parágrafo único. Os Promotores de Justiça serão lotados, nos
ofícios previstos para as Promotorias de Justiça.

SEÇÃO IX
Dos Promotores de Justiça Adjuntos

Art. 179 - Os Promotores de Justiça Adjuntos serão designados
para oficiar junto às Varas da Justiça do Distrito Federal e Territórios.

Parágrafo único. Os Promotores de Justiça Adjuntos serão lotados
nos ofícios previstos para as Promotorias de Justiça.

LEI N° 9.655, DE 2 DE JUNHO DE 1998

Art. S' A gratificação por audiência a que se refere o ar!. 666 do Decreto-Lei n'
5.452, de I' de maio de 1943, permanece fixada no valor vigente à data da publicação desta Lei,
sujeita aos mesmos rcaju.stes concedidos aos servidores públicos federni~.

Art. 62 Aos membros do Poder Judiciário é concedido um abono variável, com
efeitos financeiros a partir de II de janeiro de 1998 e até a data da promul8ação .da Emenda
Constitucional que altera o inciso V do ar!. 93 da Constituição, correspondente à diferença entre a
remuneração mensal atual de cada magistrado e o valor do subsidio que for fixado quando em vigor
a referida Emenda Constitucional

Art. I! Os subsídios dos Ministros dos Tribunais Superiores correspondem a noventa
e cinco por cento do subsidio mensal fIXado para 05 Ministros do Supmno Tribunal Federal.

Art. 21 05 subsídios dos juízes dos Tribunais Regionais corrcspondern a noventa por
cento dos subsídios dos Ministros dos Tribunais Superiores, mantido idêntico referencial,
sucessivamente, entre os subsídios daq,ueles e 05 dos cargos dejuizes e de juizes substitutos, da
Justiça Federal e da Justiça do Trabalho.

Art. 3' O. subsídios dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal
e Territórios correspondem a noventa por cento dos subsidios dos Ministros dos Tributlnis
Superiores, mantido idéntico referencial, sucessivamente, entre os subsídios daqueles e os dos
cargos de Juizes de Direito e de Juizes de Direito Substitutos.

Art. 4!! O subsídio do cargo de Juiz-Auditor Corregedor corresponde a noventa ~Dr
cento do subsídio do cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar, mantido idêntico referenCIal,
sucessivamente, entre os subsídios dos cargos de Juiz-Auditor e de Juiz-Auditor ~ubstituto da
Justiça Militar.

SEÇÃO VII
Dos Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar

Art. 140 - Os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar serão
designados para oficiar junto ao Superior Tribunal Militar e à Câmara
de Coordenação e Revisão.

Parágrafo único. A designação de Subprocurador-Geral Militar
para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto para a
categoria dependerá de autorização do Conselho Superior.

SEÇÃO Vl1I
Dos Procuradores da Justiça Militar

Art. 143 - Os Procuradores da Justiça Militar serão designados
para oficiar junto às Auditorias Militares.

§ 10 - Em caso de vaga ou afastamento do Subprocurador-Geral
da Justiça Militar por prazo superior a trinta dias, poderá ser
convocado pelo Procurador-Geral, mediante aprovação pelo Conselho
Superior, Procurador da Justiça Militar, e, nenhum desses aceitando,
poderá ser convocado Promotor da Justiça Militar, para substituição.

§ 20
- O Procurador da Justiça Militar convocado, ou o Promotor

da Justiça Militar, receberá a diferença de vencimentos,
correspondente ao cargo de Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
inclusive diárias e transporte se for o caso.

Lei:

Altera o percentual de diferença entre a
remuneração dos cargos de Ministros do
Superior Tribunal de Justiça e dos Juizes da
Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta c eu sanciono a seguinte

SEÇÃO IX
Dos Promotores da Justiça Militar

Art. 145 - Os Promotores da Justiça Militar serão designados para
oficiar junto às Auditorias Militares.

Parágrafo único. Em caso de vaga ou afastamento de Procurador
da Justiça Militar por prazo superior a trinta dias, poderá ser
convocado pelo Procurador-Geral, mediante aprovação do Conselho
Superior, Promotor da Justiça Militar, para a substituição.

CAPÍTULO IV
Do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

SEÇÃO VII
Dos Procuradores de Justiça

Art. 175 - Os Procuradores de Justiça serão designados para
oficiar junto ao Tribunal de Justiça e nas Câmaras de Coordenação e
Revisão.

Art. .,. Esta Lei entra em vigor na data da publicação da Emenda Constitucional a
que se reWe o artigo anterior, com exceção do art. 5', que entra em vigor na data da publicaJ;i!o
desta Lei.

'BrasOía, 2 de junbo de 1998; 177' da Independência e 110' da República.

FERNANDO HENRlQUE CARDOSO
Renan Calheiros

LEI N° 9.031, DE 13 DE ABRIL DE 1995

DISPÕE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS
MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,

Art. 1° - O vencimento básico dos membros do Ministério Público
da União, a partir de 10 de fevereiro de 1995, é o constante dos itens I,
11, 111, e IV do Anexo desta Lei.
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Parágrafo único. A verba de representação dos membros do
Ministério Público da União é a constante do Anexo da Lei número
7.725, de 6 de janeiro de 1989, com as modificações introduzidas pelo
art. 2° da Lei número 8.273, de 18 de dezembro de 199J.

Art. 2° - Os vencimentos estabelecidos no artigo anterior serão
reajustados nas mesmas datas e pelos mesmos índices adotados para
os servidores da União.

Art. 3° - Os vencimentos do Procurador-Geral da República são
os de Subprocurador-Geral da República, acrescidos de dez por cento,
não podendo exceder os valores percebidos como remuneração, em
espécie, a qualquer titulo, por Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único. O acréscimo previsto neste artigo não se
incorpora aos vencimentos do cargo de. Procurador-Geral da
República.

Art. 4° - Aplicam-se aos membros aposentados do Ministério
Público da União e aos seus pensionistas os efeitos desta Lei.

MINISTI:RIO PUBLICO OA UNIÃO

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasili..

LEGISi..A:ÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITmçÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TÍTULO III
Da Organização do Estado

CAPÍTULO 11
Da União

MENSAGEM PGR N° 02/98

Senhor Presidente.

Brasília, 04 de junho de 1998.
Art. 2i - Compete à União:
I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de

organizações internacionais;

Tenha a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para

apreciação da Congresso Nacional, nos termos do art. 61, caput, combinado COm o

disposto no art. 127, § 2° da Constituição Federal. o anexo Projeto de Lei que

dispãe sobre os subsidias dos membros do Ministêrio Público da União.

Valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência as

expressães de elevado apreço e distinta consideração.

Respeitosamente.

c.cu.-'\.,lL ~/'-~ (j\~
GERALDO BRINDEIRO

PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA

Excelentíssimo Senhor

Deputado MICHEL MIGUEL ELIAS TEMER LULIA

Dignissimo Presidente da Câmara dos Deputados

NESTA

PROJETO DE LEI N° 4.600, DE 1998
(Do Poder Executivo)

Mensagem n° 668198

Dispõe sobre a aplicação da Gratificação de Condição Especial de Trabalho - GCET.
criada pela Lei nO 9.442 de 14 de Março de 1997. aos militares do Distrito Federal.

{ÀS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO; DE
FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54); E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA E DE
REDAÇÃO (ART. 54)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I' A Gratificação de Condição Especial de Trabll1ho - GCET, criada pela Lei rf'
9.442, de 14 de março de [997, será paga aos militares do Distrito Federal nas mesmas condições
estabelecidas na Lei rf' 9.633, de 12 de maio de 1998.

XIV - organizar e manter a polícia federal, a poJfcia rodoviária e
a ferroviária federais, bem como a poJfcia civil, a polícia militar e o
corpo de bombeiros militar do Distrito Federal e dos Territórios;

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIll
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 61 - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

§ 10 - São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
11 - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na

administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c)·servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

* Alínea "e" com redação dada pela Emenda Consli/uciona/lL ia; d~ 05/Dí/199B..

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União, bem como normas gerais para a organizaçãó do Ministério
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
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e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública;

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento
de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e
transferência para a reserva.

* Alínea "1" acrescida pela Emenda Constitucional n. 18, de 05/02/1998.

§ 2° - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um
por cento do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cínco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.

TÍTULO V
Da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas

CAPÍTULOIl
Das Forças Armadas

Art. 142 - As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo
Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e
regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a
autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à
defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por
iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

§ 1° - Lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem
adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças
Armadas.

§ 2° - Não caberá "habeas corpus" em relação a punições
disciplinares militares.

§ 3° - Os membros das Forças Armadas são denominado~

militares, aplicando-se-Ihes, além das que vierem a ser fixadas em lei,
as seguintes disposições:

x - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites
de idade a estabilidade e outras condições de transferência do militar
para a 'inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as

prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas
as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por
força de compromissos internacionais e de guerra.

*§ 3"acrescido pela Emenda Constitucional n. 18, de 05/02/1998.

EMENDA CONsTITUCIONAL N" 18

Dispõe sobre o regime constitucional dos nülitares.
No M.... <!li CAmata dos Deputados • do Senado Fed.raI,

nos lenoos do i 3" do an. 60 d. Constituição Federal, promulgam •
s.guinte Em.nd. ao texlo constitucional:

Art. l' O art. 37, inciso XV, d. Constituição pass•• vigorar
com • seguinte .redllÇ!0:

..An.37 ..

xv..:··-;;;:·;~~~b;;;;~~·d~~··~~~id;;;;;;;··Pábii~~ ..~i~ ..;;;du.
tlveis. e • remuneração observará o que dispõem os arts. 37, XI e xn,
150, n. 153. me', 2", I;

An. 2" A'Seção n dó Capítulo Vil do Título mda Cons·
tituição p..... denominar-se "DOs SERVIDORES púBucos" e •
Seção m do Capítulo Vil do Titulo m da Constituição F.deral p....
• denominar-se "DOS MII:rrARES DOS ESTADOS. DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS", dando-se ao art. 42 • seguinte
redação:

"M 42 Os membros das Polici.. Militare. e Corpo. de
Bombeiro. Militares, instituições organizadas com base n. hierarquia
e disciplina, são militares dos Estados. do Di.trito Federal e dos
Tetritórios.

i I" Aplicam-se ao. militare. dos Estados. do Di.trito Fe
deral e dos Tetrit6rios: a1!m do que vier a ser tiJ<ado em lei. as

disposiçlles do art. 14. , 8"; do ar!. 40, i 3"; e do ar!. 142, §§ 2" • 3",
cabendo • lei estadual especllica dispor .om .. mat~rias do art. 142,
3", inci.o X, sendo as patente. dos oficiais conferidas pelos res
pectivos Governadore••· ..

i 2" :Aos militares dos Estado•• do Di.trito Federal e dOI
Tetril6rios e a 'eus pensioni.tas, .plica-.e o di,po'lo no art. 40, §§ 4"
e 50; e .os militares do Distrito Federal e do. Tetrit6rios. o di.posto
no art. 40, i 6·.~

An. 3" O inci.o n do § I" do art. 61 da Constituição p....
• vigorar com .. seguintes <I1teraçlles:

"An. 61 ..

§ 10 .
....................... ~ .
n - :.:

c) servidores pliblicos da União e Territórios" seu. regime
jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

................................................................................................
f) militares das Forças Annadas, seu regime Jurídico, pro

vimento de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, refonna e
transferência para a reserva." .

Art. 4° Acrescente-se o seguinte § 3° ao art. 142 da Cons
tituição:

..Art.142 ;..~_· , " _ ,
.§ 3° O~: mem~ros .das Forças Arinadas são dCnoíninado~;

militares, aplicando-se-Ihes, além das que vierem a ser fIXadas em lei,
as seguintes disposições:

I - as patentes, com prerrogativas, diieitos e deveres a elas
inerentes, são conferidas pelo Presidente da Repliblica e asseguradas
em plenitude a?s oficiais da ativa, da reserva ou .refonnados, sendo
lhes privativos os títulos e postos militares e; Juntamente com os
demais membros, o uso dos unifonnes das Forças Annadas;

'. n -.0 militar em' atividade que tomar posse em cargo ou
emprego público civil permanente será transferido para .a reserva, nos
tennos da lei; .
. m-O militar da ativa que, de acordo com a lei, tomar posse
em cargo, emprego oú função pública civil temporária, não eletiva,
ainda que da administração indireta, ficará agregado ao respectivo
quadro e somente poderá, enquanto pennanecer nessa situação,' ser
promovido por antigüidade, contando-se-Ihe o tempo de serviço ap:
nas para aquela promoção e transferência para a reserva, sendo depOIS
de dois anos de afastamento, contínuos ou não transferido para a
reserva, nos tennos da lei;

IV - ao militar são proibidas a sindicalização e a greve;
V. -.0 militar,' enquanto em serviço ativo, não pode estar

filiado a partidos'políticos;
. . VI - o oficial s6 perderá o posto e a patente se for julgado

indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal
militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal es·

:pecial, em tempo de guerra;
VII - o 'oficial condenado J!.a justiça comum ou militar a pena

privativa de liberdade sup'er:\or"a dois anos, por sente?ç~ transita~aem
julgado, Será sJ1bmetido /!O julgamento previsto no mCISO antenor;

'.VIII • apliça-se'aos nillitares o disposto no art. 7°~ incisos
.vm, XII, xvn. xvm, XIX' e XXV e no art. 37,. incisos XI, XIII,
XIV e XV;

IX - aplica-se aos "militares e a seus pensionistas o disposto
.no art. 40, §§ 4°,5° e 60 ; • .

X - a lei disporá' sobre o ingresso nas Forças Annadas, OS
limites de idade, a estabilidade e outras condiçlles de IrlUISferancia do
militar para li inatividade, os direitos. os deveres, a remuneração, as
pretrogativas e outras situaçõ:s especiais dos militares, consideradas .
as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por
força d!: compromissos internacionais e. de guerra,"
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Brasília, S de fevereiro de 1998

Art. S" Esta Emenda ConstituciolÚl1 entra em vigor na data
ele sua publicação.

Mesa da Câmara dos Deputados
Deputado MICHEL TEMER

Presidente
Deputado HERÁCLITO FORTES

1° Vice-Presidente
Deputado SEVERINO CAVALCANTI

2" Vice-Presidente
Deputado UBIRATAN AGUIAR

1° Secretário
Deputado NELSON 1RAD

2° Secretário
Deputado PAULO PAIM

3° Secretário
Deputado EFRAIM MORAIS

4° Secretário

Mesa do Senado Federal
Senador ANTONIO C~OS MAGALHÃES

Presidente
senadOr GERALDO MELO.

1° Vice-Presidente
Senadora rúNIA MARISE

ZO Vice-Presidente
Senador RONALDO ÇUNHA i:.IMA

1° Secretário
.Senador cARLos PATRocfNIo

2°Seeretário
Senador FLAVIANO MELO

3° seCretário
Senador LucfDIO PORTELLA

. .~:$Ccretário'

LEI N' !l..44Z, DI! 14 DI! MARÇO DI! U97

cria a' Gratificaçlo di Condiçlo
hpecial da Trabalha - GCET para os
..rvidor.. ailitaras federais das
I'orça. Amaclaa, altara dispositivos
das Lds nOs 5.aao, de 9 de dezlllllbro
de 1980, e 1.231. de 30 de .etUlbro de
1991. dispere .al>re a t.uxUio-Funeral a
ex-eombatant••, e di outras
providlnci...

raça .aber que o Presidente da lIepllblica
adotou a Hedida Provisória nO 1.544-19. de
1997, que o Congreslo Hacional aprovou, •
eU, Antonio Carlos Naqalhae.. Presidente,
para os efeitos do disposto na paráqrafo
.mico do art. B2 da Conatituiçlo Federal,
pr.....lqo a sequinte Ld:

Mt. la Fica instituida a Gratiticaçlo de Condiçlo Espacial
ela 'l:rabalJlo - GCET. e1avida .anaal a requlanlente aos .ervidaras
aUitara. feclarai. ela. I'orç.. Amaciá.. ocupantes de carqo ailitar.

Paráqrafo .mico. Excal:Ualll-.e da di.posto naste artiqo ..
pr&Ç&& pre.tador.. da 'arviço ailitar lnlclal.

Mt.:P A Gratiticaçlo ela Condlçlo Espaclal da Trabalho 
GCET .arl calculada al>adecenda I h1erarquizaçlo entre o. diverso.
po.to. a graduaçOa.. dentro do. reapectlvos circulo. das Forças
AraacIa. a paqa ela 1° da aqo.to de 1995 ati 31 da aqosto de 1996. de
acordo cc. p Anexo I. e a partlr da 1° de .etUlbro da 1996, da acordo
cc. o Anuo III. .

Mt. J& S1lllultaneamante. ati 31 ele aqosto da 1996. .ed
concedida uaa Gratificaçlo TeIlpOrlr1a aos .ervidor.. de que trata o
art. 1-, DO ..alar constante do Anexo Ir.

Padqrafo \ln1co. A Gratificaçlo T_orlria I acumullvel COIl
a Gratlficaçlo de Condiçlo Especlal da Trabalha - GCET a:

aI nlo .ervlrá de b..e para cálculo lIe qualquer nntag.. ou
parcela raaunaratOria, reSla1vadas aquelas de que tratam. as arts. 35,
40. 42 a S6 da Lel nO 1.231. de 30 de setlllllbro de 1991;

bl sar' conslderada, atl a sua extinçlo, para afeito de
pensllas e r-.meraçlo na inatlvldade.

Mt. 4. A Gratiticaçlo de Condiçlo Especial de Trabalho 
GCET p.... • integrar .. estrutura runmer.t6ria doa ailitar... da
ativa, inativos. pensionistas, prevista na legialaclo _ viClor.

Mt. se O 1ocl.o III da aUnea °b- da 5 1° do art. 3° da
Lei n" '.180. de !I de dezUlbro de 1980. pas.. a vlgorar COlll a sequinta
redacAo:

"ttI - OI da re••rva 'rlUlunerada, e
excepcionalmente, os retormados, executando tateta por
tUlpo .certo, .equndo requl...enuçlc para cada Força
Armada ••

Mt. '" OS erta. li. 15 a S6 de Lei n." 8.231, de 1991.
p...... a ylqor,;r COI& a quinta. alteraçOes:

"Art. &8 .
• 1° O Micianal de Inatividade 1otagrarl. pua

fina de cl1culo de pen.lo. a astrutura de rlllllllneraçlo do
ail1tar faleclda ....arvlço ativa. 10clusiva COlll ..na. de
trinta anol de .erviço,. ema b... no. percentuaià
e.tabelecidos na Tabela VI do Anuo II de.ta .Lei.

5 2° Os efeitos financeira. decorrente. do disposta
:ao parágrafo anterior, para ós ji falecido., vigoraria.
partir de 1° de dezlllllbro ele 1996.-

"Art. 15 ....................................................
VIII - IlII1lta por ocupaçlo lrreqular de Pr6prio

Nacional Residenclal.-

"'Art. 86. Ao militar da reserva remunerada, .xcet.o
quando convocado, reinclu1do, aesignado ou mobilizado, e,
excepcionalmente, ao reformado, que- prestarem tarefa por
tampo certo a qualquer das Forças Armadas, serA conferido
adicional pro labore calculado lobre os proventos que
efetivUlente estiver percebendo."

Art. ,. Ao ex-ColIlbatante que tenha efetlvamente PArtlcipado
de aperaçOes b61icas durante a Seqund& Guerra Mundial, nos termos da
Lei n" 5.315. da 12 de setUlbro de 1961, e que e.teja percebendo
Penslo lapeclal, será concedido Auxilio-Funeral, para ressarcimento
das desp.sas .fetuadas, até o lillite equivalente ao valor do soldo de
Sequndo-Tenente.

Parágrafo llnico. O Auxillo-Funeral será ressarcida pela
6rqlo . responsável pelo pagamento da Penalo Especial i pessoa que
houver cust.ado o funeral do ex-Combatente, mediante requerimento •

AJ:t. ~ Ficam convalidados os atos p~aticados com base na
Medida Provlsória n' 1.544-18, de 16 de janeiro de 1997.

Art. ~ Esta L.i .ntra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 10. Revogam-se- os arts. 41 e 100 da Lei n· 8.237, de

30 de setlllllbro de 1991.

Conqresso lIaclonal, ... 14 de II&rço de 1·997
116' da IndependAncia e 109' da Repllbl1ca

Senador ANTONIO CARLOS MAGAUJÃES
Presidente do Ccmgresso Naciooal

AtIE.'l:O I

I·0flCW5 rFATOlf"'"11I'l.lCATIVO SOIIIlE O!UV nn DE ALMIllAI(J!.DE.ESOlIADRAI
rorro I FATOIl

ALMIRANTEoIlUSQllADllA.~E'IEIliII1UlRlüADEIllO I o.7JJ
VICE-A1.MIIWfT!G~EMAlOll.nuJADmo 0,611

CONTRA-ALIolIIWG~EIlUlAIl!mO 0,644

CAPIl'J.o.~ECOll.ONEL Q,»4

CAPITA~TAETEHI!IlJE.ClJRO G.4"
CAPIl'Ao.DI>alllVETA EMAlOll G.421
CAPIl'J.o.TEIlEIlIEECAI'lTAo o,JCl

PIJIdEIllO.TEIIEIIII! 0,301

IEGlJNDO.TEIlEIlIE 0.266

D l'IlACAS E5I'ECIAIS (FATOR MIlLTIl'lJCATIVO llOImE OSOLDO DE GUAItIlA-MAllIlIH)

oaAD1JAÇÁo FATOIl
G1IAIUlMoIA1UllEASPlRAI/TE.MJlI ll.377
ASl'lMNlEE CADETE (UL'lD«lAHO) D,ClOS

ASI'IIWllE E CADETE (DalAIS AIlOS~ALUNO DO CEHmO DI! roaw.çAo DE OFIClAIll
G.D"DAAEIOIfAlIIICAEALUllODEOIGAo DEFOU.IAÇAo DlI0PICIAlS DA ItE3EIlVA

ALlll/O DO ca.!GIONAVALE DA ESC01AI'IEPARATDIUA DECAIlEID (IlLTIldOANOl G.D'l
ALlll/ODOCOWllONAVALEDA ElIClJlAI'UPARATIlaIADECAIlIm3 (DEWAIS AIIOS) '.OU
AUlIlODAI!lICXX.\IlEFOIlMAÇAODElLWlEIl1m 1,04'
llWIoIElE o,oot

~EALllIIODlIóllGAODEFORIoIAÇAODE~DARESEIlVA 0,04ll
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D. 1"8)

m.!'RAÇAS /FAllllUIUL'III'l.ICA1lVO SOBIlEollOLDO DE Gl/AIlIlA-loIARINIIAl
GIlADtlAÇÃO fAtoR

SlJIlOfICALElIllIl'mlEHIE 0,377

~ 0;117
SEGIJNDO.&IJlGEN1' G,26.I

lERl:EJltO.&UGE 0,221
CAllO(ElllIAIAD01ETAIFEIl<o.MGll 0.143
TAIFEIl<~oCI.USE 0.123
T~ O.IOf

~ XUlAIlO FUZ1lEIIlO !lAVAI., WI.DAIlO DO EX!Rl:lrl> E lIOI.DAIlO DE I'
lDl'ECIA1JZo\ll ctIIWoJlOS E ENGAIADOS~ SOIJlAIlO.a.Wlo ou o.ouCOIlNEIElRO DE I' CI.USI!E!OlDAlJO.I'AItAQllI!Dl5TA(ENGA1AIlO)

JolAIINIlEIlO. lIOl.Ilo\1lO f1J2JLElk0 !lAVAI. E Slll.DADO DE I' CLASSE (NÃo
0.01%

~~~ DO = IESl'EClALIZAOOl E S01JlADO.CLAIUM OU

JOl.IIADO00= EJOl.DADO DEI'CIAS5E rEllGAJADOS ENAO ESPECIALIZADOS' 0.D6S

SOl.llADOa.WMGUCORNE'IElRO Dl! J' Cl.UIE 0.049
~.

ANE.'COII

1 OFICIAIS

l'llSTO I VALOltlR$1

ALMIRANlE:-DE·ESQUADRA. CiEllERA1.'DE-EXEItCITO E TEllEIm!-lIRlGADEIIlO I .453.30 '.

VlCE·AI.MIRANTE. CiElIERAL-DE·DIVlSÃO E MAIOR-IllUGADElRO 4205.010

~ CiENERAL.DE-IlRlCiADAE BRlCiADEIl\O . nuo
CAPITÁOoDE-MAlt-E-GIJE1lRA E CORONEL J3O.30
CAPITÁQ.IlEoFRAllATAETEllEIm!oCQRONEL lO6.OO.

CAPITÁOoDE-ceRVETAE MAlDR ·264.30

CAPlTÃo-TEllEIm!I! CAPITÃO 210.60
!'IUMElIlD-TEllEIm! 116090
15EOllNDO-1ElIENTE 164.70

GllADUAÇÃO VALOIl(llS)
GUAltOA-MARIN1IAI! A5l'lIWm!-A.()fJClAL 110.70.
ASI'IIlANl'E I! CADETE rtlLTIMO ANO) lUa
ASI'IIlANl'E I! CADEI1' (DEMAIS ANOS). Al.UIl0 DO CENl1Ul DE FORMAÇÃO DI!
g'2~~~ AERONAUl1CA E ALUNO OE ÓIUlÁO DE FORMAÇÃO DE OI'ICIAIS 17,40

ALUNO DO COLEGlO NAVAL E DA ESCa.A l'IIEPARA'l'ÓIUA DE CADE'IES
(ÚLTIMO ANO) • 15.20
ALUNO DO COLEGlO NAVAL I! DA E!ica.A l'IIEPARAllJIl1A DE CADE'lES
(llEMAI5 ANOS) . 14.40
ALUNO DA ESCOLA DE FORMAÇÃO DI! SARGENroS 14.40
GIUlMI!1E 14.40

=~ E ALUNO DE ÓIUlÁO DE 1'tlRMAÇÃO DE !'RAÇAS DA iioo
.

GRADUAÇÃO VALOIl(llS)

SUBOflClAL I! 5Ull1'ENENTI! 110.70
l'IlIMEIIlD-SAR ".00
SEGllNIlQ.SAIlGEN 77,10

'Il!RCI!IIlO-SA 0.10
CABO rENllAlADO) E TAIfEIRO.MOR .42.DO
TAI2'EIJlO.DE-!'IlIMEIllM:LA mo
TAI2'EIJlO.DI!-liEGUNDA-a..ASSI! 32.\0

MARINHEIRO, sa.DADO fIlZlJERO NAVAL. llOlJlADO DO EXEJtcrlO E
IaDADO DE I' CLASSE (f!EI'ECAIJZADQ CVIlSADOS E ENGAJAJlCIS).
:Z~ ou ClJlNETEIRO DE I' a.ASSE I! sa.DADO-PARAQlII!DI5TA -MAIlINIlElRO. SOlDADO fIlZlJERO NAVÁt. E IaDADO DE I' QA5SE rNAo
~~~~maaro (ESI'ECIALIZADO E SOlDADO- 24.00

~~l!XI!RCIltI E SOLDADO DE r,CLA.5Sl! (ENGAJADOS c NAo lUa

sa.DADOa.ARIMouCORNE'!ERO DE 3' CLASSE ~

lUlIXOW

TUIU DE cALcI1LO DA CCJtT

J·OflC2AI$IFATOIl MtJL1lPLlCA1lVO SOBIlE o SOI.IlO OEALMIIlANIE-DE.ESOUADIlAl
l'll5To fATOR

ALMIRANTE-IlEoESQUADRA. GEIlI1\L-OO-EXERcrro ElENENll!-IlIUGADEIRO 1.466
VlCE-AUlIItANIE. GENEllAL-IlE-DlVl!AoE1olAJOJl.BRIGAD 1,376

~GEIIERAL-IlE-IlE!lRIGADEIIlO 1,211

CA1'IT~ECllRCIlEL 1,061

CA1'ITÃll-IlI!.fRAllATAE'lEllElfiI!.COl U90
CAPrrAo.DECORVETAEMAlOll ll,Il6
CAPlTAo-'IEIIENIEECAPrrAo 11,612
PIUME2IlQ.lENENll! ll.'O4
SElllJNIlO.'IEIIENIE O;m

GRAIltIAl;ÁO fA'ItlIl

O~EASl'IIlANI1loMl 0.754

A51'1RANIE ECADElECULnMOANOl 0.130

A5PIRANTE E CADEIE (DEMAIS ANOS~ ALUNO 00 CEIl11lO DE fllIlMAÇÁO DE 0l'lCIAIS
0.111DAAERONAUIlCA EALUllOIlEóROAoDE fll1llolAl;ÁO DEOfICIAISDA IlESEIl.VA

ALUNO DOClUllIO NAVAl. EDAESCOLA miPARA'IllIIADl!CAllEmI CUL'IIIoIOAIID) 0,110

ALUNO DOCOLEGIO NAVALEDAESCOIAmiPAIIA'IllIIADECADElES (IlDIAISANOSl 0,091

ALUNO DA ESCOIÀOEfORloW;ÁO DEWIJEllTDS 0,091

ORIlMEIE 0,091

~EALUNODEOlWAoDEfllIlW.I;AoDEI'IIN;ASDARI!5EIlVA t,OIO

. lll1AlIlo\-MAIUl
lIRAIlUAÇ},Q fATllIl

SUBOfIClALESUll'IElIENIE 0,7S4
l'IUMElRQ.IlAIlGEHTO ll,Il6

!l:GlJNDO.IAJ<JENT D,S26

1EIlCEJRO.&WlENTO 0,44Z

CAIIO (I!NGAIADO)ETAIfEIllO.MOR 0,216

TAIFElR~ o.w
T~ WI
MAIUNIIEIIW. SOUlADO f1lZI!EIRO !lAVAI., llOU:WlO 00 EXI!RalO ll..SOLDAOO DE I'

~~~~~1DlJlAIlO.CI.WMou 0.171
loLUIIlIIEIIO. IOLDADO fIJZIlmo IlAVAL 11 SOUlADO DE I' CLUSE (NÃO.
~~ 00 EXàlalo (ESPEI:IALIZADO) IIIDlJlA1lO.CI.WM ou

0.1"
1lOLDADO00=ESOLDAOO DEl'aASSElENOA1ADOS ENÁO ESI'ECIA1Il:ADOI 0,IJll

SOf.JlAI)()Q"tIUMou COJHETEnlom 3·Q..UIE 0,091

I.VaJardo_de~I_,.._\laOCEr,...aIliWI~ as611.00
2.VaJar"'_deG__ lllu.__da~_.._~ RSI03.IO

J.,EI N' 9.633, DE 12 DE MAIO DE 1991

AI_ o ADoxo mda Lei n' 9.442, de 14 de
/IlIIÇD de 1997, que dispõe sob:e • tabela de
cálculo da Gl&lificaçio de Coodiçlo EspccW
de Trabalho· GCE1'.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço 5Ihcr que o CoIlJll"S5O NlICional dcac!a e eu 5IIli:iono • quinte

AJl. 1° O Anexo mda Lei n'9.442, da 14de/llllÇD de 1997, paua' vilonr.
I 011& (onnado Anexo I dataLcl,aportirde 1° de fevaeiro de 1998:

n. nafonnado Anexo 11 data Lei, a partir de 1° de feve:eíro de 1999.
AJl. 2° EstaLei CIlU&cm vipna dal&deSO&puhliClÇlo.

BtuIlia. 12 de lIIIio del~I;I77"dalnd'1""'dfncilello"daRcpúbliCL

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Mauro Cúar Roc/rigu"u Pereiro
Zenildo tk Lucena
Ulio VIana Lobo
Benedito Onofre Bue"a!AOIfel

(llREXD : DA-LX: U' 9.SY.,...IlB 12DIII M.1ID

~::t:t

x • OJ'Xc:xAl:S (J'A'2'Oll 1Illl.-r1lll.XCA= SOa0: O SOLDO DE ALIInAIr1'E'DE'ESClllADIAI
MUO ..... I"üó-a--'-.
AU!XJWl'1'E;D't::-ESQlJADlIA, cmmw; DI iXlRcI'iõ I 'rEIlIIin-::"---i;lU:
UIC2ADE:tIlO
V2CJ:.A2oÍliJWlioz~.DE-DMlíAõ I KAJOIl·nxGÃiii!iõ-----l;Ji1'
COll'\'IA-AUil:IlAJitJr;-ãmm.-=-Di=iiIciiiIA I JUii:tiiiiiltIllO ••- '-r,'i!fi'
CAl'X'rlo-DI=iWl":"i"-ãiiiiJlA E coííêiíit ----- -'-"i;~u:

CÜI'iJó·DlI::-hAalITA li 'n:1mrn·COIlOJIlIL lf;m'
&o"""I'Uli=DlI-COIlVII:V.Ii MAJOIl T.iií
C5Pú"XC·'flIIllIIlTlI i CiJirrXó 1,ui.
iiDiifiõ-TDIDm: i.aia.
• ~-'1'ZRDl'Z' 1.1;11

XI - nAÇAlI Unc:xAIS IJ'A'2'Oll 1IIlL'l'l:PLJ:CA'1'IVO 10UlI o SOLDO DE GIIU2lA-KJlJlXIID)
aumW;Iõ .Dmll I
cmuDA':'iiAifRHi li: AIIPIJUUn'Z-A-ôrlCZAL 1.IUl
"ü.nüTi i' CADlI.,nDLT1JlO AIIOI o,a1l!
uPDJlll'.l'i-i" éADfti:IDItMAXI MOS!. llLl30 DO díiTiõ DlI ióííííAÇXó. o,~slt:x::u=:.:-ADCIWm:CA li WlIIO DE 0mKD DE~ DI; i
"iLiiiõ J)O iS5l&ãID JlAVAI. & DA UCOLA PRUAJrATóRii Di CADSTU,· 0.2551
lllLT1JlO AIKlI , 1
ÃLmlO DO CõtiGIO III'-VAIo li DA u<XltS: PJlUwi'OldA Di ciíí5ii'ii. o,alol
lllllMAD'~1 ,
ALtDIo-r;ã-üCõiX D& f6iMAÇXO DI: iIIUiãiIh6i o;m!
l3aIlIIJtTlI ._-- • o;-~llIi

üÜllDi:i::mDlkixiló li líLtiiíO í5t óííQXó bi fOJUiAÇXõ DE 'IlJl,ÇAi DA~,;;

~~_._-----------------.....;---~
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In - PIUlÇAS Cl'Atoll HllLTIRLIa.TIV'O SOBO. o SOLDO DII: aaUor.-MAJtnmAl
al.unriÇ1ó WJ.'fD&
luaoFICIAL J: 5tDITJ:NENTI: I. ,13.

Condição Especial de Trabalho - aCET, criada pela Lei n' 9.442, de 14 de março de 1997, ~05

militares do Distrito Federal",

Q.27,·

0,351.

o.2iã'

Em, l' de Junho de 1998,

Brasília. 3 de junho de 1998.

EMI n' 3n2· ftIMJIMF

Excelentisslmo Senhor Presidente da Repubhca

c:AaõTIJtaAJADQ) J: TAIFEIRO-HOJl 0.I12l
TAXnÍKO-DI-ftXHElRA-CIoASBI: D,.5211
Tuhúõ:ci:-:a-EGüiIDA-CLASSE Q,. ti, I
HAa.DmfIRõ;-s"õLõiDO FtIZILElltO NAVAL. SOLDADO DO ÊÜiClTO 1:. 0,311
lOUlADQ DE l' CL>llIE IESPII:CIALUlIDOS. CIlUADOS E IlIGAJJI)QSI,
IOLDADO-CLDDI ou C01UfE'1'EIRQ DE 1- C;USZ E SOLDADO
PJUUIQlII:DIll'I'A IEIlGAJl\IlOl
Mh-riiiiiÍRO, SOLIWXJ FUZILEIRO NAVAL E SOLD1tDO DS l- CLASSE:
fIlA0 ESPECIALlZAlJOS)" SOI.iDADO DO EXú.ClTO (ESPECalaIZADO) 1:;
IOLDADO"'CLARDI 00 CORNETEIRO DE 2· CLASSE
BOLDADO "l)o"-ixfiCrro E SOL1lAIlO DE 2- CLASSE (ENGAJADOS E NXõ:
EIPECIALIZl\IlOSI
SO~:.~·bu;n"'COIlNETE;;r.;="tilí=-.D;:;E,..."'.......CLAll="'."E..-'------''--~-'

'UJUIao.. IiiARGEII'tO 1,351:
IIGlJHDO-aA1GEHTO i.151!
fÃ.aX:R.O-BARGDTO O" '45

Ob••rvac6ea: I

1 .. Valor do soldo de A1JIti.rantll:4Cie-Eaquadra (•••• para cálculo da GCET pal:& Da
Ofici.i_1 R$ '11,00
2 ... Valor da soldo de Guarda-Marinha (Ba.e para cJ.lculo ela acrr para a. pr~
R$ 2U

lI
.3.D - .

Temas a honra de submeter ti elevada consIderação de Vossa ExcelêncIa a
anexa proposta de AnteprOjeto de Lei dispondo sobre a aplicação da Gratificação de Condição
EspeCial de Trabalho - GCET. Criada pela Lei nO 9.442. de 14 de março de 1997. aos militares
do Distrito Federal

(AllJC:O U DA LU X' 9.633 • DIIi 12 DIIi HAlO DJtjl".1
uno UI

I - oFIeml IFATOR H1IIIl'IPLlCATIVO SOBIJI O SOLDO DE AUlIRAlI'III:-llK-Ell~i
ioãió- _. ·'ifi'Z'C& . ' ..~' .
AÚtIiiitfi".:jji:UQW\DIA. GDJ'JtAL Im uiiêrro I: xaiírii:. - i;)72:
:.UGADJ:U~__~_.__ ~ . "tt"i' .. :..~
;VIO:"AYI~._~:~~p~_. M.\Joa-~GADSDO.... .,;,'''. i.i5:Z
1~~ALHmAJI'1'Er aDDAL"DI:-BJtraÃDA~' t' t-~ a......;; 1,,1'1
,CAIP~:ilIl-lIÜ-i-GlIÊUA-E·CDiãiiL '.i" " ,~.Ji~
:Cürrló;Dã-~'I'DDI'rE-CõiSiiiL ,:1 ,'~Q'
ic:::brrlo:ÕE·coRVi:rA '& MAJOR . 5;51i
'CiiIT1õ-TDD'l'X • CAPITAO t· l: -~*.ii'~
"'nDn:mo-'tIií1ri'i ;·:,?!".'I.
'rmmmõ-LUIBIA 1,0i

2. A Constituição Federal estabelece. no Art. 21. XIV. dentre outras. a
competênCia da União para organizar e manter a poliCia militar e o Corpo de bombeiros mIlitar
do Distrito Federal. e no InCISO X do § 3° do art 142. com a r8dação dada pela Em'lnda
Constitucional nO 18 de 5 de fevereIro de 1998. que leI dlsporâ sobre a remuneração dos
militares.

3 Considerando que os militares do Dístnto Federal vêm recebendo a GCET e.
tendo a Lei nO 9633. d~ 12 de mala de 1998. alterado os fatores percentuais para cálculo da
refenda gratificação a oarllr de 1° de fevereiro de 199a, e 1° de fevereIro de 1999. e. â vista do
aCima expliCitado sugenmos que a GCET seja paga aos militares do Distrito Federal nas
mesmas condições estabeleCIdas na Lei nO 9.633. de 1998.

Estas Senhor Presidente. as razões que Justificam a no~sa proposta

Aviso nO 732 _SUPARlC. Civil.

0,272.

i
0,301

i
Ia, ..II;
I
I

0.3111

i,371!
Institui a Gratificação de Estímulo à Docência no Magistério
Superior, e dá outras providên~ias"

"y~~·_~
SI~ANOG1ANNI

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
·da Presídência da República. Interino

PROJETO DE LEI N° 4.605, de 1998
(Do Poder Executivo)

Mensagem n' 686198

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
~~~~~ ~~o da Cirnara dos Deputados

Atenciosamente.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da

República relativa a projeto de lei que "Dispõe sobre a aplícação da Gratíficação de Condiçio

Especial de Trabalho - aCETo criada pela Lei nO 9.442. de: 14 de março de: 1997.005 militares do

Distrito Federal".

Senhor Primeiro Secretário•

Em) de junho de 1998,

UI - nAÇAS IFATOR HDLTULlCATIVO 80ME O SOLDO DE G1ll\IUlA-MAIWlIIAI
auDtJAçlO----- J'A'tCJi
SlIBOFICIAL f,·StiBTiIiilm: ~. O,.,
UIMEIIlO-WlllIDC'IÕ _. 1.1Ir:
RGt1HDO-áüGDTõ"· 1••11:
TUCJ:lRO-IARCi1rró" - -'--' 1,221í
~ IDKW'lIDOl 'TiÃiTElllO'HOR O.7ITi
~nIJlO-cii~riIllirRÃ·CLAS.1Í --a.Iiii
miJfxao:o'i='iiãõiiiiX=Cz..uSE I. ial'
iiÃimiiit"flõ; aoLDADO FUZILEIRO ICAVAL. SOLDADO DO üiiCITO &1 o.....·
IOLDAnO ~ 1- CLAlI. ' ••PZCIALIuooa, cmtIADOI Z DGAJADOI".t !
IOLDIIDO-CIJIJlDl OlI' COUEnno DE 1" CLASSE E 1OUlADQ-,

'~ISTA ID<lAJ1,DQ1 i
IlÁIl:IllllEIicr.-sõLDAiio-roZILtno IIAVAL riõLiiiDO DE 1i CLiiSEI
I~ UPECIALIZAIlOIII, lOLIlADo DO EXú.CITO (UnCIALIZAIlOI E!
IlOLDIIDO-CIJIJlDI 0lI COUETEnlo DI ~. c:LU1E I
iQLiiADô 'Dã'iilãéffil i lIOLílAllõ DE ~i êLülE llllaAJl\DOS E íWl,
Q.ZC:tAL%:AZ>OI) I

~-ciJW'K õíI êêiii'ri!no DE 3' CLAííIE I

Ir - PllAÇAI UPJiCIAIS IFATOa IllIL'l'IPLICATIV'O IOBU O SOLDO DE OlIAJDA-HAn1lIIAI
.liiliiiÇlõ i'ÃTÕi--
~':~PIR1Jri'i-A"OFICfAít I 2.014.
.u[ii:üitii--r-CAÕftJ:---rtiLTÍHO MO) ',311
.uPliÃiT'E-iCimm: (DDW:-SAJIDS), ALUNO Dõ êEihiiã DI: roilHAÇAÕ: . 6,3:11
.DI OFICIAI. DA- ADOIIÁtrrICA E ALlJI<O DE Oaalo DE FORMAÇAo DEI
·OnCXAIS DA IIUEIlVA' I
Ai.üNó,:, DO CCLfãIO aVAL '& DA acou (lJtEPARATOIUA DE CADETESl
, UILTIMO ,AIIOI i
'ÃLtmO" OO"CõLlâIO NAVAl. I DA UCQU,. PUPAJlATORa DE CADEDBi

IDIEllAIII """111 '
ALtJHo DA·üCou.. DI: roRiiiÇXõ DE aAJlGIKTOa 0.272
GlOMETE - - O.27a:
DDHDIZ'~Müiiiiiz'iO'&'ALtJMO õEõiãXõ DE FORMAÇAO DI: p"'ílAÇÃÍÍ=..-.DA;o----õo"'.~;;~õ'ar;
UlJ:R.VA •

OIaexvae6!al
1 • Valor da .cldo et. Alairante-d.-bquadra (.... para cC.culo da 0CZ'l' para oa
Oficiai.) .. (1',00
~ - Valor dq ...ido de llWlrd&-Harillll& I.... para c:t1culo da QCET para u pnçul
... 213.10

(AS COHISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇAD E SERVIÇO POBLICO; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO (ART.
54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO [ART. 54) - ART •
24, II)

Mensagem n' 668. de 3 de junho de 1998
o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tennos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto .i elevada deliberação de

Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estadod.
Justiça e da Fazenda, o texto do projeto de lei que "Dispõe sobre a aplicação da Gratificação:de

Art. 1g Fica Instituída a Gratificaçãd de "li.stímulq à Docência no Magifltério
Supenor, deVida aos ocupantes dos cargos efetivos de Professor da 3!! Grau. lotados e
em exercício nas instituições federais de ensina superior, vinculadas ao Ministerio da 
Educação e do Desporto,

§1!! Os valores a serem atrIbuídos à Gratificação instituída no caput deste
artigD correspenderão à pontuação atribuída aD servidor, alá o máximo de 140 pontDS,
sendo cada ponto equivalente ao valor estabelecido no Anexo desta Lei, observadD o
limite fixado no art, 10 da Lei n' 9.624. de 2 de abril de 1998.
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§ 22 A pontuação será atnbuída a cada servidor em função da avaliação de
suas atívic.ades na docêncIa. na pesqUisa e na extensão. observado o segUinte:

I - 10 pontos por hora-aula semanal em classe. até o máximo de 120
pontos.

11 - um máximo de 60 pontos pelo resultado da avaliação qualitativa das
allvldades refendas neste parágrafo

§ 3' O resullado da avaliação prevista no InCISO 11 do § 22 deste artigo
somente será computada quando satisfeito o disposto no art. 57 da Lei n° 9.394, de 20
de dezembro de 1996.

§ 4Q Cada Instituição federal de ensino supenor regulará e divulgará, no
prazo de 60 (sessenta) dias a contar da vigência desta Lei. as formas e fatores de
avaliação qualitativa do desempenho docente. bem como os critérios de atribUição da
onntuação por natureza das atividades descritas no ~ 2~

§ 52 A avaliação de que trata o parágrafo antenor terá periOdicidade anual.
iniciando-se em 1998.

§ 62 O regulamento de cada IFES deverá ser apresentado ao Ministério da
Educação e do Desporto e publicado em Diáno OfiCiai da União. com vigência a partir de
tnnta dias de sua publicação.

§ 7º O numero tmal de pontos a distribuir anualmente na forma do InCISO 11
do § 2º. em cada InstitUição somente poderá ultrapassar a quarenta e cinco vezes o
número de docentes efetiVOS em atividade com a autorização expressa do Ministro da
Educação e do Desporto. diante de justificativa apresentada pela InstitUIção.

§ 8º O numero de pontos adicionaIs a serem distribuídas através das
autonzações concedidas pelo Ministro da Educação e do Desporto nos termos do
paràgrafo anterior não poderá superar. a cada ano, dez vezes o número de docentes
efetivos em atividade no conjunto das instituições.

Art. 2" A gratificação de que trata o artigo antenor é devida em conjunto, de
forma não cumulativa. com a Gratificação de Atividade de que trata a Lei Delegada n213.
d~ 27 de agosto de 1992.

Art. 3' A partir da data de vigênCia desta Lei e até a conclusão do primeiro
processo de avaliação de que trata o inciso 11 do § 2" do art. 12. os servidores de que
trata o art. 1~, perceberão a gratificação calculada com base em sessenta por cento da
pontuação máxima fixada no § 12do art. 12.

Parágrafo único. Concluída a avaliação referida po caput, se a pontuação I
obtida pelo servidor for superior a sessenta por cento da pontuação máxima, a diferença
serã devida a partir da data de Vigência do regulamento a que se refere °§6!! do art. 1".

Art. 4Q Os servidores referidos no art. 12. regularmente afastados para
qualificação em programas de mestrado ou doutorado ou estágio de pós-doutorado, ou
que se encontrem em exerciclo de cargo de direção - CO ou função gratificada - FG 1 e
FG 2, na própria instituição. terão direito á gratificação caiculada com base em sessenta
por cento da pontuação mãxíma fIxada no § 1~ do art. 12

§ 12 Os servidores de que trata o caput deste artigo, ocupantes de cargo de
direção ou função gratificada FG 1 e FG 2. na própria mstitUlção. poderão perceber a
gratificação calculada com base em percentual superior a sessenta por cento da
pontuação máXima fixada no § l' do art. 1'. desde que tenham suas atlvídades
acadêmicas avaliadas nos termos do regulamento a que se refere o § ~ do art. 1"

§ 2" O disposto no § 3' do art 1° não se aplica na hipótese prevista no
parágrafo antenor.

§ 3" O docente servidor cedido para exercícIo de cargo de natureza
especial ou DAS 6, 5 ou 4. ou cargo eqUivalente na Administração Pública Federal
perceberá a refenda gratificação de estímulo calculada a partir da média antmétlca dos
pontos utilizados para fins de pagamento da gratificação durante os últimos vinte e quatro
meses em que a percebeu antes da cessão.

§ 4Q Na Impossibilidade do cálculo da média referida no caput. o número de
pontos considerados para o cálculo eqUivalerá a sessenta por cento do máXimo de
pontos fixados no § 1" do art. 1.

Art 51:! O docente aODsemaao ou o oeneT1Ctàno ae pensào na Situação em
que o refendo aposentado ou InstltUloor cue onglnou a pensão tenha adqUIrido o dIreIto
ao beneficio quando ocupante de cargo efetiVO refendo nesta LeI. tem direito à referida
gratificação de estimulo calculada a partir da média antmétlca dos ppntos utilizados para
fins de pagamento da gratificação durante os últimos vmte e quatro meses em que a
percebeu

§ l' Na Impossibilidade do cálculo da média referida no caput. Onumero de
pontos considerados para o cálculo eqUivalerá a sessenta por cento do máximo de
pontos fixados no § l' do art. l'

§ 2" É vedada a concessão ou revisão da gratificação Instituída por esta
Lei em Virtude de titulação postenor á aposentadona.

Art. 6' Sobre os valores fixados no Anexo. incidirão os indices de reajuste
geral concedidos aos servidores públicos federaiS CIVIS a part" da publicação desta Lei.

Art. 7' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo.

SUBSEÇÃO III
Das Leis

Art. 6 I - A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer membro ou Comissão da Càmara dos Deputados, do Senado
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao
Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos
previstos nesta Constituição.

§ l° - São de iniciativa privativa do Presidente da República as
leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na

administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e
orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

*Alínea "c" com redação dada pela Emenda Constitucional n. 18, de 05 021998,

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União, bem como normas gerais para a organização do Ministério

Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública;

f) militares das Forças Armadas, seu regime juridico, provimento
de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e
transferência para a reserva.

* Alínea "f' acre.w:lda pela Emenda Cuns(l/uclOnal n. 18. de 05 02 1998.

§ 2° - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à
Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um
por cento do eleítorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de
cada um deles.

LEI N° 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES
DA EDUCAÇÃO NACIONAL

TÍTULO V
Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino

CAPÍTULOrv
Da Educação Superior
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Art. 57 - Nas instituições públicas de educação superior, o
professor ficará obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aulas.

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS INTERMINISTERIAL N' 71, DE 9 DE JUNHO DE 1998
DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO E DA

ADMINISTRAÇÃO FEDERAL E REFORMA DO ESTADO

Excelentissinto Senhor Presidente da República,

LEI 119 9.624, !lE 2 DE hB"-IL !lE 1998

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

Altera dispositivos da Lei nl) 8.911, de
11 de julho de 1994, e dá outras
providências.

2. Em primeiro lugar, é preciso sublinhar que o Governo aumentou significativamente o
aporte de recursos oriundos do Tesouro para o custeio das universidades federais, compensando as
dificuldades decorrentes da perda das chamadas "receitas próprias", advindas de aplicaçõe5
financeiras que rendiam somas importantes no auge do processo inf1acionàrio anterior a 1994. A
preços de 1997. o volume de recursos do Tesouro cresceu de 419 milhões de reais em 1994 para
642 milhões em 1997. Estes recursos se destinam a garantir o funcionamento básico da
universidade, ou seja., principalmente suas atividades de ensino de graduação.

3. No mês de fevereiro último. Vossa Excelência incluiu, em medida provisória que
completava essa estratégia do governo, o Programa de Incentivo à Docência (PID), que procurava
estimular os melhores professores a terem maior envolvimento com a graduação. O fato de não ser
um programa universal provocou reações negativas dentro das universidades, culminando,
inclusive, na paralisação das atividades docentes em um número significativo de instituições.

Desde o início do governo de Vossa Excelência, o Ministério da Educação e do
Desporto tem procurado estabelecer uma política em relação às universidades que, sem desatender a
pós~graduação, procure resgatar a graduação. De fato, nas universidades federais, ao longo das
últimas décadas, a graduação foi claramente relegada a um segundo planD, sem investimentos
consistentes em laboratôrios e sem estimulas para que os professores mais qualificados dediquem
parte de seu tempo aos cursos de graduação. Estes, especialmente nas séries iniciais. são confiados a
professores novatos. que, apesar de sua dedicação, não têm ainda a experiência e o conhecimento
dos mestres e doutores. Trata-se de urna grave distorção, que compromete uma das funções mais
nobres da universidade publica. ou seja. a fannação básica de nossos futuros profissionais.

4. Por outro lado, o Congresso Nacional excluiu da aprovação da Medida Provisória o
artigo que criava o PID. Em função disso, o Mini.terio da Educação e do Desporto, em cooperação
com o MARE e ministérios da area econômica., concebeu o projeto de lei, que ora submeto a VOSSI.
Excelência para encaminhamento ao Congresso Nacional, que cria a Gtatíficaçio Especial de

Docencia Esta nova gratiticaçâo pretende estimular a atividade docente dos professores tanto na
graduação quanto na pos~graduaçào. e institui um programa de avaliação da produçiio acadêmica e
do desempenho docente dos professores

5. Trata-se de um programa que amplia significativamente os beneticios previstos no
PID. nos seguintes aspectos:

refere o
passa a
d.ev~àa 3.

Faço saber que o Pres idente da Reoúb~ica
adotou a. Medida Provisória n'; 1 ~ 644-41, de
1998, que c Congresso Naclonal aprovotj" e eu,
Antonio Carlos Magalhães. ?reslde~te, para as
efeitos do disposto no paraqraic único do
art. 62 da Constitu:'ção Federal, prc~ulqo a
seguinte Lei:

Art. l° O art. l° da Le:. nO 8.911, do: ~1 de Julho de :994,
a vlgcrar com d seguinte redacão:

"Art. 1° A remuneração dos cargos em ccrr.issão e das
funcões de direção, chefia e assessoramento, nos órgãos e
entldades da Administracão Federal direta, autárqu~ca e
fundac:.onal do Poder Executivo, para fins do disposto no
paragrafo unico do art. 62 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro

passa

Art. 10. O maior valor de venci:ne!1!:Os a que se
art. 2° da :'ei n D 8.852, de 4 de ~evereiro de 1994,
corresponder a, no máxi:c.o, oitenta por ::ento da remuneracác
Ministro de Es'tado.

Art. 11. A Retribuicão Adicional Variável - RAV e o "pro
labore", i:ls:ituídos pela ~ei :l~ 7.711, :ie 22 de dezembro de 1988, a
Gratificação de Estimulo à Fiscalização e Arrecadação üE::,;1~,

instituída pela Lei nO 7.787, de 30 de ~unhoJde 1989, a Retr~b:'::càc

VarJ.ável da Comissão de Valores Mobi!iâr1.os - RVCVM e a Ret!"ib:JJ.cào
Variável da Superintendênci.a de Seguros Privados - RVSUSEP, instituídas
pela Lei nl) 9.015, de 30 de ::I.arç.':l âe :995, observarão, como limite
mâxí!:o, valor igual a oito vezes Q do ~a.ior vencimento bás'::'::: da
respectiva ta.bela~................................................................................................................

LEI DELEGADA N° 13, DE 27 DE AGOSTO DE 1992

INSTITUI GRATIFICAÇÕES DE
ATIVIDADE PARA OS SERVIDORES CIVIS
DO PODER EXECUTIVO, REVÊ
VANTAGENS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - Ficam instituídas gratificações de atividade de pessoal
civil. devidas mensalmente aos servidores do Poder Executivo,
regidos pela Lei número 8.112. de 11 de dezembro de 1990. em valor
calculado sobre o vencimento básico. nos termos desta Lei Delegada.

Art. 2° - Os servidores das calTeiras de Diplomata e os Juízes do
Tribunal Marítimo receberão Gratificação de Atividade no percentual,
não cumulativo, de 160%, sendo:

I - 80% a partir de 1° de agosto de 1992;
II - 100% a partir de 1°de outubro de 1992;
III - 120% a partir de l° de novembro dc 1992;
IV - 140% a partir de l° de fevereiro de 1993;
V - 160% a partir de 1° de abril de 1993.

a) inclui todos os professores. titulados ou não. oferecendo, entretanto, um estimulo
maior aos titulados;

b) atinge o universo dos docentes e não apenas um número limitado;

c) esta prevista sua extensão, de acordo com detenninados critérios, tambem. aos
inativos. em tennos que respeitam as nonnas constitucionais sobre a. matéria..

6. Se este projeto for transfonnado em lei e sancionado por Vossa Excelência.,
esperamos grandes beneticíos para a uníversidade pública federal. Com ele estaremos estimulando e
oferecendo um aumento significativo na remuneração dos professores que possuem titulação de
mestrado e doutorado em lmcio de carreira, o que significará uma clara valorização da titulação
academica e estimularà o ingresso de novos valores nos concursos que estão sendo abertos. Como é
do conhecimento de Vossa Excelêncía, é justamente neste segmento que identificamos uma
defasagem salarial ímponante e que este projeto conígirá. Além disso, estaremos pela primeira vez
estabelecendo um efetivo processo de avaliação do desempenho dos docentes nos aspecto! de
ensino, pesquisa e extensão

7. É com esse propósito que submetemos a Vossa Excelência o anexo anteprojeto de lei
que institui a Gratificação de Estimulo a Docência no Magísterio Superior. Trata~se de proposta que
mantem o princípio da diferenciação do beneticio em função aa maior qualificação e da maior
dedicação do docente, ao tempo que introduz o principio da. avaliação do desempenho individual do
servidor no conjunto das atividades acadêmicas de docência. pe~quisa e extensão. Com visw a.
avançar na aplicação da idéia de autonomia. a proposta atribui a cada instituição a responsabilidade
de definir critérios e procedimentos, que serão tomados públicos, para a avaliação dos seus
docentes.

MENSAGEM N' 686, DE 9 DE JUNHO DE 1998, DO PODER EXECUTIVO.

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos tcnnos do artigo 61 da Constituição FederaL submeto à elevada deliberação de

Vossas Excelências o texto do projeto de lei que "Institui a Gratificação de Estimulo à Docência no

Magistério Superior, e dá outras providências".

8. A gratificação individual de cada docente sera o resultado de dois componentes: uma
pane relativa li sua dedicação á. docência., representada pelo numero de horas~aula. semanais
dedicadas ao ensino, e outra pane vinculada à avaliação do seu desempenho acadêmico, realizada
confonne nonnas e critérios estabelecidos pela própria instituição a que se vincula.

9. Tal como jà ocorre em outras carreiras do funcionalismo público federal, a
gratificação ora proposta sera. incorporada aos vencimentos, respeitado o limite imposto pelo art 10
da Lei nO 9 624, de 2 de abril de 1998, e, portanto, sem extensiva aos inativos e pensionistas. Para
oS atuais inativos e pensionistas estabelece a regra de somente repassar a parcela da gratificação
relativa à dedicação à docência, uma vez que. obviamente. não podem se sujeitar aos procedimentos
de avaliação de desempenho

Brasília. de junho de 1998. 10. Acreditamos, Senhor Presidente, que a proposta que ora submetemos a Vossa
Excelência representara um avanço significativo na direção da melhoria da qualidade do ensino
superior publico federal. na medida em que complernenta. outras ações, já desencadeadas, de
aumento dos investimentos em infra-estrutura das instituições, com um mecanismo de estímulo ao

_desempenho e :J. dedicado do corpo docente efetivamente engajado nas auvidades de ensino.
pesqUIsa e extensão I
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1I Como Vossa E:-..celêncl3 vem expressando desde o InIcio do governo e já. constava do
seu programa eleitoral. a solução de tOdos os problemas das universidades federais passa pela
aprovação de Emenda Constltucional que garanta a plena autonomia administrativa e financeira das
msunllções federais. para o que. desde novembro de 95. estamos discutindo com o Congresso
>Jacional o texto da correção necessária em nossa Cana Magna. O fato de não tennes ainda logrado
a sua aprovação. não deve de5estimular~nos a continuar perseguindo com empenho este objetivo.

Cremos, entretanto. que enquanto não é aprovada aquela Emenda., o presente Projeto
de Lei sera uma contribuição importante para a melhoria e expansão dos bons serviços que a
universidade pública federal presta à sociedade brasileira.

Respeitosamente,

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

Senado Federal. em do de junho de 1998

~
" -;~;l-:r-,'vú

I
Senad tania, arlo aes /

PreSIde

(~~
PAUWRENATÓ~/

Ministro de EstadoããEai:icàção e do Desporto

Aviso n2 765 - SUPARlC. Civil.

/.~~.
_LU~SBRE~NÇALVES

PEREIRA

Ministro de Estado da AdministraÇão Fedem! e
Reforma do Estado

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - Cem

CONSTITUIÇÃO
DA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Senhor Primeiro Secretário,

Em de junho de 1998. ................................................................................................................

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da
República relativa a projeto de lei que "Institui a Gratificação de Estimulo fi Docência no
Magistério Superior, e dá outras providências ll

•

Atenciosamente,

SVIS~ARR~LHOJ.,.
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UBIRATAN AGUIAR
Ptimei~o Secretário da Câmara dos Deputados
BRASIUA-DF.

PROJETO DE LEI NO 4.654, DE 1998
(DO SENADO FEDERAL)

PLS NO 70/98

Modifica a Lei n2 9~096~ de 19 de setembro de 1995 (Lei dos
Partidos Políticos) para tratar de punição ao partido político
mediante suspensão de cotas do Fundo Partidário.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso :'iacional decreta:

Art. l' Esta Lei modifica a Lei n' 9.096. dc 19 de setembro de 1995. para dar
nova disciplina à punição aplicada ao partido politico mediante a suspensão do Fundo
PartIdário.

Art. 2' O art. 28 da Lei n' 9.096. de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte § 3":

"§ 3' O partido politico. em nível nacional. não sofrerá a suspensão
das cotas do fundo partidário, nem qualquer outra punição como
conseqüência de atos praticados por órgãos regionais ou mwúcipais."
Art. 3' O art. 37 da Lei n' 9.096. de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar com

a seguinte redação. numerando·se o atual parágrafo único como § 1':
"Art. 37. A falta de prestação de contas ou sua desaprovação total ou

parcial implica a suspensão de novas cotas do Fundo Partidário e sujeita
os responsáveis ás penas da lei. (NR)

§ 2' A sanção a que se refere o capllt será aplicada exclusivamente
à esfera partidária responsável pela irrelnllaridade."

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEçÃom
Das Leis

Art. 65 - O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela
outra, em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou
promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.

LEI N° 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995

DISPÕE SOBRE PARTlDOS POLÍTICOS,
REGULAMENTA OS ARTIGOS 17 E 14, §
30, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.

TÍTULO II
Da Organização e Funcionamento dos Partidos Políticos

CAPÍTULO VI
Da Fusão, Incorporação e Extinção dos Partidos Políticos

Art. 28 - O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado
de decisão, determina o cancelamento do registo civil e do estatuto do
partido contra o qual fique provado:

I - ter recebido ou estar recebendo recursos financeiros de
procedência estrangeira;

II - estar subordinado a entidade ou governo estrangeiros;
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m - não ter presu do, 1l0f tennos desta Lei, as devidas contas à
Justiça Eleitoral;

IV - que mantém organiza;:ão paramilitar.
§ 10 - A decisão judicial a que se refere este artigo deve ser

precedida de processo legular, que assegure ampla defesa.
§ 20

- O processc de cancelamento é iniciado pelo Tribunal à
vista de denúncia de q1lalquer eleitor, de representante de partido, ou
de representação do Procuradcr-Geral Eleitoral.

TÍTULom
Das Finanças e Contabilidade dos Partidos

CAPÍTULO I
Da Prestação de Contas

Art. 37 - A falta dI: presta'tão de contas ou sua desaprovação total
ou parcial, implica a suspensão de novas quotas do fundo partidário e
sujeita os responsáveis às penas da lei, cabíveis na espécie, aplicado
também o disposto no (Irt. 28.

Parágrafo único. fl Justiça Eleitoral pode detenninar diligências
necessárias à complementação de infonnações ou ao saneamento de
irregularidades encontradas nas contas dos órgãos de direção
partidária ou de candidatos.

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEI-I: PLS OQ070 1998 PROJETO DE LEI (SF)
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 18031998
SENADO: PLS 000"0 1998

AlffOR SENADOR: EPITACIO Ci.FETEIRA PPB MA
EMENTA ACRESCENTA PARAGR.U'OS AO ARTIGO 28 DA LEI 9096 DE 1995. QUE

DISPÕE SOBRE os P-\RTIDOS POLITICOS.
DESPACHO INICIAL

(SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
ULTIMA AÇÃO

RMCD REMETIDO A CAMAllA DOS DEPlffADOS
2206 1998 (SI") SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXPl
1620 RECEBII'O NESTE ORGÃO. EM 22 DE JUNHO DE 1998.

ENCAMINHADO A
: (Sf) SUBSECRETA UA DO EXPEDIENTE (Sf)(SSEXPi EM 2:2 06 1998

TRAMITAÇÃO
1803 1998 (SF) PRO" 'OCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEG)

ESTE PROCE~ SO CONT EM 08 (OITO) FOLHAS NUME~AS E
RUBRICADA! .

1803 1998 (SF) PLElIARlO (PLEN"l
LEITURA.

1803 1998 (SF) MES \ DIRETORA
DESPACHO A CCJ (DECISÃO TERMINATIVA), ONDE PODERA
RIECEBER EMENDAS, ArOS SUA PUBLICAÇÃO E DISTIUBUIÇÃO EM
AVULSOS, PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS.
DSF 19 03 PAl14494 A 4498.

1903 1998 (SF) SUB:;ECRIETARIA DE COMISSÕES
RECEBIDO N!:STE ORGÃO, EM 19 DE MARÇO DE 1998.

1903 1998 (SF) SUB:;ECRIETARIA DE COMISSÕES
ENCAMINHA ~O AO SACP.

1903 1998 (SF) SER"IÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHAIJO A CCl.

1903 1998 (SI') CO/V. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC])
RIECEBlDON:STEORC:ÃO,EM 19 DE MARÇO DE 1998.

2503 1998 (SF) CO/V • CONSTI rUIÇÃO E JUSTIÇA (CC])
ENCERRAMENTO PRAZO SEM A1'RIESENTAÇÃO DE EMENDAS.

2503 1998 (sI') COlV. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC])
RIELATOR SE '! ESPERlDIÀO AMIN.

2804 1998 (SF) COlV. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC))
DEVOLVIDA PELO RELATOR, ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES DE
SERINCLUIDA NA PAlffA DE FEUNIÃO DA COMISSÃO.

2705 1998 (SI') COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC])
PARIECER DA COMISSÃO PELA APROVAÇÃO DA MATERIA, NA FORMA
DO SUBSTITIJTIVO OI - CCl. (FLS. 09 A 12).

2805 1998 (SF) SUBSEC. COOW. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI LEGISLAÇÃO CITADA NO PARIECER DA CCl. (FL. 17).

0206 1998 (SF) SUBSEC. COOW. LEGISLATIVA (SI') (SSCLS)
ENCAMINHADO A CCJ.

0306 1998 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC])

SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS NA DISCUSSÃO SUPLEMENTAR. O
SUBSTITUTIVO E DADO COMO DEFlNJTIVAMENTE APROV~O, NOS
TERMOS DO ART. :284. DO REGIMENTO INTERNO.

1006 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
0900 LEITIJR.\ PARECER 361 - CCl. FAVORAVEL AO PROJETO, NOS
TERMOS DA EMENDA I - CCl (SUBSTITIJTIVO). RELATORSEN
ESPERIDIÃO AMIN.
DSF Ii 06 PAG 10180 A 10188.

10 06 1998 (Sf) PLENARIO (PLEN)
0900 LEITIJRA OF. 033. DO PRESIDENTE DA CCl. COMUNICANDO
A APROVAÇÃO DO PROJETO, EM REUNIÃO DE 03 06 98, SENDO
ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS PAItA INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO. POR UM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA CASA, PAItA QUE
A MATERIA SElA APRECIADA PELO PLENARIO.
DSF li 06 PAG 10188.

12061998 (SF) SUBSEC. COOW. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: DE 15 A 190698.

:2:2 06 1998 (SF) PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRIESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO. PREVISTO NO ART. 91. PAltAGR.\FO TERCEIRO. DO
REGIMENTO INTERNO.

22061998 (Sf) MESA DIRETORA
DESPACHO A CAMAIlA DOS DEPlff~S.
DSF 2306 PAG

22061998 (SF) SUBSEC. COOW. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
PROCEDIDA A REVISÃO DO TEXTO FINAL PELA SGM.

22 06·1998 (Sf) SUBSEC. COOW. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO A SSEXP. . /d'J

2206 1998 À cÂMAItA DOS DEPlffADOS COM O OF/SF N'..6..T.7L.7.."

. Ofielo n' 61'7 (SF)

.~

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
Lei do Senado n° 70, de 1998, consIante dos autógrafos em anexo. que "modifica a Lei
n° 9.096. de 19 de setembro de 1995 (Lei dos Partidos Políticos) para tratar de punição ao
partido político mediante suspensão de cotas do Fundo Partidário".

Senado Federal. em dO de junho de 1~98

.17' /
Senador ~Iõs 'p-at~oc~nio

prir.teiro-secr/áriO, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado UbiraIan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
vpY.



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Alceste Almeida.
O SR. ALCESTE ALMEIDA (Bloco/PMDB 

RR. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, venho a esta tribuna com a satis
fação de amazônida que sou, no intuito de registrar
o importante trabalho que vem sendo efetuado no
Estado do Amazonas pelo Governador Amazonino
Mendes e pelo Prefeito Alfredo Nascimento, da Ca
pital daquela unidade federativa.

Logo ao assumir o Governo do Estado, o Dr.
Amazonino Mendes tratou de propiciar à Prefeitura
de Manaus - numa ação conjunta em que o Govemo
do Estado, através de convênios, pôs-se a passar
significativos recursos financeiros e apoio adminis
trativo - condições para que se iniciasse verdadeira
revolução urbanística na capital amazonense.

Tal modalidade administrativa tomou viço verti
ginoso nesses dois últimos anos, principalmente
quando inúmeras obras de vulto passaram a trans
formar Manaus em moderna cidade, enriquecida por
cinco grandes viadutos e, entre outras inúmeras
obras, largas avenidas bem sinalizadas, com denso
asfalto e farta e moderna iluminação.

Deu-se maior esse sinergismo entre o Governo
Estadual e o Governo Municipal de Manaus quando
foi eleito o atual Prefeito da Capital, Alfredo Nasci
mento, apoiado eleitoralmente pelo Governador
Amazonino Mendes, mentor dessa importante ação
conjunta que faz lucrar, sobretudo, o povo do maior
Estado brasileiro, o gigantesco Amazonas, com suas
selvas e rios que compõem a maior rede hídrica
mundial.

Não é surpresa, portanto, o registro da revista
IstoÉ,edição datada de 3 de junho de 1998, à pági
na 34, em que Alfredo Nascimento é reconhecido,
por idônea pesquisa de opinião pública, como Pre
feito número um do Brasil entre os das 26 Capitais
brasileiras.

É motivo de orgulho e regozijo para nós, ama
zônidas, ess'e importante destaque, que, embora até
nos envaideça, para nós não chega a ser surpresa,
porquanto acompanhamos a materialização desse
trabalho em cada oportunidade que passamos por
aquelas plagas. O que de fato nos surpreende, isto
sim, é a velocidade dessas realizações, que vêm
transformando Manaus num verdadeiro cartão post
ai, tal a beleza da sua transformação. Mas muito im
porta o registro na elevada mídia desse importante
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O SR. PRESIDENTE (B. Sá) - Finda a leitura destaque, por patentear e promover, nacionalmente,
do expediente, passa-se ao o reconhecimento de que essa modalidade adminis

trativa - a ação conjunta dos Governos Estadual e
Municipal - pode fazer bem ao povo.

Portanto, não podemos deixar de reconhecer
também nesse êxito o trabalho, a visão e a capaci
dade administrativa do Governador Amazonino Men
des. Sem o apoio desse importante homem, temos
certeza de que tal êxito não seria alcançado, em que
pesem os distinguidos e competentes dotes adminis
trativos do Prefeito Alfredo.

E não fica apenas na Capital amazônica o pro
gresso urbanístico, produtivo e social levado pelo
Governador Amazonino. Há um desenvolvimento
sistêmico em todo o Estado, onde vemos até nas
populações ribeirinhas a troca do remo pelo motor
de popa, a troca do candeeiro pelo motor de luz, sob
doações volumosas que o Governo do Estado tem
levado ao alcance dos interioranos, após triagem social
bem efetuada.

Também há incentivos à produção agrícola, '
como a destacada construção de terminal graneleiro
em Itacoatiara, transfigurando ao topo de primeiro
mundo o trato na recepção, armazenamento e auto
matizado escoamento de grãos a navios de grande
calado, transoceânicos, que aportam à exportação
dos produtos oriundos do Amazonas e até de outros
Estados do oest~ brasileiro, principalmente Mato
Grosso.

Uma administração dessas, além de nos orgulhar,
nos emociona e engrandece a Amazônia diante do
País e do mundo. Merecem, portanto, o Govemador
Amazonino Mendes e o Prefeito Alfredo Nascimento
nossa homenagem e a certeza de que continuarão re
cebendo a bênção de Deus, levando à frente tão profí
cuo trabalho, que tem modernizado a Capital e o Esta
do e, sobretudo, propiciado melhor condição de vida
ao heróico povo da maior unidade federativa do Brasil,
verde de mata e verde de esperança por dias que têm
sido e serão cada vez melhores.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para
cumprimentar o jovem Marcelo Alceste de Almeida,
que hoje chega à maioridade. Trata-se de um ama
zônida nascido em Manaus, que tem perspectiva de
grande alcance na área do turismo amazônida. Ao
Marcelo envio meus parabéns, meus cumprimentos
e meu desejo de que continue dando alegria aos
seus pais e irmãos.

Era o que tinha a dizer.

O SR. PRESIDENTE (Deputado B.Sá) - Con
cedo a palavra, para uma comunicação de Lideran-
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ça pelo PFL, ao Deputado Paes Landim, cujo tempo Além do mais, há a solicitação para a limpeza
será dividido com o nobre Deputado Osório Adriano. da linha de transmissão de São João do Piauí e toda

O SR. PAES LANDIM (PFL - PI. Como Líder.) a área de São Raimundo Nonato, até porque, de
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, em nome maneira irresponsável, sem nenhum planejamento
do meu partido, queria aplaudir o Sr. Ministro Rai- racional, a Cepisa vinha fazendo ligações de novas
mundo Brito que, neste momento de escassez de re- linhas de maneira demagógica, sem levar em conta
cursos - que não é novidade, sobretudo neste mo- a capacidade de suporte do setor energético de São
mento de falta de chuvas, com a dramaticidade do Raimundo Nonato. O Ministro Raimundo Brito deter-
problema do Nordeste, que V. Exa., Deputado B. Sá, minou a limpeza da linha de São João do Piauí até
conhece muito bem, porque é um dos estudiosos do Caracol e, ao mesmo tempo, já está fazendo consul-
problema e um dos homens públicos preocupados toria para definir de vez o suporte energético da re-
com o tema da seca -, apesar de integrar uma gião de São Raimundo Nonato.
equipe rigorosamente técnica, paradoxalmente, é o Portanto, quero parabenizar o Sr. Ministro Rai-
que mais tem investido no meu Estado este ano, mundo Brito, um grande Ministro, um homem com-
através do seu Ministério. petente, um homem que, além das suas apreensões

Depois de muita luta, de muitos obstáculos bu- em nível macro - sua Pasta envolve todo o setor
rocráticos e manipulação de licitações, consegui- elétrico do País e o setor de petróleo - ainda se
mos, Sr. Presidente, inaugurar, na sexta-feira, dia preocupa com os problemas do nosso velho e sofri-
29, a linha de transmissão elétrica de São João do do sertão, que ele conhece tão bem porque é um
Piauí a Dom Inocêncio, realizando um velho sonho homem do sertão da Bahia, e a quem já devemos,
de sua gente, de seus líderes, como Luiz da Benta e inclusive, quando respondia pela pasta dos transpor-
o grande Padre Lira Parente, Prefeito de Dom Ino- tes do Governo baiano, a execução da estrada que
cêncio. A inauguração se deu depois de mais de um vai de Remanso, na Bahia, até a fronteira com o
ano de compromisso formal do Sr. Ministro Raimun- Piauí, graças à determinação deste grande homem
do Brito, assumido em São João do Piauí quando da público que é o Presidente Antonio Carlos Magalhães.
ordem de serviço da linha de transmissão São João Portanto, Sr. Presidente, em nome do meu par-
do Piauí/Eliseu Martins. A burocracia da Cepisa foi tido, quero parabenizar S. Exª e regozijar-me com o
de tal maneira estranguladora que somente após o nosso partido por ter em seus quadros, sem falsa
Ministro assumir o comando da Cepisa, por intermé- modéstia, um homem da dimensão, do porte, da
dio da Eletrobras, e utilizando recursos alocados ri- grandeza, da responsabilidade e da sensibilidade
gorosamente pelo Governo Federal desde abril do política do Ministro Raimundo Brito, que neste mo-
ano passado, sem nenhum tostão do Governo Esta- mento, por paradoxal que pareça, repito, embora
dual, foi possível, em novembro de 1997, começar pertencente a uma Pasta técnica, é quem mais tem
realmente a se operacionalizar a construção da Ii- investido no nosso sertão nessa hora amarga por
nha, inaugurada com muito regozijo pela população que passam o sudeste e o sul do Piauí em razão do
de Dom Inocêncio no último dia 29 de maio. E, em problema da seca.
razão exatamente da política de investimentos do Ao ensejo, não poderia esquecer as grandes fi-
Ministério de Minas e Energia e da Eletrobras, que guras humanas do Dr. Firmino Ferreira Sampaio
comanda hoje as ações da Cepisa, todos os Municí- Neto, Presidente da Eletrobras; de seu antecessor,
pios recém-emancipados terão, ainda este ano, se Dr. Antônio Imbassahy, que deu o impulso inicial da
Deus quiser, a sua energia inaugurada. linha de transmissão São João do Piauí/Dom Ino-

Quero destacar ainda que, dos recursos aloca- cêncio; e da Dra. Meriam Ohana, competentíssima e
dos pelo Ministério de Minas e Energia para Dom honrada Presidente da Cepisa, dada a sua contribui-
Inocêncio, sobraram cerca de 900 mil reais, tal a ção fundamental para que fosse possível, no último
projeção estapafúrdia da Cepisa feita no início do dia 29, levar finalmente a tão esperada energia elé-
ano passado. trica a Dom Inocêncio.

Tal sobra vai permitir a iluminação de dois ou- Era o que tinha a dizer.
tros Municípios, Campo Alegre do Fidalgo e Gervá- O SR PRESIDENTE (B. Sá) - Concedo a pala-
sio Oliveira. E já está pronta também a licitação de vra ao nobre Deputado Silas Brasileiro.
Lagoa do Barro, além de se encontrarem em fase de O SR. SILAS BRASILEIRO (Bloco/PMDB -
preparação os projetos executivos para Guaribas, MG. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Pedro Laurentino e Nova Santa Rita. Sras. e Srs. Deputados, nesta sessão faço o justo
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registro de datas importantes para o sistema coope
rativo nacional e mundial.

Lembramos ontem, neste Parlamento, diante
de tantas personalidades que nos honraram e presti
giaram com sua presença, o 76º Dia Internacional do
Cooperativismo - doutrina essa, entretanto, consa
grada há pelo menos três séculos.

É importante que seja também ressaltado, nes
ta oportunidade, que no Brasil, há exatamente dez
anos, quando da promulgação da Constituição Fe
deral, o cooperativismo foi alçado a uma posição de
vanguarda no cenário global, adquirindo, com a Car
ta Magna, sua liberdade e independência para fazer
valer-se de seus valores primordiais de autogestão.

Outra comemoração que aqui merece referên
cia são os dez anos de criação, entre os membros
do Congresso Nacional, da Frente Parlamentar do
Cooperativismo, com efetivo apoio, dentre outros, do
saudoso e sempre lembrado líder e Presidente da
Assembléia Nacional Constituinte, Deputado Ulys
ses Guimarães, do então Ministro da Agricultura, Dr.
lris Rezende, e do então Presidente do Banco Na
cional de Crédito Cooperativo, Dr. Dejandir Dalpas
quale.

Podemos verificar que este momento se reves
te de significados valiosos. Além de todas essas da
tas que marcam passagens inesquecíveis na história
de nosso movimento, muitas conquistas recentes
para o setor vêm somar-se aos motivos que festiva
mente hoje nos reúnem.

O cooperativismo tem esta virtude: congregar
aqueles que cooperam, aqueles que, por suas inten
ções, disponibilizam fraternidade e solidariedade,
compartilham do crescimento de todos em parceria,
união, exercício do trabalho, esforços e integração.

Entendemos que este momento é por demais
propício para prestarmos homenagens de reconheci
mento.

Reconhecer é valorizar, é demonstrar a grati
dão pelos benefícios de atos voluntários de dedica
ção, daqueles abnegados que vão ao encontro da
realização de muitos, que buscam igualdade de
oportunidades para todos, para que juntos, num so
matório de princípios, talentos, vocações e ideais,
todos possam desenvolver-se econômica, social e cul
turalmente. No atual estágio de sua história, o coope
rativismo brasileiro tem muito que comemorar.

Hoje emprestamos ao mundo a sabedoria e a
luminosidade de nossa liderança máxima: Dr. Ro
berto Rodrigues, Presidente da Aliança Cooperativa
Internacional, maior organização não-governamental
do planeta, orientador e guia de 770 milhões de as-

sociados em mais de cem países do mundo. Dr. Ro
berto merece nossa homenagem, por sua experiên
cia, capacidade, honradez, seu porte de estadista,
indiscutivelmente a maior expressão de nosso siste
ma, razão pela qual quando nos referirmos à sua
pessoa é sempre com muito respeito, admiração,
amizade e carinho, citando-o como uma lenda viva
do cooperativismo.

Temos a honra, a satisfação e o orgulho de
sermos presididos, em nossa Organização das Coo
perativas Brasileiras, por esta bandeira de respeita
bilidade, integridade e capacidade humana que é o
nosso Líder, o Dr. Dejandir Dalpasquale, patrimônio
essencial que dá oxigênio ao nosso movimento, com
sua postura inabalável em prol do fortalecimento
desse setor vital para o Brasil.

Recentemente, em homenagem que nos foi
prestada pela OCB, comparamos o Dr. Roberto Ro
drigues e o Dr. Dejandir Dalpasquale a dois pinhei
ros, por representarem para nós, como pilares que
são, o símbolo universal do cooperativismo moder
no.

Esses homens, com seus exemplos e dedica
ção, consagram sempre e cada vez mais os valores
e princípios do cooperativismo que constituem nossa
marca - a ajuda mútua, a eqüidade, a responsabili
dade, a honestidade, a democracia, a educação per
manente e a preocupação com o semelhante.

Comemoramos também o fato da Frencoop ser
presidida nesta Casa pelo irmão e companheiro de
todas as horas Deputado Carlos Melles, figura
maiúscula em todo este processo de reorganização
da Frente, de levantamento da realidade e de pro
posta de revitalização do sistema. O Deputado Mel
les trabalha com a alma sem se fustigar, é criterioso,
homem que convence pelo seu conhecimento e cu
jas análises despertam a atenção de seus interlocu
tores, chegando sempre a resultados satisfatórios
para toda a classe associativista. Parabéns, compa
nheiro Melles, pelo seu trabalho e abnegação.

Reconhecemos as lideranças expressivas de
homens devotados e grandes cooperados do Brasil,
construtores de uma nova e necessária realidade:
Dr. Lajose Alves Godinho, Presidente da Ancoop;
Dr. Heli de Oliveira Penido, Diretor-Presidente da
Crediminas; Dr. Raimundo Mariano do Vale, Pre
sidente do Bancoob; Dr. Adernar Schardong,
Presidente do Bancicred; Dr. Alfeu da Silva Mendes,
Presidente da Ocemg; Dr. João Paulo Colovski,
Presidente da Ocepar, e Dr. Amílcar Cramacho,
Diretor-Superintendente. Em nome desses valorosos
companheiros, baluartes da cooperação nacional,
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congratulamo-nos com todas as lideranças das em
presas cooperativas, de todos os segmentos e de to
dos os graus e das entidades de representação em
todos os Estados, as OCE.

Conhecemos e partilhamos do anseio cívico
desses líderes, que acima de tudo querem fortalecer
o compromisso de todos nós para com o sistema e
nossa participação dentro dele, difundindo a educa
ção cooperativista, realizando a primazia do interes
se coletivo e dos grupos de cooperados para os
quais voltam seu gigantesco trabalho, estimulando
uma participação mais atuante das mulheres e dos
jovens, promovendo a instrução e a profissionaliza
ção, com as modernas técnicas de gestão, para que
as cooperativas possam adquirir mais profissionalis
mo e mais força competitiva, buscando parcerias e
praticando a intercooperação em todas as direções,
para capacitação, tecnologia e negócios.

Louvamos e destacamos, sobretudo, seu em
penho pela unidade do sistema cooperativista brasi
leiro, com um modelo de organização solidamente
representativo, altamente intercomunicativo e plena
mente integrado, que, superando as dificuldades,
atravessa um momento historicamente importante,
apontando e buscando novos caminhos, incremen
tando organizações, formando novas lideranças e
uma moderna consciência cooperativa.

O mundo globalizado está aberto para esse
modelo que ao longo dos séculos se vem firmando.
Já se disse que "o cooperativismo é a esperança
dos que sabem que há sempre um problema a resol
ver e uma revolução a evitar". Sim, o mundo, suas li
deranças e seus habitantes já têm consciência de
que cooperativismo é a grande solução.

Juntos somos muitos, somamos esforços para tor
nar mais forte nossa esperança, participação e união.

Sr. Presidente, quero ainda fazer um registro
sobre outra importante data comemorativa.

No dia de hoje, 5 de junho, comemora-se em
todo o mundo o Dia do Meio Ambiente.

O Dia do Meio Ambiente representa, sem som
bra de dúvida, muito mais do que uma simples data
no calendário. Há datas festivas que se perdem no
esquecimento, outras que nunca chegam a se tornar
populares. Esse não será, com certeza, o destino do
Dia do Meio Ambiente. O dia 5 de junho está fadado
a se tomar uma das mais importantes datas come
morativas da comunidade mundial. O motivo é sim
ples: falar de meio ambiente significa falar do futuro
da espécie humana, do futuro da vida na Terra.

Nas últimas três décadas, assistimos a uma
evolução surpreendentemente rápida da consciÂncia

ecológica da humanidade. Talvez o evento mais sig
nificativo, aquele que, de certo modo, despertou os
homens e mulheres para o fato de que vivemos em
um planeta finito, do qual dependemos diretamente
para a nossa sobrevivência como espécie, talvez te
nha sido, repito, a frase do cosmonauta russo Yuri
Gagarin, o primeiro homem a navegar em órbita do
planeta. Ele pronunciou, com emoção, a seguinte
frase: liA Terra é azul!"

Pela primeira vez, podíamos observar o nosso
mundo, a nossa casa, o nosso hábitat de fora, do
espaço, um belo e delicado planeta azul perdido na
escura imensidão do cosmos.

Talvez tenha sido essa especial visão da Terra
que tenha inspirado o pensador americano Buck
minster Füller a comparar o nosso planeta a uma es
paçonave, a espaçonave Terra. A imagem é perfei
ta. Nós, habitantes do planeta Terra de hoje e de
amanhã, somos todos, sem exceção, passageiros,
tripulantes, viajantes de uma mesma, comum, e o
que é mais importante, finita espaçonave.

A Terra não é uma fonte inesgotável de re
cursos naturais. A Terra não é um recipiente infini
to para os nossos dejetos e o nosso lixo. A Terra é
finita, a Terra é esgotável, a Terra pode ser des
truída.

Talvez um segundo fato decisivo na tomada de
consciência sobre a finitude da Terra, depois do pla
neta visto do céu, tenha sido a descoberta de que
estamos destruindo a camada de ozônio que prote
ge toda a vida terrestre. Sem a camada de ozônio
não pode haver vida na Terra, e nós a estamos des
truindo. De um momento para o outro a humanidade
descobriu que podia provocar desequilíbrios em escala
biosférica. Até então vínhamos convivendo com incon
táveis desastres ambientais, mas todos eles tinham
um caráter, de certo modo, localizado, circunscrito.
Com a constatação científica da perda do ozônio tra
posférico, a partir de medições realizadas sobre a An
tártida, derno-nos conta de que o planeta inteiro estava
em perigo. À ameaça do ozônio logo veio juntar-se a
ameaça do chamado efeito estufa, vale dizer, o aque
cimento do planeta provocado pela concentração de
determinados gases na atmosfera, como o dióxido de
carbono. Embora ainda haja muita polêmica a esse
respeito, acumulam-se as evidências científicas de que
a temperatura do planeta está subindo, e continuará
subindo nas próximas décadas se não formos capazes
de estabilizar ou reduzir a concentração do dióxido de
carbono e outros gases-estufa na atmosfera.

Mais do que nunca cresce a consciência de que
estamos Jodos, humanos e não _humanos, umbilical-
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mente ligados. Junto com todos os demais seres vi
vos que partilham conosco deste mundo, depende
mos da saúde do planeta Terra para vivermos e so
brevivermos. Se não cuidarmos da saúde do plane
ta, se não nos mantivermos dentro dos limites do
que ele pode oferecer-nos de forma sustentável, se
não o mantivermos limpo, destruiremos nossa pró
pria casa, morreremos sufocados na nossa própria
imundície.

Daí, portanto, Sr. Presidente, a importância da data
de hoje. O dia do meio ambiente deve ser lembrado, c0

memorado e, mais importante, deve estimular uma séria
reflexão sobre o que temos feito e o que falta fazer para
construirmos uma cMlização planetária em equilíbrio de
fato com os condicionamentos ecológicos do planeta.

Não se pode negar que, desde as primeiras
viagens espaciais, houve muitas conquistas em fa
vor de um planeta ecologicamente sadio. No plano
internacional, a evolução dos compromissos assumi
dos pelos povos e países em prol do meio ambiente
planetário, das espécies e dos ecossistemas, pode
ser medido pela multiplicação de acordos e tratados
bilaterais e multilaterais. Com certeza, o maior even
to internacional deste quarto final de século na área
ambiental foi a Conferência das Nações Unidas so
bre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Cúpula da
Terra, ou, como ficou popularmente conhecida, a
Eco 92. A partir dessa Conferência, realizada, para
nosso orgulho, na cidade do Rio de Janeiro, em
1992, a temática ambiental foi definitivamente incor
porada à agenda mundial. A Conferência do Rio
consagrou de forma absoluta o conceito do desen
volvimento sustentável. Naquela ocasião foram con··
cluídos e abertos para a assinatura dos países parti
cipantes alguns acordos fundamentais, como a Con
venção sobre Diversidade Biológica, a Convenção
sobre Mudanças Climáticas, o Tratado sobre Flores
tas, a Carta da Terra e a Agenda 21, uma agenda
com objetivos e metas a serem implementadas de
hoje até as primeiras décadas do próximo século.
Muitos outros acordos importantes poderiam ser
lembrados se dispuséssemos de um tempo maior. O
que é importante, porém, e que se pode facilmente
constatar, é que hoje, em toda e qualquer política de
desenvolvimento, concebida e implementada me
diante o consórcio de nações, a dimensão ambiental
é devidamente considerada. Isso pode ser constata
do em todos os empreendimentos multinacionais,
desde as discussões sobre comércio internacional
até os critérios e parâmetros que orientam as políti
cas de financiamento dos bancos multilaterais, como
o Banco Mundial.

No plano interno, também há muito o que co
memorar. A Constituição de 1988 dedicou todo um
capítulo à temática ambiental, fato pouco comum em
todo o mundo. Nossa legislação de meio ambiente é
considerada uma das mais avançadas do planeta, e
não encontra paralelo, por exemplo, entre os nossos
parceiros do Mercosul. Nesse campo, merece desta
que especial a recém-aprovada nesta Casa Lei dos
Crimes Ambientais. Essa nova lei sistematiza, com
plementa e desenvolve a legislação pátria em maté
ria de penalidades administrativas, civis e penais, e
municia os órgãos ambientais, finalmente, com os
instrumentos necessários para fazerem valer as leis
de proteção do meio ambiente.

Mas a Lei dos Crimes Ambientais não é a úni
ca lei importante aprovada nos últimos tempos ou
em tramitação no Congresso. Entre as leis aprova
das poderíamos citar a Lei dos Recursos Hídricos,
que introduz mecanismos inovadores para a gestão
racional e a solução de conflitos envolvendo o uso
da água. Entre os projetos em tramitação, para ficar
mos apenas em dois exemplos, mencionamos o pro
jeto que regulamenta o acesso aos nossos recursos
genéticos, em tramitação no Senado, e o projeto que
regulamenta a conservação e o uso da Mata Atlânti
ca. Esse segundo projeto, a propósito, ganhou espe
cial importância depois da divulgação na semana
passada do Atlas do Desmatamento da Mata Atlânti
ca, elaborado pela Fundação SOS Mata Atlântica,
que demonstra que, apesar das normas em vigor,
nosso mais ameaçado ecossistema continua sendo
severamente destruído.

A menção ao desmatamento da Mata Atlântica
lembra-nos de que, se temos motivos para comemo
rar, também temos motivos para nos preocuparmos,
e não são poucos. No plano internacional, apesar
dos avanços alcançados com a edição de vários
acordos e tratados, a implementação dos compro
missos assumidos vem progredindo de forma extre
mamente lenta. Os recursos financeiros destinados
à efetiva realização das ações e metas acordadas
pelos países signatários desses documentos estão
muito aquém do que poderia ser considerado aceitá
vel. A efetiva implementação da Convenção sobre
Diversidade Biológica, por exemplo, depende da ela
boração de leis internas. No caso do Brasil, uma das
leis fundamentais para a aplicação da Convenção é
aquela já citada que vai regulamentar o acesso aos
nossos recursos genéticos e cujo projeto, embora já
venha sendo discutido há mais de dois anos, ainda
não foi aprovado no Senado. No caso das negocia
ções sobre o problema do efeito estufa, os avanços
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alcançados nos últimos anos estão longe daqueles
que seriam necessários diante da gravidade e
urgência do problema.

Internamente, continuamos convivendo com
problemas ambientais crônicos, sem perspectiva de
solução efetiva em curto ou médio prazo. Os ecos
sistemas naturais continuam sendo rapidamente
destruídos. A Mata Atlântica, como dito, apesar de
reduzida a menos de 8% da sua cobertura original,
continua sendo desmatada em ritmo acelerado. A
taxa de desmatamento da Amazônia de 1996 foi a
mais alta da história recente do País. A cultura da
soja continua invadindo as áreas de cerrado sem as
salvaguardas ambientais adequadas. A despeito dos
avanços alcançados em matéria de legislação, os
Governos Federal, Estaduais e Municipais permane
cem desprovidos dos recursos e dos meios para fa
zerem valer as leis. Na campo, a contaminação do
ambiente e dos trabalhadores rurais por agrotóxicos,
a perda de solo fértil provocada pela erosão e o
comprometimento dos corpos d'água são problemas
que permanecem sem um tratamento eficaz. Nas ci
dades, as populações, especialmente aquelas mais
pobres, seguem convivendo e sofrendo os efeitos de
problemas graves como a falta de saneamento, a
poluição do ar, as enchentes e o deslizamento de
encostas. Não bastasse tudo isso, fomos surpreen
didos por uma catástrofe ambiental de largas propor
ções como os incêndios da floresta amazônica no
Estaqo de Roraima.

Esses exemplos, Sr. Presidente, dão bem a di
mensão do desafio que se coloca diante de nós, bra
sileiros e, em particular, dos membros desta Casa.
São problemas graves, de difícil solução, que vão
exigir uma grande dose de sensibilidade, determina
ção e coragem. Estou seguro, todavia, de que todos
juntos, Governo e sociedade, saberemos construir
um país e um mundo mais justo e melhor para nós e
para os nossos filhos. Dentro desse princípio e com
essa consciência, comemoramos nesta data o Dia
do Meio Ambiente.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Si/as Brasi
leiro, o Sr. B. Sá, § 2!1 do artigo 18 do Regi
mento Interno, deixa a cadeira da presidên
cia, que é ocupada pelo Sr. Osório Adriano,
§ 29 do artigo 18 do Regimento Interno.

O SR PRESIDENTE (Osório Adriano) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado B. Sá.

O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta

Casa abriu ontem suas portas, na parte da tarde,
para uma sessão especial em homenagem ao coo
perativismo nacional e internacional.

Faço parte, com muita satisfação e alegria, da
Frente Parlamentar Cooperativista desta Câmara
dos Deputados, que hoje é conduzida pelo noore
Deputado Carlos Melles e tem sido um bastião, uma
trincheira avançada na luta pela introdução dos con
ceitos do associativismo e do cooperativismo como
forma de promoção sustentada do desenvolvimento,
sobretudo daquelas comunidades interioranas mais
atrasadas, menos desenvolvidas que estão a preci
sar do despertar dos seus potenciais individuais e
coletivos para que o seu desenvolvimento chegue, a
exemplo do que já se opera em muitos pontos do
País.

O cooperativismo na nossa Nação tem aproxi
madamente cem anos. Começou pelo Rio Grande
do Sul e simultaneamente desenvolveu-se em Minas
Gerais. Aos poucos foi ganhando outras regiões do
País e hoje já se espraia também no Nordeste, parti
cularmente no Estado do Piauí.

Sr. Presidente, desde os meus primeiros pas
sos na vida pública, ainda como Prefeito de uma ci
dade do interior do Estado do Piauí, a cidade de
Oeiras, e depois como Deputado Federal, hoje con
cluindo o segundo mandato, tenho feito do coopera
tivismo uma das maiores bandeiras para fazer che
gar a emancipação econômica e o desenvolvimento
notadamente àquelas comunidades rurais mais
afastadas.

Muitas vezes encontramos em dezenas de lo
calidades pessoas com um potencial de infra-estru
tura muito bom, dispondo de água, terra e energia
elétrica, mas, porque falta o agente fundamental,
que é a instrução, e sobretudo a noção da ação con
junta, associada ou cooperada, ainda vemos em
muitos locais do interior do Estado do Piauí, em que
pesem todos esse potenciais, essas pessoas sofrerem
de fome, como acontece agora de maneira aguda,
com mais essa seca.

Sr. Presidente, temos trabalhado intensamen
te, procurando transformar- nos em verdadeiros ani
madores culturais para fazer com que essas comuni
dades despertem para os seus potenciais e, a partir
daí, desenvolvam a ação cooperada em torno dessa
ou daquela maneira de promover-se economicamen
te. E o fato é que vão surgindo de norte a sul de
nosso Estado muitas associações e cooperativas
que passam a explorar a área, por exemplo, de api
cultura, que é hoje um dos pontos mais avançados
do Estado do Piauí. Centrada em Picos, na região
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sudeste do Estado do Piauí, essa atividade tem na
linha de frente a Cooperativa Campil, que congrega
mais de quatrocentos pequenos produtores rurais
associados.

Em outras locais, Sr. Presidente, temos asso
ciações ou cooperativas que passaram a desenvol
ver o beneficiamento da castanha de caju, agregan
do valor ao produto, abrindo postos de emprego e, a
partir daí, exportando a castanha beneficiada, a
amêndoa, com um valor agregado muito maior.

Conseqüentemente, isso representa mais ren
da e mais lucro para aquelas comunidades. E por aí
vai: há associações e cooperativas de suinocultura e
de piscicultura consorciada, associações e coopera
tivas que desenvolvem a agroindústria de doce, etc.
Enfim, achamos que é esse o caminho fundamental
pelo qual os pequenos produtores podem emanci
par-se e desenvolver-se.

Assim sendo, a Câmara dos Deputados, quan
do faz uma sessão solene, como aquela de ontem,
para discutir e avaliar os rumos do cooperativismo
no País e no mundo, mais uma vez acerta em cheio,
de maneira oportuna, porque neocooperativismo in
discutivelmente é a forma fundamental de arrancada
para o desenvolvimento sustentado, sobretudo da
quelas comunidades ainda mais atrasadas e menos
desenvolvidas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. GILNEY VIANA (PT - MT. Sem revisão

do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, e, se é
verdade que temos algumas conquistas e vitórias a
comemorar, é verdade também que temos algumas
insuficiências e algumas derrotas a lamentar.

Enumero uma série de vitórias que conquista
mos, particularmente com a consciência nacional e
internacional de que a permanência e a sobrevivência
da espécie humana depende de como ela se relaciona
com a natureza, com as outras espécies e com o
meio ambiente.

A utopia realizável do milênio vindouro, não a
utopia possível do Presidente da República, é a uto
pia do desenvolvimento sustentável, aquela que
combina a realização das intenções, das necessida
des materiais do homem, com as possibilidades das
suas realizações espirituais. É preciso estar centra
do numa nova ética intergeracional, em que se
aposta no futuro e na sobrevivência da espécie hu
mana por séculos vindouros. É verdade que para
isso precisamos reciclar, renovar, revolucionar os
nossos processos construtivos e produtivos, mas,
principalmente, manter a consciência de que os re-

cursos naturais não são renováveis. Em qualquer
medida de enfoque, é certo que esses recursos um
dia acabarão caso não saibamos respeitar a sua ca
pacidade de regeneração.

O Brasil foi sede da Rio 92, que celebrou con
vênios e tratados da maior importância para a sobre
vivência da espécie humana na terra, inclusive a
Agenda 21, que promoveu a reunião Rio Mais Cinco,
contando com entidades governamentais e não-go
vernamentais de todo o mundo, a partir da qual esta
mos elaborando a Carta da Terra, que se concretiza
rá aqui no Brasil, nas Américas, em uma reunião
que acontecerá no mês de novembro, na cidade de
Cuiabá, em Mato Grosso, Estado que represento no
Congresso Nacional.

Nós temos uma conquista de consciência que
uma pesquisa do Ministério do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal diagnosti
cou. O brasileiro percebeu que é fundamental pre
servar suas florestas, seus rios, suas lagunas, suas
restingas, seus manguezais, suas montanhas, seu
ar. Ele já percebeu que são valores inestimáveis, im
prescindíveis. E até ab- rogaria, em termos de pre
cedência, o seu próprio emprego, em benefício da
preservação da vida.

Se esse ganho de consciência da população é
detectável por essa pesquisa do Ministério do Meio
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Le
gaI, por outro lado, detectamos que da parte do Gover
no, deste Governo que está aí, não há uma correspon
dência em suas políticas públicas, em suas políticas
governamentais, que rebata essa consciência popular
de proteção e de conservação do meio ambiente.

Permita-me, Sr. Presidente, enumerar algumas
mentiras deste Governo em relação ao meio am
biente. É da plataforma governamental do Sr. Presi
dente da República, Fernando Henrique Cardoso,
que S.Exa. pautaria o desenvolvimento do Brasil
segundo o critério de desenvolvimento sustentá
vel. Estão aí as obras do Projeto Brasil em Ação,
que não seguem qualquer critério ambiental, nenhum
estudo de impacto ambiental, nem de imediato, nem
estratégico, nem de longo prazo. São ferrovias, hi
drovias e estradas abertas sem olhar o impacto para
esta geração e para as gerações futuras, sem obser

.var a ética intergeracional.

Como se combateu o fenômeno EI Nino para
mitigar os efeitos do incêndio de Roraima, da seca
do Nordeste e das enchentes do Sul? Até as verbas
dotadas pelo Congresso Nacional, de 150 milhões,
foram gastas em pavimentação de ruas, construção
de casas e edifícios públicos, que nada têm a ver



Durante o discurso do Sr. Gilney Via
na, o Sr. Osório Adriano, § 2 12 do artigo 18
do Regimento Intemo, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Paulo
Paim, 312 secretário.

o SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passo a
palavra ao nobre Deputado Davi Alves Silva, que
disporá de cinco minutos.

O SR. DAVI ALVES SILVA (PPB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
no final de outubro de 1997, comentei nesta Casa
um tema que julgo da maior importância para o setor
produtivo.
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com os efeitos de prevenção ou de mitigação dos O Governo Federal, por intermédio do Ministé-
efeitos do EI Nino. rio do Meio Ambiente, Amazônia Legal e Recursos

A proteção das florestas é a terceira mentira Hídricos, conseguiu aprovar uma lei que proíbe a
deste Governo. Aí estão os dados do Instituto Nacio- h'rigação de algumas áreas neste País.
nal de Pesquisas Espaciais que indicam que nunca Veja bem, Sr. Presidente, no momento em que
houve tanta devastação, tanto desflorestamento da os sem-terra estão em busca de terras para traba-
floresta amazônica como neste Governo de Fernan- Ihar e o Governo procura soluções para atendê-los,
do. Henrique Cardoso. E nunca se destruiu tanto o o Ministro Gustavo Krause dá-se o direito de conti-
remanescente da Mata Atlântica como se fez agora. nuar elaborando leis para proibir a produção neste

Para responder a uma necessidade internacio- País, quando 70% do arroz, 15% do feijão, 90% do
nal, S. E~ nomeou uma comissão de desenvolvi- milho de semente e 100% do tomate produzido no
mento sustentável junto à Presidência da República. Brasil vêm da cultura irrigada. Não dá para entender,
E o que aconteceu? Essa comissão de desenvolvi- Sr. Presidente. Digo isso porque me acho no direito de
mento sustentável instalada no Palácio do Planalto, fazê-lo, pois defendo o Governo que está adotando es-
não obstante ter representação da sociedade civil e sas medidas que atingem os produtores brasileiros.
de organizações não-governamentais, sequer se Estaremos recebendo, na semana que vem,
reuniu e muito menos estabeleceu um plano estraté- mesmo sem a Câmara estar funcionando - e espero
gico de intervenção junto às ações não-governa- que o Ministro Gustavo Krause também os receba-,
mentais ou às da sociedade. uma comissão de agricultores que estão vindo de

Finalmente, a grande mentira do Governo Fer- Minas Gerais, Goiás, Maranhão, Tocantins e de uma
nando Henrique Cardoso, na área ambiental, cha- boa parte de São Paulo, liderados pelo agricultor
ma-se Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Oscar Mendonça Ribeiro, da cidade de Goiatuba,
Hídricos e da Amazônia Legal. Deixemos a farsa de Goiás. Vão levar até o Ministro os rumos que devem
lado. Chamamos esse Ministério de Ministério da Ir- ser tomados para que o País não aumente mais a
rigação do Nordeste. E, assim mesmo, mostrou-se importação de alimentos.
fracassado diante das políticas pequenas, eleitorei- Não estamos entendendo essas medidas, por-
ras, para mitigar os efeitos da seca. que as culturas irrigadas estão usando a sobra da

Sr. Presidente, neste Dia Mundial do Meio Am- água que vai para os rios, não aquela destinada ao
biente, nós, brasileiros, temos o que comemorar por- uso diário da população. É uma água que sobra, que
que, não obstante essa política devastadora dos vai para os rios e para o mar. Essa é a água que
nossos ecossistemas, ainda temos um patrimônio está sendo usada para a irrigação no Brasil, num se-
natural muito grande e importante para a sobrevi- tor que tem dado uma grande sustentação ao Go-
vência da diversidade biológica, que possibilita tam- verno Federal, o setor produtivo.
bém a sobrevivência da nossa diversidade cultural. Espero que o Ministro me receba com os agri-

Por outro lado, se o Governo fracassa na sua cultores que estão vindo a Brasília, liderados, como
política ambiental, é preciso que a sociedade lute, e disse, pelo agricultor Oscar Mendonça Ribeiro. Com
lute bravamente, porque acima do Governo está a essa comitiva estará vindo também o ex-Governador
sobrevivência da espécie humana neste planeta. de Goiás, nosso colega Maguito Vilela, o Deputado

Maluly Neto de São Paulo e outros Parlamentares
brasileiros. Essa comitiva vem a Brasília apenas
para pedir ao Governo que os deixe produzir para
continuarem garantindo receita para este País.

Sr. Presidente, o setor irrigado hoje, no Brasil
e esses dados estão nas mãos do Governo Federal
-, está mantendo um milhão de empregos a custo
zero, pois são pagos pelos produtores. Nós, que
apoiamos o Governo Federal, não podemos concor
dar como uma medida como essa, que vem prejudi
cando o setor produtivo irrigado.

O líder dos agricultores, Oscar Mendonça
Ribeiro, estará chegando a Brasília na quinta-feira.
Vamos até o Ministério para conversar com o Sr. Mi-
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nistro, e os Parlamentares que nos acompanham
vão mostrar sua indignação, porque, neste momento
em que o Governo está fomentando o setor produti
vo, um de seus Ministérios está desacelerando a
área que mais produz para o País. Como acabei de
dizer, Sr. Presidente, 70% do arroz que chega à
mesa do brasileiro, 100% das hortaliças produzidas
no Brasil, entre elas o tomate, 15% do feijão, 90%
do milho de semente e outras pequenas hortas que
não aparecem nesse bojo de pesquisa são prove
nientes do setor irrigado, e essa irrigação é feita com
a sobra da água que está indo para os rios e
chegando ao mar.

Sr. Presidente, temos a honra de ressaltar
mais uma vez a presença de Oscar Mendonça nes
se movimento que fortalece o Governo, pois, se
atendido o apelo daqueles agricultores, vamos conti
nuar mantendo um milhão de empregos a custo zero
para o Governo Federal.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero
rapidamente fazer outro registro. Por ocasião das
comemorações relativas ao Dia Mundial do Meio
Ambiente, é oportuno lembrar que há algumas déca
das o assunto era considerado de menor relevância,
frente às necessidades econômicas. Houve época
em que era normal referir-se aos ecologistas como
profissionais das preocupações supérfluas. Dizia-se
que só os países de maior renda per capita pode
riam dar-se ao luxo de preocupar-se com a extinção
dos esquilos, por exemplo. Aos países de população
mais pobre, como o Brasil, restaria aceitar a polui
ção, o desmatamento e a extinção das espécies
como preço a ser pago pelo desenvolvimento.

Hoje, porém, só os menos informados despre
zam as questões relativas à ecologia. O conheci
mento e respeito ao meio ambiente é prioritário, pois
desse respeito depende a preservação da espécie
humana. Seja por razões econômicas, seja por moti
vos políticos e até mesmo filosóficos e éticos, a hu
manidade toma consciência da inter-relação de to
dos os seres vivos, e desses seres com o planeta
Terra, considerado, ele próprio, como um organismo
complexo, onde os desastres ambientais causam
transtornos a milhares de quilômetros de distância,
imediatamente ou não. A fumaça produzida hoje, por
exemplo, pode ser responsável pelo efeito estufa da
próxima década, assim como a extinção da mata
atlântica nordestina, nos séculos passados, teve in
fluência sobre os rigores das estiagens verificadas
neste século.

Toda a publicidade que foi dedicada ao fenô
meno meteorológico conhecido como EI NUio de-

monstra que os tempos estão, literalmente, mudan
do. A pouco e pouco, os c!dadãos p'9rcebem qUl9
proteger o meio ambiente é proteger a qualidade de
vida, e até mesmo o bolso. Não é à toa, portanto,
que até as forças do capitalismo estejam orientando
se cada vez mais por preceitos ambientalmente cor
retos: trata-se de uma questão de liobrevivência. Afi
nai, como produzir cel'Veja "em disponibilidade de
água limpa, ou móveis sem florestE,s? Assim, empre
sas de todo o mundo mostram inte 'esse em garantir,
de preferência para si, os recurso:, naturais não re
nováveis, como as florestas (lU as l11inas d'água. Ve
jam as listas dos latifundiário!) da ,llmazônia, e lá en
contrarão os nomes das maiores Gorporações inter
nacionais.

De acordo com a OrganizE,ção das Nações
Unidas, a água doce será o recurso mais cobiçado
no século que se avizinha, e o principal motivo das
próximas guerras. Ora, da mHsma forma como Euro
pa e Estados Unidos hoje 'financ iam a defesa de
IIseus interesses· nos campo(; de petróleo do Orient,e
Médio, começam também a se J:'reocupar com os
territórios ambientalmente ricos, como a Amazônia.
De forma mais ou menos velada, há a proposta de
internacionalização da Ama7!~ônia, já que a área é
considerada vital não s6 para o Efquilíbrio climático
global, mas também por Sl9U potencial hídrico ,e
genético.

Empresas industriais e 'i:arma~êuticas de todo o
mundo estão, neste preciso mom9nto, patenteando
substâncias extraídas da flora ie da fauna nativas do
Brasil e de outros países. (': uma corrida contra o
tempo: afinal, a cada dia são extintas entre 22 e 76
espécies animais e vegetais; por ano, o mundo pel!'
de entre 8 e 28 mil espéciE'S, a naioria das quais
sem ter sido pesquisadas pl31a ci(~ncia. Para se tElr
uma idéia do potencial quel:lstarros desperdiçando
com esse massacre, basta lembrar a importância da
penicilina, obtida a partir de um fu 190 aparentemen
te desprezível. Assim como a pe!1icilina salvou mi
lhões de pessoas e revolucionou El medicina, inúme
ras outras substâncias segr'i:lgadas pelas plantas e
animais poderiam estar ajudando a humanidade na
luta contra o câncer, ou contra a AIDS. O controle
sobre as patentes de novas subst.incias, ou sobre a
água potável, traduz-se em dinheiro.

Como já foi dito, hoje sabemos que uma catás
trofe ambiental pode afetar paíse~l do outro lado do
mundo. A poluição gerada pelm; Estados Unidos
acaba com o ozônio de todo o plElneta, assim como
o vazamento radioativo de Chernobyl contaminou as
águas de toda a Europa, e o incêr,dio florestal na In-
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donésia tornou irrespirável o ar das cidades da Ma
lásia. Um incêndio em Roraima pode afetar a safra
de milho do México, e assim por diante. Afinal de
contas, vemos que o clima é muito mais globalizado,
e potencialmente mais catastrófico, do que as forças
da economia.

No passado, Sras. e Srs. Deputados, a ecolo
gia era considerada um assunto para hipples, ou
para lunáticos. Hoje, porém, erra quem não a trata
como assunto de segurança nacional, e até internacional.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Para
completar o tempo do PFL, concedo a palavra ao
Deputado Osório Adriano. S. Ex!! dispõe de cinco mi
nutos, para uma comunicação de liderança, pelo
seu partido.

O SR. OSÓRIO ADRIANO (PFL - DF. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e
Srs. Deputados, mais uma vez não podemos deixar
de observar a seca devastadora do Nordeste. Nesta
semana, esta Casa e a imprensa se ocuparam mais
com outros temas, como as eleições e as reformas
políticas, mas a seca do Nordeste continua.

Ao nosso irmão nordestino sempre faltou aqui
lo que prega o PFL de hoje: igualdade de oportuni
dade perante os demais brasileiros. O Sr. Presidente
da República acena com uma série de investimen
tos, como transposição de rios, etc., mas não pode
mos nos esquecer que, no ano que vem, a arneaça
continuará - esse é o prognóstico para o Nordeste.

Ainda que bem intencionadas, mas equivoca
das, políticas protecionistas prevaleceram durante
séculos na tentativa de salvar o nordestino da seca
e das adversidades do clima e das condições geo
gráficas. Doação de leite, isenção de impostos, ces
tas básicas, frentes de trabalho, campanhas de so
corro são, realmente, todas nobres, mas só têm vali
dade como socorro urgente, enquanto o cidadão se
reabilita para caminhar com as próprias pernas. Polí
ticas de socorro não se podem tornar permanentes,
sequer duradouras, sob pena de minar a dignidade
do cidadão, humilhá-lo ou corrompê-lo, condicioná-lo
a comportamentos de dependência, favoritismos e
outras formas de desigualdade permanente.

Infelizmente, temos visto, através da imprensa,
os saques sendo aconselhados e liderados pelo já
conhecido Movimento dos Sem-Terra, cujo líder, ou
tro dia, teve o atrevimento de, numa entrevista, dizer
que não tem nenhum compromisso com a democra
cia deste País. O que ele quer? A ditadura?

Em geral, essas formas de política têm duas
origens: ou para realmente enganar e conquistar a
simpatia temporária do eleitor pelo candidato dema-

gogo, ou mesmo com sinceridade da parte do políti
co, quando ele não se deu ao trabalho de analisar
os efeitos negativos de sua ação sobre o cidadão
depois que o tempo passar. Ele teria que pensar,
mas geralmente não o faz. Ele deveria saber que
não será eleito indefinidamente para continuar prote
gendo e distribuindo benefícios. Quando muda o diri
gente da política, o cidadão se sente humilhado,
desprotegido, em dificuldades, e geralmente tam
bém perde o emprego. Sem ajuda política, tudo de
que necessita para viver parece desaparecer, tendo
o cidadão que mendigar a outro.

A única coisa que não podemos fazer, sequer
aos nosso filhos, é torná-los indefinidamente de
pendentes de nós. Eles precisam, como diz o ditado,
"aprender a pescar', mas só o fazem se lhes ensi
narmos em vez de lhes darmos os peixes. Eles pre
cisam aprender a fazer as coisas, a se educarem, a
treinar em vários campos para obter versatilidade e
capacidade de adaptação a cada nova circunstância
ou ocasião. Quem não for capaz de se adaptar,
cada vez que a as coisas mudam, não pode acom
panhar o progresso. A ajuda válida, por parte de
quem quer que seja, ainda é a educação, em todas
as suas formas e níveis. Esse é o único bem que
não nos roubam, nem acaba, e nos ajuda mesmo a
manter a saúde, outro bem essencial da vida. De
posse da saúde e do saber, seja de que tipo for, a
sobrevivencia estará garantida, e com dignidade,
sem que o indivíduo dependa de quem quer que
seja, de padrinhos políticos ou de ajuda do Governo.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Concedo
a palavra ao Deputado Haroldo Sabóia.

O SR. HAROLDO SABÓiA (PT - MA. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. de
putados, já tive oportunidade de denunciar aqui a si
tuação de insegurança generalizada que se vive no
Maranhão, sob o domínio da oligarquia familiar co
mandada pelo Senador e ex-Presidente José Sarney.

Só prefeitos assassinados, nos últimos dez
anos, foram quatro, sem que os matadores ou seus
mandantes fossem conhecidos e punidos. Também
permanece em liberdade o presumido chefe da qua
drilha que liquidou, há um ano, o delegado especial
Stênio Mendonça, cujo óbito fez aniversário no últi
mo dia 25. Trata-se de Joaquim Laurixto, afilhado de
batismo do Senador José Sarney, cabo eleitoral da
governadora Roseana Sarney em 1994 e subem
preiteiro de obras no estado.

Hoje, falo de outra face da violência que se co
mete contra o povo maranhense: a corrupção. Bas
taria citar um fato: a Governadora Roseana Sarney
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determinou o pagamento de 33 milhões de reais 
repito, 33 milhões de reais - por conta de obras sim
plesmente inexistentes. Ou seja, Deputado Chico Vi
gilante, maranhense de nascimento: resgatou 33 mi
lhões de faturas frias.

Os fatos estão ao alcance de quem desejar
examiná-los de boa-fé. Ao assumir o cargo, a gover
nadora baixou decreto chamando a si a responsabili
dade de autorizar o pagamento de faturas referentes
a "encargos de exercícios anteriores·. Embora ado
tada por sugestão do seu marido, Sr. Jorge Murad,
figura notória na república, parecia uma medida de
caráter moralizante, já que esses "encargos", muito
freqüentemente, serviam de pretexto para assaltar o
erário do Maranhão. Mas não era isso. Era apenas
um expediente para controlar os pagamentos e seus
benefícios.

Veja-se o caso exemplar, Sr. Presidente, da
estrada MA-OOB, que ligaria, se construída fosse, os
municípios de Paulo Ramos e Arame. Iniciada em
1990, a obra foi "reativada" - entre aspas - em ou
tubro de 1994, às vésperas da eleição. Passada a
eleição, as máquinas desapareceram, mas, mesmo
assim, a governadora informou à assembléia que ali
haviam sido consumidos mais de 6 milhões de reais,
pagos em 1994.

É aí que se evidenciam as falcatruas. No go
verno Roseana nada foi feito nessa estrada, mas,
mesmo assim, a governadora mandou pagar, em
1995, mais 17 milhões de reais a duas empresas,
uma delas a planor, pertencente a sócios de seu
irmão, o engenheiro Fernando Sarney.

Em 1996, outra facada no tesouro estadual:
mais 16 milhões para as mesmas empresas, por
conta da mesma obra inexistente, Sr. Presidente. Ou
seja, depois de reconhecer como válido o pagamen
to de 6 milhões, efetuado por seu antecessor, Depu
tado João Alberto, a governadora mandou pagar
mais 33 milhões de reais, e a estrada não saiu da
prancheta dos engenheiros.

O escândalo é tamanho que até a maioria go
vernista na assembléia aprovou o envio de uma co
missão de deputados ao local para ver se achava a
estrada. Se a governadora, acusada de ter pago 33
milhões de reais por obras em uma estrada inexis
tente, quisesse desmentir a acusação, desmorali
zando seus acusadores, nada mais natural que con
vidasse a opinião pública, a imprensa nacional e a
estadual, a assembléia, o Tribunal de Contas, a ar
quidiocese, o bispo, o Papa, todo o mundo, para ver
a estrada. Foi assim que pensou a sua maioria na
assembléia, que acreditava na existência da estra-

da. A maioria governista na assembléia aprovou
uma comissão para visitar a estrada. Dois dias de
pois, a comissão foi desfeita porque inexistente era
a obra.

Pois bem, na última sexta-feira, dia 29 de maio,
nada menos que dezoito dias após a denúncia do es
cândalo da estrada, formulada na televisão pelo Depu
tado Estadual Anderson Lago, que não pertence ao
Partido dos Trabalhadores, mas a um partido da base
governista, finalmente a governadora concedeu expli
cações ao público, numa nota oficial publicada na im
prensa de São Luís, que faço questão de que fique re
gistrada nos Anais da Casa. Essas explicações, res
salto, pouco explicam e nada justificam.

Em resumo, diz a nota da governadora, que
pedirei que seja registrada nos Anais desta Casa na
íntegra, que o governo tem o dever de honrar os dé
bitos reconhecidos por administrações anteriores e
referentes a obras relacionadas em faturas reconhe
cidas pelo departamento de estradas de rodagem.

Vejam bal'l1, Sr. Presidente, Sras e Srs. Depu
tados, a governadora acha que basta haver obras
reconhecidas por governos de exercícios anteriores
e pelo departamento de estradas de rodagem para
que sejam pagas no seu exercício, sem se importar
com a existência ou não dessas obras. Ao dizer
isso, a governadora não faz outra coisa senão corro
borar as denúncias de que pagou 33 milhões de
reais por obras inexistentes. E, S. EXª não oferece
nenhuma prova, não lança sequer um desafio.

O desafio, conforme já disse, smia convidar a
oposição, a imprensa, o Tribunal de (. ,;ntas, o bispo,
o arcebispo, os pastores, a sociedade, para visitar a
obra, já que a governadora pagou 33 milhões por
uma obra no seu exercício. Não houve esse convite
nem o desafio, mas apenas o reconhecimento de
que S. Exª pagou dívidas de governos anteriores no
seu governo. Não diz a nota se o serviço foi feito ou
não. Diz apenas que o DER - Departamento de Es
tradas de Rodagem, órgão estadual, atestou e que o
governo passado reconheceu a dívida, governo
esse, aliás, da mesma base de sustentação do
Senador José Sarney.

Daí a governadora mandou pagar 33 milhões
de reais. Não importa se a obra era real ou imaginá
ria, mas que os documentos estavam em ordem e
que o seu irmão tinha pressa em receber.

Este, Sr. Presidente, é o Maranhão da oligar
quia Sarney, campeão da mortalidade infantil, cam
peão da mortalidade neotlafal,-campeãu-de-tubercu-
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lose, campeão de dengue, campeão de baixo nível Departamento de Estradas de Rodagem (DER), fo-
educacional, atestado pelo MEC. ram feitas todas em períodos anteriores ao govemo

O banco do estado, que havia sido "saneado" - Roseana Samey."
entre aspas - no final da década de ao, ao custo de Ninguém acusa a govemadora de ter realizado
100 milhões de dólares, acha-se novamente quebra- obras vinculadas ao contrato dessa estrada. A acu-
do. O governo prepara-se agora para tomar novo sação é de que ela pagoú R$33 milhões por obras
empréstimo de 225 milhões a fim de cobrir o rombo que ninguém realizou.
e pôr-se em condições de vender o banco. "2 - Com base em critério de moralidade, a go-

Há mais de mil dias o funcionalismo maranhen- vemadora editou o Decreto nº 1.489, estabelecendo
se não recebe aumento. O hospital geral de São normas para tramitação de despesas de 'exercício
Luís, depois de funcionar cem anos ininterruptamen- anteriores', pendentes de pagamento, no sentido de
te, acha-se fechado há mais de três. Até a reforma sanear as contas públicas, ouvidos, como foram, a
agrária transformou-se em sinônimo de corrupção Auditoria-Geral e a Procuradoria-Geral do Estado.
no estado, graças às superindenizações obtidas por Comentário de Aderson Lago: "Moralidade só
esquemas de bastidores, nos quais muitas vezes no papel. O governo é corrupto e a governadora é
pontifica o engenheiro Fernando Sarney. diretamente responsável". Ele observa que o Decre-

O desemprego campeia. A fome ronda os la- to nQ 14.396 de 2-1-95 estabelece que "despesas do
res. Mas a família Sarney, esta vai muito bem cada exercício de 1994, arroladas como despeszas de
vez mais. De uma só tacada, dá-se ao luxo de sacar exercícios anteriores" somente serão acatadas "me-
33 milhões para o pagamento de uma estrada fan- diante autorização da governadora".... E arremata:
tasma. "A governadora percorreu todo o estado na campa-

Sr. Presidente, lanço nesta manhã um desafio nha de 94. Esteve em Arame. Ganhou a eleição em
à bancada de sustentação da governadora Roseana Arame. Até prometeu essa estrada à população de
Sarney, ao seu irmão deputado federal e ao seu pai, Arame. Como poderia pagar por serviços que sabe
senador da república, para que me desmintam e que não foram feitos"?
convidem parlamentares para ir ao Maranhão e para "3 _ A govemadora determinou o cancelamen-
passar por essa estrada pela qual o governo Rosea- to do referido contrato de construção da citada rodo-
na Sarney pagou 33 milhões de reais. via e abriu concorrência pública para conclusão da

Quero ser desmentido nesta Casa ou no Sena- obra".

do da república por seu irmão ou por ser pai. Solicito Na mensagem encaminhada à Assembléia em
ao seu irmão que requeira a esta Casa que nomeie fevereiro de 1995, a governadora informa: "MA-OOa,
uma comissão extema a fim de verificar a estrada trecho Paulo Ramos-Arame _ Quantidade física pre-
inexistente. Não posso fazê-lo porque a estrada foi vista: 100%. Realizada: 100%. Pagos:
feita com recursos do estado e não com recursos fe- R$6.025.022,32". O trecho, portanto, deveria estar
derais. Trata-se de estrada estadual. concluído _ mas dele até hoje não existe nada. Tan-

O Sr. José Sarney, ex-presidente da república, to que só agora que está sendo licitado o projeto (ou
tem a obrigação política de convidar parlamentares um novo projeto) para o trecho.
do Congresso Nacional para ver a estrada que cus-
tou 33 milhões de reais, não saiu do papel, mas foi "4 - Os débitos passados, reconhecidos por
paga pela Governadora Roseana Sarney, do Estado outras administrações, são passivos do Estado do

Maranhão, que tem o dever de honrá-los como 'resdo Maranhão.
tos a pagar'. "Era o que tinha a dizer.

Os R$33 milhões que Roseana entregue à EIT
NOTA A QUE SE REFERE O ORADOR: e Planor, por conta da estrada inexistente, não cor-

NOTA OFICIAL EQUIVALE respondem a "restos a pagar" ou "débitos reconheci-
A CONFISSÃO DE CULPA dos por outras administrações". A essa classificação

Abaixo, as explicações oficiais do governo Ro- corresponderiam somente as despesas reconheci-
seana para o escândalo da estrada. Os comentários das e empenhadas no exercício anterior. Os R$33
não atribuídos ao Deputado Aderson Lago (que refu- milhões foram lançados à conta de "encargos de
tou a nota numa entrevista à TV Cidade) são de res- exercícios anteriores" (não empenhados) e pagos
ponsabilidade do editor do Colunão: por determinação direta da governadora. Para isso -

"1 - As obras realizadas com base no referido já que não havia dotação orçamentária suficiente -
contrato, relacionadas em faturas reconhecidas pelo Roseana assinou cerca de 20 decretos, "remanejan-
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do" recursos de outros itens. Tirou por exemplo
R$1,150 milhão do

"5 - Não houve nesse contrato (da estrada
Paulo Ramos-Lago da Pedra-Arame), que vem
desde 1990, nenhuma denúncia relativa a superfatu
ramento nos governos anteriores ou no atual gover
no. A denúncia, agora, não passa de manobra elei
toreira. -

Aderson: -Não se trata mesmo de superfatura
menta, mas de faturas frias. Não é pagamento exa
gerado, mas pagamento por obras inexistentes.
Num país sério, já estariam todos presos-.

-6 - O govemo vem pagando todos os débitos do
estado e encerrou o exercício de 1997 em dia com for
necedores, prestadores de serviços e servidores públi
cos, fato inédito na vida pública do Maranhão. -

Anderson: -Há mais de 30 dias, desde o gover
no Newton Bello, o Maranhão não atrasa pagamento
de servidores. E pagar os débitos não é mais que o
dever do governo. Mas apenas os débitos reais, não
os fo~ados".

-7 - No pagamento de débitos, o govemo não
tem feito qualquer discriminação, honrando, inclusive,
dívida de US$400 milhões, para ampliação do sistema
de abastecimento de água de São Luís, recursos es
ses gastos totalmente pelo então govemador Epitácio
Cafeteira e pelo então presidente da Caema, Aderson
Lago, sem que referida obra tenha sido concluída. -

Aderson: A governadora fala corno se tivesse o
direito de discriminar. E mente repetidas vezes nes
se item. A Caema, no governo Cafeteira, tomou em
prestados não US$400 milhões, mas o equivalente a
US$320 milhões, e não apenas para obras em São
Luís, mas para obras efetivamente realizadas em
São Luís, Imperatriz, Barra do Corda, Açailândia,
Pedreiras, Vargem Grande, Nina Rodrigues e Pi
nheiro. Desses US$320 milhões, aplicamos R$250
milhões. Os US$70 milhões restantes, que se desti
navam à conclusão das obras, foram recebidos pelo
governador João Alberto, ex-secretário de dona Ro
seana e seu candidato a senador. João Alberto sim
plesmente sumiu com esses US$70 milhões. Certa
vez, num programa de rádio, quando o acusei disso,
ele saiu-se com a desculpa de que -não sabia" que a
Caema tinha recebido esse dinheiro na administra
ção do meu sucessor, Ulisses Assad. Dá para acre
ditar?

-8 - A govemadora Roseana Sarney determi
nou a abertura de processo criminal e ação de da
nos morais contra os senhores Epitácio Cafeteira e
Aderson Lago. H

Aderson: Quem fez a denúncia fui eu, não o
senador Cafeteira. E estou disposto a prová-lo na
Justiça. Faço um apelo à Assembléia, onde o govemo
tem ampla maioria: que a Assembléia autorize o
processo.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, quero mais uma vez falar desta tribuna sobre
a minha preocupação com referência ao tratamento
dispensado pelo Governo Federal ao Distrito Federal.

Estamos agora no período de elaboração do
Orçamento Geral da União, e Brasília tem sido cons
tantemente garfada pelo Governo Central e perde, a
cada ano, mais recursos. Já tenho notícia de que
neste ano, na elaboração do Orçamento, o Governo
Federal diminuirá 12% dos recursos necessários
para a manutenção da nossa cidade, recursos que
já são escassos.

Existe a tradição, desde a fundação de Brasí
lia, do repasse pelo Governo Federal de recursos
em volume necessário para as despesas com edu
cação, segurança e saúde nesta Capital. Tanto as
sim é que ainda temos saúde de qualidade, uma das
melhores educações públicas do Brasil e segurança
pública razoável.

O Distrito Federal é uma unidade da Federa
ção em que a saúde privada não conseguiu penetrar
da forma como tem feito em outros Estados, no
quais predomina o serviço de saúde privada. No
Distrito Federal ainda existe o predomínio da saúde
pública.

É preciso que a população do Distrito Federal,
os sindicalistas, a Central Única dos Trabalhadores,
os movimentos de trabalhadores do Distrito Federal,
o empresariado local, os partidos políticos, enfim, os
homens públicos de boa-fé desta cidade atentem
para isso. O Governador do Distrito Federal, Cristo
vam Buarque, está profundamente preocupado com
essa situação, porque está previsto um corte brutal
nos recursos. Brasília não suporta o corte de 12%
nos recursos repassados anualmente.

Neste ano, somente a folha das áreas de edu
cação, segurança e saúde custará algo em torno de
2 bilhões de reais. O Governo Federal só está .re
passando 1 bilhão, 836 milhões. Estamos tendo de
completar a folha com recursos do Tesouro do
Distrito Federal. Com o corte de 12% a sangria
do Tesouro local será ainda maior.

O País inteiro precisa entender que Brasília é
uma cidade atípica, é a Capital da República. Aqui
há serviços diferentes dos existentes em outras Ca
pitais, como São Paulo, São Luís, Rio de Janeiro.
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Em nenhuma dessas Capitais, nem mesmo no Rio
de Janeiro, há cem representações diplomáticas ins
taladas, que necessitam da prestação de serviços
públicos de qualidade, principalmente na área de se
gurança.

Em função dos três Poderes aqui instalados, o
Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legis
lativo, Brasília é uma cidade cuja manutenção é mui
to cara. É caríssima a manutenção desta cidade, re
pito. É por isso que exigimos que os recursos para
sua manutenção sejam repassados em volume ne
cessário.

Temos assistido no Distrito Federal a um jogo
insano de determinados elementos que são contra a
população brasiliense, que fazem denúncias vazias
o tempo todo, que não lutam em defesa da cidade e
possibilitam o corte de recursos.

Chamo a atenção da opinião pública de Brasí
lia. Enquanto eu for integrante da bancada do Distri
to Federal, estarei vigilante durante 24 horas em re
lação aos interesses da nossa Capital, porque não
vamos admitir, em hipótese alguma, que o Governo
Fernando Henrique venha a prejudicar ainda mais a
nossa cidade a partir do ano de 1999.

Espero sinceramente a vitória do companheiro
Luiz Inácio Lula da Silva. Será a grande oportunida
de para a redenção da nossa cidade, já que Lula
tem compreensão da importância da Capital da Re
pública e da necessidade de mantermos a qualidade
dos seus serviços públicos.

O SR. ALOYSIO NUNES FERREIRA (PSDB 
SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, Sras. e Srs. Deputados, a cidade de São José do
Rio Preto celebrou mais uma vez, no dia 15 de maio,
o aniversário da Loja Maçônica Cosmos, que no pró
ximo ano estará completando um século de existên
cia. Comemorou a cidade, e não apenas os mem
bros dessa venerável ordem. De fato, os que se
apegam à vida de nossa comunidade nunca pode
rão esquecer-se do papel da Loja Cosmos no pro
cesso civilizatório, que transformou o sertão bravo
de cem anos atrás na aprazível metrópole interiorana
de hoje.

A Loja Maçônica Cosmos foi fundada na virada
do século, quando se plantavam as sementes da Rio
Preto contemporânea. A cidade surgira, modesta
vila, décadas antes, como resultado de um curioso
movimento demográfico: os dos "bandeirantes de
torna viagem", na expressão de Caio Prado Júnior.
São descendentes dos paulistas atraídos pelo ouro
de Minas Gerais, que voltavam para casa trazidos
pelo vendaval das lutas liberais da Regência. Alguns

foram parar às margens do Rio Preto. Ali derruba
ram a mata, assentaram as primeiras posses, funda
ram fazendas de gado, criaram o primitivo povoado.
Tudo isso seria convulsionado no alvorecer do sécu
lo XX, com a chegada do café dos migrantes macha
deiros, dos colonos europeus, dos comerciantes ára
bes e, mais ainda, com os trilhos da estrada de fer
ro, a Araraquarense, instalados em 1912.

Como não admirar o apostolado dos visioná
rios que ergueram, naquele tar west caipira, um
templo dedicado ao culto dos ideais maçônicos, de
igualdade, liberdade e fratemidade, dos mais eleva
dos já concebidos pelo gênero humano?

Faço essa digressão, Sras. e Srs. Deputados,
para apontar uma coincidência. São mineiros os fun
dadores de Rio Preto, como mineiros são os funda
dores da Loja Cosmos: os coronéis Adolpho Guima
rães Correia e Ezequiel Guimarães Correia, sobri
nho e tio. Eis aí mais um simbolismo, pois o labor
dos maçons rio-pretenses, na vida política, associati
va, cultural, especialmente em tudo o que se refere
à solidariedade entre os homens, tem-se constituído
ao longo do tempo num extraordinário fator de en
grandecimento moral de nossa cidade.

Por isso, Sr. Presidente, sinto-me no dever,
como representante de São José do Rio Preto no
Congresso Nacional, de fazer este modesto registro
com a minha homenagem à Loja Cosmos e a todos
os integrantes da Ordem Maçônica de nosso Município.

O SR. SARNEY FILHO (PFL - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu
tados, hoje me preparei para falar sobre meio am
biente. Ainda vou fazê-lo. Há inclusive requerimento
assinado por vários Parlamentares de prorrogação
da sessão para que comemoremos o transcurso do
Dia Internacional do Meio Ambiente. Estava em meu
gabinete, finalizando os últimos retoques do discur
so, qllando ouvi com grande desprazer o Deputado
Haroldo Sabóia, aliás, Deputado que só assumiu o
mandato por força de decisão judicial. Foi o Deputa
do menos votado da bancada do Maranhão, não
chegando a obter 13 mil votos. Começou sua vida
pública no MDB, passou para o PMDB, para o PDT
e acabou no PT, sempre usando os seus interesses
partidários de forma submissa em relação aos seus
interesses pessoais. S. Exª tem inimizade pessoal
com nossa família - é importante que se registre
isso nos Anais desta Casa -, uma vez que não diri
ge a palavra a mim nem a meu pai, fazendo disso
talvez uma bandeira eleitoral. E agora, com o suces
so do Governo Roseana Sarney, que dispõe de mais
de 70% das intenções de voto e mais de 90% de
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aprovação pelo Governo excepcional que tem feito,
o Maranhão é hoje uma exceção no Nordeste.

Não se observa o nome deste Estado nas
manchetes dos meios de comunicação do País rela
cionado com invasões de sem-terra, violência rural
ou saques em decorrência da seca. O Maranhão
está com as suas finanças ajeitadas.

É evidente que o Governo de Roseana Sarney
começou há pouco tempo e houve outros governos.
Fiquei um pouco perplexo quando o Deputado Ha
roldo Sabóia falou da violência patrocinada pelo ex
Presidente José Sarney. Ora, o Senador José Sar
ney foi Governador no período entre 1965 e 1970.
De lá para cá sucederam-se vários Govemadores,
entre eles Nunes Freitas, cujo Secretário de Justiça,
pai do Deputado Haroldo Sabóia, era o encarregado
de promover a ordem, pois era quem nomeava o Se
cretário de Segurança. De certa forma S.EXª., no
seu ódio, atinge sua própria família e dá um tiro no
próprio pé.

Sr. Presidente, não quero entrar em detalhes
referentes às desavenças e à história pessoal do
Deputado Haroldo Sabóia, que se diz até exilado
sem nunca o ter sido. Viveu até à custa de muitas
pessoas conhecidas na cidade de Paris, inclusive
uma delas foi o Senador José Sarney.

(Manifestação do Deputado Haroldo Sabóia
fora do microfone.)

Sr. Presidente, gostaria que V. EXª me assegu
rasse a palavra. Não fique nervoso, Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - A palavra
está assegurada a V. ExB

O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, acho
que essas questões não deveriam ser trazidas para
cá. Nas questões objetivas, é preciso darmos umas
pinceladas. Evidentemente, outros Deputados da
nossa base aqui virão com discursos e com dados.
Eu mesmo virei, e o assunto ficará inteiramente
esclarecido.

Quanto à questão das obras, gostaria que o
Deputado Haroldo Sabóia tivesse mostrado, lido,
toda a nota oficial. Ele vive de meias palavras, e o
seu discurso foi de meias verdades. Existe uma.
Quando Roseana assumiu o Governo - e é impor
tante que se diga isto -, ela criou uma comissão de
licitação autônoma. Esta comissão fez com que,
com os parcos recursos que o Estado do Maranhão
tinha, ela pudesse fazer todas essas obras de que o
Estado hoje dispõe e que fazem com que este Esta
do seja o maior consumidor per capita de cimento,
graças às obras e à atividade econômica que lá se
desenvolvem, patrocinadas por um Governo inova-

dor, que tem visão de futuro. Hoje as obras custam
em geral quatro vezes menos que à época dos ou
tros Governos. Por exemplo, na época do Governa
dor Epitácio Cafeteira, apoiado pelo Deputado Harol
do Sabóia, entre as obras pagas...

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Deputado
Sarney Filho, quero esclarecer ao Plenário que o
Deputado Haroldo Sabóia falou por dez minutos e
que a Mesa concede a V. EXª mais cinco minutos a
partir deste momento.

O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, não
pretendo falar tanto, porque ainda farei um discurso
sobre o meio ambiente e acho que é o que realmen
te interessa. Estou falando mais para os Anais, para
que no futuro quem ler a história deste Congresso
não pense que no Maranhão os fatos acontecem se
gundo a versão distorcida do Deputado Haroldo Sa
bóia. Eles acontecem segundo a realidade reconhe
cida inclusive pelas pesquisas.

Sr. Presidente, essa comissão encarregou-se
de averiguar todas as dívidas do Estado, e a respei
to dessas dívidas há um parecer da Justiça, da Pro
curadoria. A Governadora Roseana Sarney tem
cumprido integralmente tudo isso, até mesmo pa
gando obras que dizem respeito ao Governo Epitá
cio Cafeteira, cuja candidatura o Deputado Haroldo
Sabóia apoiou.

Dessa forma, não há fundamento, é apenas
uma questão política. Estamos em época eleitoral. O
Deputado Haroldo Sabóia sempre buscou votos à
conta de difamar a Família Sarney.

Agora, evidentemente, S. EXª tenta reacender
a chama daqueles que lhe deram muitos votos, pois
cada vez mais diminui o número dos seus eleitores.
Hoje em dia é apenas cinza, esfriando diante de
uma fogueira que já teve até mesmo a esperança de
muita gente de São Luís e do Maranhão.

Infelizmente, durante anos tem sido pífia a
atuação do Deputado Haroldo Sabóia no Congresso,
pois ele só aparece para fazer discurso desse tipo.
Numa hora em que nos preocupamos com o meio
ambiente, com as grandes questões nacionais, S.
Ex" vem falar de uma nota que o Cafeteira leu num
programa.

Realmente, Sr. Presidente, era isso que gosta
ria de deixar claro e registrado nos Anais da Casa.

O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, Cristovam Buarque é o
melhor governante do Brasil no momento. Conse
gue algo raro na política: unir a vocação pessoal, cultu
ral e profissional à capacidade de servir ao público. É
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um professor na política. Humanizou Brasília, redefi
niu a vocação econômica do Distrito Federal, ensina
a Capital como ser novamente a Capital da Repúbli
ca. Mas Brasília não é mais um Município neutro,
nem uma nova Guanabara, e Cristovam sabe gover
nar com autoridade, competência e sabedoria essas
duas faces da Capital. Não depende totalmente da
União, como os velhos govemantes, mas não pode
virar um Estado independente, pois isso faria de
Brasília a Capital do GDF, e Brasília serve melhor ao
Brasil sendo a Capital de todos os brasileiros.

Cristovam Buarque é bom para o PT, para Bra
sília e para o Brasil. Mas tem, aos olhos de parte
dos cidadãos, um grande defeito: é um democrata.
E, como democrata de uma única face, cumpriu o
que prometeu na campanha e deu aumento antes
da hora. Não sabia que seus adversários ainda ra
ciocinavam de maneira velha, antiquada e superada,
agindo como quem acredita que o melhor momento
de pressionar governantes insensíveis é às véspe
ras da eleição. Não sabia que o corporativismo sindi
cal é a única natureza que conta e determina a ação
dos seus membros, independentemente da catego
ria profissional que represente, sejam mestres, con
tramestres, policiais, etc. Sindicato é sindicato. O
resto é a vida do povo e seus problemas.

Mas Cristovam não é o único a enfrentar a in
sanidade da reivindicação inatingível. Luiza Erundi
na, ao deixar a Prefeitura de São Paulo, espantou
se com o silêncio do ativismo grevista contra seu su
cessor, Paulo Maluf. Impiedosos com os democra
tas, tolerantes com os autocratas.

Estranha lógica de um movimento social que
acredita ser a democracia como a laranja que se
chupa, tira-se-Ihe todo o sumo, e o bagaço serve de
tapete e sentença na porta dos tribunais. Quem exi
ge da legalidade mais do que ela pode dar no fundo
prefere o sistema político baseado na ilegalidade, no
acordo de bastidor, na cooptação de categorias pro
fissionais, independentemente do interesse geral.
Desmoralizando a legalidade e erodindo o poder da
autoridade, o reMndicacionismo militante, prét-à-por
ter, aposta na paciência do democrata e na conde
scendência da sociedade, ambos oprimidos pela pe
dagogia rota de quem não acredita em governos,
govemantes e instituições democráticas destinadas
ao bem comum.

Cristovam é a cara da educação que priorizou
em seu Governo. Compreendido pela comunidade,
criou programas que hoje são referência nacional,
tornou a cidadania pela educação uma realidade

para milhares de crianças e famílias até então es
quecidas pelo Estado.

Não é um Governo que discursa em defesa
da educação e age para a sua destruição. Que es
conde dados ou desrespeita profissionais. Trata
se de um Governo e de um governante de palavra,
que abre as contas à visitação pública. Não men
te, não blefa, não inverte as prioridades que ele
geu neste seu primeiro Governo. Um educador
que, no poder, foi fiel aos princípios defendidos na
academia. O desprezo pela via institucional de
monstrado pelos seus agora opositores, nas ruas
ou nos tribunais, não combina com uma adminis
tração que cumpre as propostas a partir das quais
foi escolhida pelo voto popular. A Brasília legal
precisa resistir à Brasília eleitoral, pois os brasilei
ros que não moram na Capital não aceitam pagar
a conta que une em uma única passeata o eleito
ralismo populista, o sindicalismo corporativista e a
frivolidade justicialista.

Democracia é um sistema complexo e difícil,
mas ainda não foi construído um melhor em todo o
mundo. O interesse geral, seu princípio primeiro, é
o maior desafio do governante que se pretende
democrata. Priorizar o interesse coletivo ao lado
das demandas setoriais está sempre entre as deci
sões mais delicadas colocadas nas mãos de um
governo democrático, mas é também o momento
em que a maturidade e a sinceridade para a de
mocracia se apresentam. Nesta hora, definem-se
as posições, e a sociedade é a juíza principal. E o
elemento central da democracia é a política demo
crática. Destruindo-se essa, nada sobrará da outra.

Sr. Presidente, registro ainda a decisão do
Prefeito de Juiz de Fora, Minas Gerais, Sr. Tarcísio
Delgado, de, junto com a Petrobras, iniciar entendi
mentos para a construção de uma usina termelétrica
e ampliação da cota de gás natural para essa região
da Zona da Mata mineira. O jornal Tribuna de Minas,
grande incentivador da iniciativa, anuncia com desta
que seu apoio a esse projeto, como demonstra ma
téria cuja transcrição aos Anais da Casa solicito nesta
oportunidade.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O ORADOR:

ESFORÇO COLETIVO

O encontro do prefeito Tarcísio Delgado com o
presidente da Petrobrás, Joel Renó, que parece ter
passado despercebido pela maioria da opinião públi
ca e, sobretudo, pelos políticos, é revestido de im
portância fundamental para o futuro da cidade. Ao
discutirem novas cotas de gás para a região esta-
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vam, de fato, definindo implicitamente o futuro do
município.

Quando se fala no crescimento industrial não
há mágicas. A cidade pode ou não, e hoje, pelo po
tencial energético carreado pelo estado, ela não tem
condições técnicas para aumentar a sua demanda
de consumo. O gás, que é uma forma de energia
limpa e politicamente correta sob o ponto de vista
ecológico, é a alternativa mais viável para que haja o
traslado de grupos produtivos que se interessam
pela cidade, mas não encontram condições técnicas
para sua instalação.

Por isso, a construção de uma usina termoelé
trica, como propõe a Belgo-Mineira, em parceria
com o grupo Marubeni, é, hoje, a principal alternati
va para resolver esse gargalo, que se acentua na
mesma proporção em que surgem investimentos no
município. Juiz de Fora, contextualmente dentro do
estado, é uma das regiões de referência para a im
plantação de novas indústrias. Mas, se não houver
uma solução de curto prazo, não haverá meios de
cumprir a principal etapa do negócio: a fonte de
energia.

O centro da questão não passa pelo quadro
econômico caótico do município, que inibe ações da
Prfeitura. A obra não demanda um centavo sequer
do poder público e nem de outros órgãos de apoio.
Ela depende única e exclusivamente da vontade po
lítica das lideranças e do estado no convencimento
do Governo Federal para dobrar a cota de gás de
Juiz de Fora.

Independente de condição partidária, essa
bandeira é de todos: políticos, empresários e demais
lideranças, pois dá ganho coletivo para a região. A
mobilização deve envolver, inclusive, o governador
Eduardo Azeredo, que tem demonstrado, com ações
práticas, que tem Juiz de Fora nas suas opções pre
ferenciais. Escudado pelos demais setores, ele seria
um interlocutor privilegiado do município na busca
de uma nova cota. A bandeira exige esforço coletivo
e o momento não comporta omissões.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passa-se ao

V- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Benedito Guimarães.
O SR. BENEDITO GUIMARÃES (PPB - pa.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, o Governo do Estado do
Pará, na sua diretriz maior de desenvolvimento, de
terminou à sua Secretaria de Estado da Agricultura a

_ reª,~ª-Ção de estudos profundos que possam definir
uma política agrícola para o Estado do Pará, e, con-

seqüentemente, mudar o perfil da economia do Es
tado no que ele tem de mais forte em termos de po
tencial: sua base agrícola natural, vale dizer a dispo
nibilidade de terras agricultáveis, água e sol.

Nesse esforço conjunto, o Estado recebeu
apoio institucional do Ministério do Meio Ambiente,
de Recursos Hídricos e da Amazônia legal, através
de sua Secretaria de Recursos Hídricos. O projeto
contempla um conjunto de levantamentos e diagnós
ticos do setor agrícola para todo o Estado do Pará.
Nele destacam-se dois subprojetos, que englobam
os Municípios de Alenquer, Monte Alegre e Santa
rém, num polígono de 823.046,6 hectares:

I - Subprojeto de Viabilidade e Aproveitamento
das Várzeas; e

11 - Subprojeto de Viabilidade da Agricultura
Empresarial do Planalto.

Esses estudos, já concluídos, conferem às lide
ranças públicas e privadas dados informativos, indi
cadores, opções para ações de investimento e apro
veitamento das potencialidades agrícolas regionais
sob uma nova ótica, na realidade presente e nos ca
minhos do futuro.

Queremos deter-nos no Subprojeto de Viabili
dade da Agricultura Empresarial no Planalto e, mais
precisamente, na área de influência do Município de
Santarém, onde, em curto prazo, poderá ser implan
tado um projeto-piloto para a produção de grãos,
que poderá estender-se para toda a região oeste pa
raense: Baixo Amazonas, Vale do Tapajós e Zona
das Rodovias, Transamazônica e Santarém-Cuiabá,
englobando 21 Municípios, em razão dos fatores e
condicionantes que envolvem o projeto.

Há séculos a agricultura de subsistência predo
mina nessa região da Amazônia, cujo quadro não é
muito diferente nos dias atuais. Na área de influên
cia da Cidade de Santarém, forma-se um triângulo
entre essa cidade, Belterra e a Vila de Mojuí dos
Campos, de aproximadamente 120 mil hectares,
que, na afirmação do agrônomo Cristovam Sena, da
Emater-Pará, são terras muito boas para a agricultu
ra, considerando que "durante quase dois séculos é
explorada sem qualquer tratamento e mesmo assim
continua a produzir". A afirmação de um técnico,
profundo conhecedor dos problemas agrários e so
ciais da região, aponta para a real grandeza do
potencial dessas terras quando adequadamente tra
tadas e administradas.

Os estudos para a região do oeste paraense
foram feitos e posteriormente orientados para uma
ação conjunta e dual: os dois subprojetos comple
mentar-se-iam com a exploração racional das áreas
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de várzeas e terras firmes (planalto), o que certa- ...a decisão de intervenção nas áreas de
mente permitirá um aproveitamento maior da infra- várzeas leva em conta o entendimento da
estrutura que o investidor colocar a seu serviço. agricultura como negócio, ou seja, todas as

O homem do campo na Amazônia continua po- propostas definem a sua exploração em esca-
bre e agora decadente, uma vez que os recursos na- la de produção empresarial (...) e tal premissa
turais outrora disponíveis em abundância, como a conduz à condição necessária de que o ho-
pesca, a criação de gado, os produtos agrícolas de mem que venha a explorar a várzea terá de
coleta, entre outros, cada vez mais escasseiam, fazê-lo com tecnologia, capital e capacidade
dada a não-reposição ordenada, aliada à depreda- de gerenciamento do empreendimento.
ção. É preciso mudar esse quadro. É necessário dar Essa assertiva, que se aplica ao subprojeto de
novos rumos ao homem, na entrada do século XXI. viabilidade e aproveitamento das várzeas, da mes-
Temos terras disponíveis e matérias-primas. Neces- ma forma aplica-se ao subprojeto de viabilidade da
sitamos, isso sim, de uma nova concepção e moder- agricultura empresarial no planalto. A condição bási-
nidade do processo de produção agrícola regional, ca, a premissa é de que ela está centrada no empre-
onde estejam presentes qualidade, competitividade sário produtor rural. O relatório diagnóstico, elabora-
e mercado, fatores fundamentais numa economia do via consultoria, por encomenda do Estado do
globalizada, cujo crescimento e intensidade em todo Pará, conclui: "É a visão empresarial que permitirá
o mundo não podemos ignorar. entender a integração produtiva várzea/planalto, a

Os dados disponíveis da produção agrícola re- qual possibilitará o emprego dos recursos de mão-
gional deixam muito a desejar em termos de produti- de-obra, máquinas e equipamentos em grande parte
vidade, segundo dados da Fundação IBGE, quando do ano, bem como permitirá a consecução do "binô-
comparados com as médias nacionais. Isso se apli- mio gerencial" - viabilizar a várzea pela ação do pro-
ca ao arroz (1,3 tonelada por hectare); milho (2 tone- dutor que a explora".
ladas por hectare); feijão (0,6 tonelada por hectare), Para subsidiar os estudos em andamento pelo
e até mesmo a tradicional mandioca (17 toneladas Governo do Estado do Pará, duas empresas, a agrá-
por hectare). A produção não atende ao consumo 10- ria, do Paraná, e o grupo Quincó, de Santarém,
calou regional, o que importa em transferência de Pará, fizeram um experimento com diversas varieda-
capital para outras regiões, num crescente empobre- des de soja na área do planalto santareno, na fazen-
cimento da área, que não consegue sequer produzir da Diamantino, distando doze quilômetros do Porto
para .se alimentar. de Santarém.

O processo de comercialização ainda sofre, em A concepção básica dos estudos de viabilidade
alguns lugares, a influência do sistema de aviamen- da nova fronteira agrícola, tal qual o subprojeto para
to, que aviltou por muito tempo a população amazô- exploração racional e ambiental das várzeas, assen-
nica, embora hoje, de forma sofisticada, o interme- ta-se na condição essencial de uso intenso de tec-
diário ou o financiado estabeleça o preço de compra nologia agrícola, capital mobilizado e capacidade geral
na produção e o preço de venda no mercado consu- do empreendimento.
midor, tirando partido de toda a cadeia produtiva. Altera-se, portanto, a postura dos fatores de

A estrutura fundiária contribui de forma acen- produção agrícola tradicional. Agora, é necessária
tuada para esse empobrecimento, considerando que uma visão empresarial rural que permitirá conduzir a
a grande falta de titulação das propriedades agríco- agricultura como negócio rentável, financeiro e social.
las impedem iniciativas mais produtivas no campo. Os estudos para dimensionar as possibilidades
Nessa região foi identificado que a propriedade mé- de produção dos grãos no planalto santareno - soja,
dia é de 56,8 hectares, e os lotes de posseiros, da milho, arroz e feijão - em escala agroindustrial exigi-
ordem de 34,7 hectares. Todas essas questões en- ram levantamento dos fatores climáticos, dos solos
trelaçam-se e formam uma rede de dificuldades que da região e dos aspectos fundiários e outros, com-
não permite o rompimento da miséria verde, para plementares, mas necessários e adequados para
ilustrar uma forma do problema, sob a exuberante produzir informações seguras e objetivas.
natureza amazônica. O projeto experimental de soja está localizado

Surge agora a possibilidade de acontecer uma numa área de 49,4 hectares, na Fazenda Diamanti-
mudança profunda nesse sistema: a criação de uma no, a doze quilômetros da zona urbana de Santa-
nova fronteira agrícola - abandonar o modelo tradi- rém. Nessa área estão presentes e caracterizados
cional e substituí-lo por um modelo empresarial: todos os elementos relevantes de uma microbacia,
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conforme relatórios técnicos apresentados pela firma
pesquisadora: vegetação, topografia, cursos d'água,
solo, etc.

O projeto experimental desenvolveu-se numa
área alterada, cuja característica principal é o des
matamento com mais de cinco anos, transformada
em pastagem, entrando em processo de degradação
e sob ataque de ervas daninhas.

Foram testadas cinco variedades de soja: Em
brapa 20 (Doko RC), BR~28 (Seridó), Embrapa 30
(Vale do Rio Doce), Embrapa 9 (Bays) e Embrapa
63 (Mirador). As etapas desse experimento, com
acompanhamento sistemático e aplicação da tecno
logia usual nesse tipo de lavoura, consistiram no
preparo do solo, calagem, uso de sementes selecio
nadas, adubação e tratamento fitossanitário. Os re
sultados foram surpreendentes: produtividade de 50
sacas por hectare.

HCom a devida cautela que o projeto recomen
da, vez que se trata de iniciativa pioneira, tudo con
duz à assertiva de que a ocupação dos quase 600
mil hectares com áreas alteradas existentes na re
gião possa ocorrer de maneira acelerada e de forma
intensiva, é a conclusão que consta no relatório final
da firma de consultoria."

Os técnicos projetam, assim, que o custo esti
mado de produção para um hectare de soja no plan
tio em sistema convencional, incluindo os insumos,
preparo do solo, semeadura, tratos culturais, colhei
ta, transporte, beneficiamento, administração, proje
to, assistência técnica e seguro, ficará em R$649,91 ,
ou seja, R$14,00 por saca de soja produzida. Man
tidas as mesmas condições no segundo ano de
plantio, esses custos caem para R$461,88 por
hectare.

Os resultados do experimento técnico, embora
pioneiro, demonstram de forma clara as reais possi
bilidades de produção da soja na região, que se
mesclam com a realidade das condições presentes.
Um dos grandes pólos de produção de grãos, locali
zado em Mato Grosso, está distante 2 mil e 350 qui
lômetros do Porto de Paranaguá e 2 mil e 115 quilô
metros do Porto de Santos, por onde atualmente são
escoados, o que compromete a competitividade do
produto no mercado internacional. A rota rodoviária
até Porto Velho e pela hidrovia do Rio Madeira tem
partido de outro pólo de produção de grãos (região
de Parecis), e o transporte rodoviário abrange uma
extensão de 1 mil e 100 quilômetros até Porto Velho,
em Rondônia, onde se inicia a hidrovia do Madeira,
já em operação, embora insuficiente para atender a
demanda, e depois mais 1.400 quilômetros até o

Porto de Santarém, o que de certa forma iguala a
distância para o Paranaguá.

A implantação de um pólo de soja na região do
planalto santareno, com uso e disponibilidade de
aproximadamente 600 mil hectares de terras já utili
zadas e em fase de degradação, mas perfeitamente
recuperáveis para essa lavoura, cercada pelos con
dicionantes propícios, como a existência de calcário
na região do Município de Itaituba para uso de corre
tivo de solos (450 quilômetros), com o prossegui
mento das obras da Rodovia Santarém-Cuiabá e fi
nalmente com a possibilidade de produzir a soja
num raio de 15 a 100 quilômetros do porto, às mar
gens do Rio Amazonas, apresenta-se como proces
so produtivo de vantagens comparativas altamente
positivas para o Município de Santarém e toda a re
gião, incluindo Monte Alegre e Alenquer, com carac
terísticas idênticas.

Ao considerar as questões das áreas degrada
das que podem ser reaproveitadas e recuperadas
para culturas extensivas de soja, consorciadas com
as de outros grãos, para evitar a ditadura da mono
cultura, em área, já identificada, de aproximadamen
te 600 mil hectares, a proximidade portuária, a dife
rença de custos de transportes para o Porto de Ro
terdã, na Holanda, hoje da ordem de US$95,07 a to
nelada (a partir de Sorriso/Sinop, Mato Grosso), via
Santos; ou de US$99,67, via Paranaguá; ou mesmo
US$62,09, via BR-163, pelo Porto de Santarém,
constatamos que entramos vantajosamente de for
ma competitiva nos mercados internacionais, com a
possibilidade de atingir Roterdã com custos de
transporte da ordem de US$23,00 a tonelada.

Já temos provado nacionalmente a quantidade
de nossas variedades; temos disponibilidade de
áreas para produzir e agora podemos vencer o gran
de vilão da competição, que seria o transporte a bai
xo custo, ao substituir a grande rota rodoviária pelo
transporte fluvial em menores distâncias. Já se disse
que nossos grãos são competitivos da porteira para
dentro da fazenda. Chegou a hora de mostrar que
podemos também ser competitivos da porteira para
o mercado.

Feitas estas considerações, Sras. e Srs. Parla
mentares, agora, mais do que nunca, quero voltar à
questão da importância de que se reveste a hidrovia
do Tapajós, a partir de Jacareacanga, numa exten~

são de 700 quilômetros até o porto de Santarém,
que permitirá o transporte em menores custos dos
grãos do Mato Grosso, mas que se encontra com
suas obras e estudos paralisados por determinação
da Justiça Federal, sob o argumento de que o Con-
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gresso Nacional precisa decidir e regulamentar a ex- construção da estrada MA-DOa, ligando o Município
ploração de um projeto dessa natureza em áreas in- de Paulo Ramos a Arame. Só que essa obra é ine-
dígenas. xistente.

Sem entrar no mérito da questão, indago: que Desafiei da planície do plenário o Deputado
reservas indígenas existem nessa área, de fato e de Sarney Filho, irmão da Governadora Roseana Sar-
direito? ney e filho do ex-Presidente da República e atual

Enquanto isso, como escreve o nobre Deputado Senador pelo Amapá, a vir a esta tribuna e convidar
Roberto Campos, na revista Veja: os Parlamentares do Congresso Nacional para visi-

Para os brasileiros o panorama é muito tar a estrada, a fim de que a minha acusação fosse
melancólico. Estamos condenados a um refor- desmentida pelos fatos.
mismo intenso para recuperar o tempo perdi- O Deputado Sarney Filho veio à tribuna e disse
do. Mas não há opção, se quisermos escapar que se tratava de meias palavras e meias verdades.
da mediocridade através da modernidade. Pergunto a V.Exa, que continua neste plenário: as

Os caminhos da Amazônia seguem a mesma meias palavras significam dizer que a governadora
linha de raciocínio, numa escala bem maior, em fun- não pagou os 33 milhões que afirmei, mas 16 milhõ-
ção da falta de uma política efetiva e em caráter per- es e meio, a metade do valor? Seriam essas as mi-
manente para a região. nhas palavras? A meia verdade significa dizer que a

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, ao tra- estrada não foi construída na sua inteireza, mas só a
zer estas informações e análises ao conhecimento metade. Seriam essas as meias verdades? Repito:
da Câmara dos Deputados, quero, de alguma forma, seriam essas as minhas palavras? Ou o deputado
mostrar as possibilidades reais que a região oferece vai dizer que a estrada existe? Se ela existe, muito
para os investimentos privados, bem como louvar a bem, vamos todos conhecê-Ia, e o Deputado Harol-
iniciativa do Governo do Estado do Pará,·cujo titular, do Sabóia será registrado nos Anais da Casa como
Dr. Almir Gabriel, abriu, por meio de estudos e pes- mentiroso. Se a estrada, ou meia estrada, ou meio
quisas, as reais possibilidades para mudar a econo- pagamento existem - pode ser que o pagamento
mia da região, recusando-se a continuar assistindo não tenha acontecido -, o Deputado Sarney Filho
ao aumento do grau de pobreza de nossa população pode provar que a governadora não pagou os 33
e a permitir que a Amazônia continue a ser vista milhões de reais e, mais uma vez, eu passaria por
com os olhos do ambientalismo altamente interessa- mentiroso.
do em não ter competidores nos seus mercados O Deputado Sarney Filho está mais uma vez
cativos. desafiado a dizer que o pagamento não foi feito - e

Ao setor privado, às suas de lideranças e aos estarei mentindo em minha acusação -, que a estra-
empresários investidores caberá a grande arrancada da foi realizada - também estarei sendo leviano,
que se inicia, apoiada pelo Governo do Estado, para porque acusei que a estrada não foi construída - ou
além do ano 2000, e a alegre perspectiva de uma então dizer que o pagamento foi feito pela metade,
partida para o desenvolvimento. assim como a estrada. Aí, sim, terei dito meias pala-

Sr. Presidente, solicito que este pronunciamento vras ou meias verdades. O fato é que desafio o
seja divulgado no informativo Hoje na Câmara e no Deputado Sarney Filho a vir à tribuna dizer o que foi
programa A Voz do Brasil. feito.

O SR. HAROLDO SABÓiA - Sr. Presidente, Sr. Presidente, sou acusado pelo Deputado
gostaria de falar em nome da Liderança do Partido Sarney Filho de ter vivido em Paris à custa do seu
dos Trabalhadores. pai. Não sei que razão teria o Senador José Sarney

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Deputado para me sustentar em Paris. Não tenho vocação
Haroldo Sabóia, V. Ex!!, como Vice-Líder, dispõe de para ser sustentado por pessoas alheias. Acredito
cinco minutos para falar pela Liderança do Partido que o Senador Samey também não tenha vocação
dos Trabalhadores. para sustentar pessoas em Paris.

O SR. HAROLDO SABÓiA (PT - MA. Como Tive a felicidade de nascer numa família de
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, posses. Meu avô era fazendeiro. Meu pai, advogado
Sras. e Srs. Deputados, trouxe à Casa nesta manhã do Banco do Brasil e professor da faculdade de Di-
grave denúncia de corrupção no Maranhão, meu Es- reito, foi quem deu o primeiro emprego para o Sena-
tado. Com fatos e dados, mostrei que a Governado- dor José Sarney no jornal O Imparcial da cadeia
ra Roseana Sarney pagou 33 milhões de reais pela dos diários associados, dirigida pelo meu pai.
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Meu pai foi padrinho de casamento do Senador O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Deputado
José Samey. Ele foi eleito duas vezes Deputado no Haroldo Sabóia, a Mesa permitiu que V.Exa, usasse
esquema da família Sarney, do poder local. Não rep- a palavra. No entendimento desta Presidência, por
resento aqui minha família, como me acusa o Depu- duas vezes V. Ex!! solicitou ao Deputado Sarney Fi-
tado Sarney Filho, mas os trabalhadores e a juventu- lho que usasse a tribuna. Conseqüentemente, por
de do Maranhão. Não tive na França nenhum apoio questão de justiça, está garantido ao Deputado Sar-
de organismo privado ou oficial brasileiro. Entretan- ney Filho o tempo de cinco minutos, com tolerância
to, não sei por que S. Ex! insiste em dizer que seu de mais um minuto.
pai me sustentou em Paris. Não acredito ser essa a O SR. SARNEY FILHO - Sr. Presidente, peço
vocação do Senador José Sarney. a palavra pela ordem.

Mudei de partido, do MDB da resistência para O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem
o PDT da resistência, e do PDT da resistência para V.Exa, a palavra.
o PT. Sempre na Oposição.

O Deputado Sarney Filho nunca foi da Oposi- O SR. SARNEY FILHO (PFL - MA. Pela or-
ção. Bajulou os militares no regime militar, foi da demo Sem revisão do orador.) - Muito obrigado, Sr.
Arena, partido do qual seu pai foi Presidente, e do Presidente. Constrangidamente, Sr. Presidente, as-
PDS no regime militar, que torturou. sumo esta tribuna, pela segunda vez, para fazer um

discurso que não é o que preparei para hoje. Mas o
Finalmente, Sr. Presidente, S. Ex!! ainda disse Deputado Haroldo Sabóia convocou-me a vir à tribu-

que meus votos diminuíram, que vim para esta Casa na, e no momento em que democraticamente V.Exa,
por força de mandado judicial. Retiraram-me um ano me assegurava a palavra, ele tentou cassá-Ia. Só
e dois meses de mandato, por força de uma fraude isso já demonstra a natureza da personalidade do
que tirou na recontagem, da coligação do Sr. Sarney Deputado Haroldo Sabóia e o caráter dúbio, no míni-
Filho, 37 mil votos. mo, de que se reveste a sua atuação política. Por-

Na hora da recontagem, Sr. Presidente, Sras. e tanto, fica claro que ele quer trazer a este ilustre Pie-
Srs. Deputados, os 37 mil votos para Deputado Fe- nário um bate-boca vazio ao discutir questões meno-
deral da coligação do Sr. Sarney Filho não existiram. res do Maranhão.
Eram votos frios, como são frias essas faturas de 33
milhões. Eu já disse que a Governadora Roseana Sar-

Deputado Sarney Filho, venha à tribuna e con- ney tem honrado todos os compromissos, baseada
vide os Deputados desta Casa para conhecer a es- não em vontade própria, mas em pareceres de uma
trada MA-008, que liga o Município de Paulo Ramos comissão formada por representantes do poder judi-
a Arame. Assim, V. ExB estará me desmentindo. ciário. Então, não é essa a questão. É meia verdade,

O SR. SARNEY FILHO _ Sr. Presidente, peço sim, é meia verdade, porque diz que a Governadora
a palavra pela ordem. Roseana Samey pagou uma estrada quando foi uma

decisão de governo. Ela tem honrado todos os com-
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - A Mesa promissos! E eu não vim aqui para discutir número

esclarece que, por liberalidade, tendo em conta a de votação. V.Exa, chegou aqui mediante mandato
gravidade das acusações apresentadas, o Deputado judicial, tirando desta Casa não um Deputado da mi-
Sarney Filho também terá direito a usar a palavra. nha coligação, mas de esquerda, seu primo, o Depu-

Com a palavra o nobre Deputado Sarney Filho. tado José Carlos Sabóia. Então, eu não vim discutir
S. Ex~ disporá de cinco minutos, por uma questão de essas questões.
equilíbrio, para falar sobre os fatos graves que estão
sendo apontados no plenário neste momento. O Deputado Haroldo Sabóia claramente de-

O SR. HAROLDO SABÓiA _ Sr. Presidente, monstrou quem ele é. Convocou-me a vir à tribuna
peço a palavra pela ordem. duas vezes, mas, ao mesmo tempo, tentou cassar

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Tem V. minha palavra.
Ex!! a palavra. Portanto, Sr. Presidente, eu vou me guardar

O SR. HAROLDO SABÓiA (PT - MA. Pela or- para fazer o discurso que esta Casa merece, que é
demo Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não a defesa do meio ambiente e do futuro das nossas
fiz desta tribuna acusação alguma contra o Deputa- gerações. E não vou deixar que o ódio contamine
do Sarney Filho. Portanto, S. Ex!! não tem como res- esse discurso e essa intenção, assim como o fogo
pondero As acusações foram feitas à Governadora queimou as ma~as de Roraima.
do Estado do Maranhão, Sra. Roseana Sarney. Era o que tínha a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Concedo Não é diferente da situação dos trabalhadores da
a palavra ao nobre Deputado Chico Vigilante, que periferia de Brasília, da Grande Porto Alegre, da
disporá de 25 minutos na tribuna. Grande São Paulo ou dos morros do Rio de Janeiro.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- Os números não causam o mesmo impacto, porque
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- não são mostrados da mesma maneira pela televi-
tados, quero falar sobre as eleições de 4 de outubro, são, mas essas pessoas passam por uma situação
que se avizinham, eleições pensadas, planejadas e idêntica à da população nordestina.
revestidas de uma legislação para manter no poder Ontem mesmo eu conversava com um traba-
o atual Govemo do Sr. Femando Henrique Cardoso. Ihador pai de dois filhos - um de 4 anos e outro de

Essa legislação eleitoral que aí está, feita sob seis meses -, e ele me dizia ter saído de casa pela
medida para atender ao Palácio do Planalto, foi ho- manhã, ido a uma padaria comprar um litro de leite
mologada pelo Congresso Nacional. Nesta eleição para os filhos e não conseguido por falta de recur-
praticamente não haverá campanha, pois a mesma sos. É mais um trabalhador que ontem nada tinha a
se dará em três meses. Portanto, vai ser muito difícil oferecer aos seus filhos. Também uma trabalhadora
quem não esteja no poder ganhar as eleições, por- de Brasília disse-me ter feito uma sopa de chuchu
que o Presidente pode tudo e está em permanente com farinha para seus filhos.
campanha à custa do erário. Portanto, toda essa legislação não consegue

A pretexto de estar visitando áreas castigadas colocar na cabeça dos eleitores que o Govemo do
pela seca, um dia está no Ceará, outro na Bahia, em Sr. Fernando Henrique Cardoso é bom. Ele se es-
tudo isso usando a estrutura e a máquina do Poder queceu de fazer uma combinação com os eleitores,
Executivo, enquanto outros candidatos não podem como também de dar uma resposta à saúde - cente-
fazer nada. Estão tolhidos pela legislação eleitoral. nas de pessoas morrem nas filas dos hospitais.

O Presidente tem o poder e o direito - mesmo Eles fizeram uma legislação eleitoral para be-
questionável, no momento em que lhe dá na cabeça neficiar o Palácio do Planalto, mas se esqueceram
- de convocar redes de rádio e televisão para se di- de fazer um acordo com o mosquito da dengue para
rigir à Nação a fim de levar sua mensagem, impor que s6 viesse a picar as pessoas após as eleições.
sua presença, invadindo nossos lares. Ainda tem o Portanto, o mosquito não se enquadrou na legisla-
artifício da entrevista coletiva. Outro dia assistimos à ção pensada para proteger o Palácio do Planalto e
entrevista coletiva nos jardins do Palácio da Alvora- reeleger o Sr. Fernando Henrique Cardoso.
da, quando o Presidente nada tinha de importante Eles efetivamente se esqueceram - e não con-
para comunicar à Nação. Mesmo assim, convocou a seguem fazer isso por meio de legislação - de fazer
imprensa, copiando de maneira errônea o Presiden- um acordo ou enquadrar nessa legislação eleitoral
te BiII Clinton, dos Estados Unidos, que costuma dar os 18% da população economicamente ativa hoje
entrevistas coletivas nos jardins da Casa Branca. desempregada. Esqueceram-se também de que

Portanto, é difícil o momento que atravessa- essa legislação eleitoral não iria mudar a cabeça do.
mos. Mas, Sr. Presidente, verificamos que, mesmo servidor público, há mais de mil dias sem nenhum
tendo eles pensado em tudo, elaborado legislação tipo de reajuste salarial.
para proteger os atuais detentores de mandatos, os O Presidente da República, que traçou o cená-
dos deputados, dos senadores, dos governadores e rio perfeito para ser reeleito - aí entra também um
o do Presidente da República - legislação que bene- pouco de sorte -, no seu desespero, esqueceu-se
fieia muito mais o Presidente da República -, esque- de que, ao chamar os aposentados de vagabundos,
ceram-se, não foram capazes de fazer uma combi- estaria detonando a estratégia eleitoral que havia
nação com os eleitores brasileiros. montado, como também a legislação eleitoral. Quan-

Eles pensaram em tudo, mas não tiveram do chamou os aposentados brasileiros de vagabun-
meios ou não quiseram, por exemplo - este é um dos, ele o fez de forma arrogante, achando que po-
Governo voltado para os banqueiros -, baixar as ta- dia tudo - inclusive chamar os aposentados de va-
xas de juros, que estão levando o País ao desespe- gabundos - e não pagar nenhum preço por isso.
ro, em função dos índices de desemprego hoje exis- .Sr. Presidente, a verdade é que, mesmo com
tentes - o desemprego campeia de ponta a ponta no essa legislação eleitoral elaborada para proteger os
Brasil. atuais detentores do poder, verificamos que o eleitor

Temos visto a situação dos 'r:-' alhadores nor- brasileiro nela não se enquadrou. Aí estão as pes-
destinos que passam fome ou I nem calangos. quisas, dando conta de que o companheiro Luiz Iná-
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cio Lula da Silva já está na frente, segundo as inten- de desemprego? O interior da Bahia está repleto de
ções de voto, do Sr. Fernando Henrique Cardoso. pessoas famintas; o interior da Bahia exporta mise-
Portanto, vamos ganhar essas eleições. ráveis para os grandes centros, e S. Ex!! vem falar

A partir do momento em que se tornou real a de caos? Caos é o que existe lá na Bahia! Caos foi o
possibilidade de a esquerda vir a ganhar' as eleições Governo militar, a quem S. EXª deu sustentação.
e mudar o destino do País, o que vemos é aquele Sempre apoiou o Governo militar, que praticava a
mesmo velho cenário de 1994. V. EXª, Sr. Presiden- tortura, a censura e que levou este País a um estágio
te, deve-se lembrar de que em 1994, a cada mo- de corrupção nunca visto.
mento em que crescia a candidatura do Lula, des- Portanto, que autoridade tem S.Exa, para falar
pencavam as bolsas de valores. de caos, para dizer que, caso Lula vença as eleiçõ-

Pergunto ao nobre Deputado Haroldo Sabóia - es, estará estabelecido o caos? Estará estabelecido
que disse, há pouco, ser filho de uma família de pos- o caos para o Sr. Fernando Henrique Cardoso e
ses - se sua família investe na Bolsa de Valores de para o Sr. Antonio Carlos Magalhães, porque o Go-
São Paulo. Pergunto ao Deputado Davi Alves Silva, vemo Lula será um governo de redenção da classe
também pessoa de posses, se investe na Bolsa de trabalhadora, que dará dignidade ao povo brasileiro.
Valores de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Não in- E para o Sr. Antonio Carlos Magalhães dar dignida-
vestem. Se V.Exas., que são de classe média alta, de ao povo, com um salário decente, com um siste-
não investem, imaginem o conjunto dos trabalhado- ma de saúde correto, com um sistema de educação
res brasileiros, que não estão tendo dinheiro sequer que eleve a cidadania, isso é o caos, porque S. Exª
para investir em alimentação. faz parte de uma elite insana, que não quer transfor-

Essa cantilena de que as bolsas estão despen- mar a realidade deste País. É por isso que S. Ex!!
cando, com reflexos no mercado, não assustará o fala de caos.
eleitor brasileiro e não tirará a possibilidade da vitó- Conhecemos essas pessoas. O povo brasileiro
ria do companheiro Lula. Pouco estamos preocupa- não está de acordo com esse tipo de gente. Vamos
dos com bolsas de valores. O que queremos - e o ganhar efetivamente essas eleições. E vamos ga-
Lula tem afirmado isso, alto e bom som - é a vinda nhar, Deputado Paulo Paim, porque um Governo
do capital estrangeiro produtivo. Não queremos que se porta com a arrogância demonstrada pelo Sr.
transformar o Brasil no paraíso dos especuladores, Fernando Henrique Cardoso, um Governo que, mes-
como está acontecendo agora com o Governo do Sr. mo no Congresso Nacional, não permite sequer a
Fernando Henrique Cardoso. Queremos, sim, capital aprovação de um projeto, da autoria de V. Ex!!, que
estrangeiro, mas que seja capital produtivo, que ve- pretende dar um pouco de dignidade ao assalariado
nha gerar emprego e não especulação, miséria, en- brasileiro, não vai permitir também que se faça
fim, trazer mais quebradeira para o nosso País. aquela transformação que almejamos, ou seja, levar

Estamos abertos a esta discussão. Mas o que um pouco mais de pão e de leite à casa do trabalha-
vemos, além dessa cama armada no sentido de as dor, à barriga dos filhos do trabalhador. Com essa
bolsas despencarem? Quando despencaram as Bol- arrogância que lhe é peculiar, o atual Governo não
sas de Hong Kong e Nova Iorque, houve queda tam- vai permitir sequer essa discussão nesta Casa. Ele
bém no Brasil. Foi culpa do Lula? Por que, agora, a vai acabar editando mais uma medida provisória incons-
culpa é do Lula? titucionaI, e o Presidente do Congresso Nacional vai aca-

E o mais grave: o Sr. Antonio Carlos Magalhã- tá-Ia. Ao invés de afirmar que o Governo Lula será o
es, que tem a obrigação de se portar como Presi- caos, deveria S. Ex'! ter tido a dignidade de devolver a
dente do Congresso Nacional e não como cabo elei- emenda inconstitucional enviada pelo Sr. Fernando Hen-
toral do Sr. Fernando Henrique Cardoso, já que S. rique Cardoso, que fixou o salário mínimo em 130 reais.
EXª, como tal, é Presidente de todos, vem atacar de Já que o Presidente da República não cumpriu
maneira irresponsável a figura do companheiro Luiz a Constituição, era dever do Presidente do Congres-
Inácio Lula da Silva. E o que disse o Sr. Antonio so Nacional ter devolvido a medida provisória. Tinha
Carlos Magalhães? Que o Governo Lula seria o go- a obrigação legal e constitucional para tanto, até em
vemo do caos. defesa dos interesses do Parlamento brasileiro. Em

Pergunto: o que é caos para o Sr. Antonio Car- nome da soberania deste Poder, tinha de tê-Ia de-
los Magalhães, S. Ex!! que é o vice-rei de um Estado, volvido. Não a devolveu e vem falar de caos. Não
que manda há mais de trinta anos num Estado que fez S. Ex!! o dever de casa, qual seja, devolver essa
ostenta um dos maiores índices de analfabetismo e medida provisória insana.
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Portanto são estes os motivos da queda do Sr.
Fernando Henrique Cardoso, nobre Deputado Seve
rino Cavalcanti, que assume os trabalhos neste mo
mento. O trabalhador não é bobo, ele sabe que não
dá para continuar vivendo com o salário mínimo de
130 reais. O trabalhador sabe que existe inflação,
sabe que estão mentindo como fizeram no Governo
militar, quando maquiaram a inflação - e o estão fa
zendo de novo.

É só verificar, Deputado Paulo Paim, o dia da
edição do real, quando houve a conversão da URV
para o real. Um pacote de arroz Tio João, lembro
me muito bem, passou naquele mesmo dia para 2
reais e 90 centavos. Hoje, esse mesmo pacote de
arroz de 5 quilos custa quase 5 reais. Portanto, do
brou de preço. O feijão também dobrou de preço.
Dobraram também as tarifas públicas de energia,
de água, de telefone, de transporte público. As
mensalidades escolares quase que triplicaram
nesse período. Os aluguéis dobraram de preço.
Portanto, a inflação existe. O que não existe é a
correção dos salários, que estão realmente conge
lados. Está pior que cama de pingüim o salário do
trabalhador brasileiro.

Portanto, é esta situação que está levando o
povo a dizer que este modelo então estabelecido,
que este Governo não pode continuar. E não pode
continuar porque, além de todas as maldades come
tidas contra a classe trabalhadora, ainda é um
Governo entreguista.

O Governo está entregando nossas empresas
estratégicas - a Companhia Vale do Rio Doce e,
agora, a Telebras. E, pasmem, não é para o capital
privado internacional, mas para as estatais de outros
países. É aí que vemos o cinismo deste Governo.
Pode uma estatal francesa, espanhola ou italiana
comprar uma estatal brasileira? Entretanto, a nos
sa estatal não pode continuar sendo estatal.

Queremos empresas públicas voltadas para o
interesse público. Estamos aqui para demonstrar
que isso é possível. Com um Governo cercado de
todas as dificuldades como o do Distrito Federal, fo
mos capazes de transformar empresas públicas. O
Banco de Brasília, hoje, é lucrativo em função da di
reção imposta pelo companheiro Cristovam Buar
que. A Companhia de Eletricidade de Brasília, que
chegou a 100% no seu atendimento, inclusive na
zona rural, é uma empresa lucrativa, com largos in
vestimentos na geração de energia. A Companhia
de Agua e Esgotos de Brasília é também uma em
presa lucrativa. Tudo isso demonstra que com boa
administração as estatais dão certo.

O que estamos fazendo em Brasília queremos
transportar para o País. Queremos fazer no Brasil
tudo o que fizemos em Porto Alegre. Queremos im
plantar em todo o País a bolsa-escola, o banco do
povo; queremos um salário decente para a classe
trabalhadora brasileira.

Portanto, nobres Deputados Paulo Paim, Davi
Alves Silva, Sarney Filho, Haroldo Sabóia e Severi
no Cavalcanti, aqui presentes, esse será o Governo
do Partido dos Trabalhadores, um Governo que es
tará aberto a todos os homens sérios deste País.

Tenho dito também, nobres Deputados, que
ser sério,. preocupar-se com o Brasil, não é monopó
lio da Esquerda. É claro que somos os mais interes
sados, mas sei que há também gente decente, hon
rada e correta em outros partidos e que estarão
apoiando um governo sério neste País.

Cito como exemplo um Deputado que para
mim é um modelo de seriedade - tanto é que votei
favoravelmente à sua indicação para o TCU, aliás, a
maioria da Esquerda votou nele -, o Deputado Adyl
son Motta. S. EX« é a demonstração de que em to
dos os partidos há gente séria. E todos os homens
sérios deste País estarão preocupados em elevar a
dignidade deste povo e fazer a transformação
necessária.

Quanto mais o Sr. Antonio Carlos Magalhães
atacar o Lula, mais o companheiro vai crescer, por
que a população vai perceber que, se o Lula está
sendo atacado por Antonio Carlos Magalhães, o
Lula é uma pessoa decente. Eu estaria deveras
preocupado se o Sr. Antonio Carlos Magalhães esti
vesse apoiando ou elogiando o companheiro Lula.
Se o está atacando da maneira como faz, tenho cer
teza de que estamos indo no caminho certo e de
que venceremos essas eleições e faremos uma
grande bancada de Deputados e Senadores no Con
gresso para iniciarmos o processo de transformação
tão almejado pela sociedade brasileira.

Quero, portanto, solidarizar-me com o compa
nheiro Luiz Inácio Lula da Silva, rechaçando as acu
sações do Sr. Antonio Carlos Magalhães, que, como
Presidente do Congresso Nacional, não deveria po
sicionar-se da maneira como vem fazendo. S. Ex!!
não tem autoridade moral para fazer os ataques que
está fazendo a um homem da fibra, da dignidade e
da honradez de Luiz Inácio Lula da Silva, que, sem
dúvida, fará um governo sério, honesto, democrático
e participativo, e não um governo do caos, como o
que hoje está estabelecido na saúde, na educação,
no emprego, na política de salários, sustentado in
clusive pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, que não
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quer as transformações para não acabarem as ma
matas.

Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Chico
Vigilante, o Sr. Paulo Paim, 39 Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Severino Cavalcanti, 29

Vice-Presidente

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Paim.

O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão
do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
embalado pelas palavras do Deputado Chico Vigi
lante, não poderia deixar, no início deste pronuncia
mento, de registrar minha posição diante do proces
so eleitoral que se aproxima, que permitirá ao povo
brasileiro decidir quem será o novo Presidente da
República e também qual será o rosto do Congresso
Nacional.

Participei ontem, Sr. Presidente, Deputado Se
verino Cavalcanti, de duas plenárias. Uma com a
presença de cerca de quatrocentos servidores públi
cos municipais, estaduais e federais, e a outra com
os aposentados das áreas pública e privada deste
País.

Os trabalhadores e aposentados que fizeram
os seus pronunciamentos nas duas plenárias não
entendem como uma pesquisa pode indicar o Presi
dente Fernando Henrique Cardoso alguns pontos à
frente de Lula. E ainda fizeram diversos questiona
mentos. Quem votará em FHC: os estudantes? Não
é possível, devido ao caos em que se encontra a
educação, comprovado pelas greves instaladas nas
universidades. Os desempregados, que são 8,1%
devido ao fato de não haver nenhuma política de
combate ao desemprego? Naturalmente que não.
Os 18 milhões de aposentados, que S. Ex!! chamou
de vagabundos e a quem deu um reajuste de 4,5%,
enquanto reajustou o salário mínimo em 10 reais?
Também não. Os servidores públicos federais, de
quem S. Ex!! é o maior patrão, que estão há quatro
anos sem um centavo de reajuste e na reforma ad
ministrativa; capitaneada por este Govemo, perde
ram praticamente todos os direitos? Também não.
Quem sabe aqueles que ganham um salário míni
mo? Os dados da CNBB mostram que cerca de 100
milhões de pessoas dependem do salário mínimo.
Claro que não ganham um salário mínimo; depen
dem do salário mínimo. Esses também não votarão.
Então, quem vai votar em FHC? Será o grande lati
fundiário, o grande banqueiro, o grande empresário?
Quem sobrou? No meu entendimento, as próximas

pesquisas mostrarão uma queda ainda maior de
FHC. O povo brasileiro, que não é bobo, que não é
burro, percebe que esse Governo só tenta mudar a
ótica da sua atuação impulsionado pelas pesquisas,
que são um termômetro. Para ele passar a se preo
cupar com investimentos no campo social, só mes
mo despencando nas pesquisas. Se ele quiser ter
chances, mesmo que mínimas, no enfrentamento
com a chapa LulalBrizola, que apoiamos, vai ter de
apresentar alguma coisa - e o povo sabe disso. Por
isso, não tenho nenhuma dúvida de que as pesqui
sas vão continuar mostrando FHC despencando.

Faço essa introdução como um cumprimento
ao brilhante pronunciamento feito aqui pelo Deputado
Chico Vigilante.

Sr. Presidente, agora iniciarei efetivamente o
pronunciamento que me trouxe à tribuna. Pretendo
desdobrá-lo em três tópicos: primeiro, falarei um
pouco da reforma da Previdência; segundo, tentarei
mostrar ao País o que significa a recente medida
provisória editada pelo Governo, que praticamente
acaba com as aposentadorias especiais; e vou fe
char meu pronunciamento enfatizando a importância
desta Casa deliberar, se possível ainda neste se
mestre, sobre o novo salário mínimo.

Apesar de o texto já ter sido aprovado em se
gundo tumo, ainda temos muito para conseguir. Na
votação dos DVS as forças govemistas foram abala
das e tiveram de recuar, só conseguindo vitória no
primeiro destaque.

Aliás, está criado mais um absurdo, outra pan
tomina desta reforma: o trabalhador da área privada
que entrar no regime só terá de cumprir tempo de
contribuição - 35 anos para homem e 30 para mu
lher. O servidor público, além desse tempo, terá de
cumprir a exigência da idade mínima -60 anos para
homem e 55 para mulher. O professor da área priva
da só terá de cumprir tempo - 30 anos para homem
e 25 para mulher, enquanto que o professor público
terá de cumprir o tempo e mais a idade mínima - 55
anos para homem e 50 para mulher. Para coroar
tanta besteira, há a tal regra de transição com idade
mínima e pedágio, que virou um quebra-cabeças,
fruto desse Frankenstein com os pés trocados pelas
mãos que está sendo gerado pelo Congresso.

O segundo destaque defende a supressão de
expressões que criaram o redutor de até 30% para
as aposentadorias dos servidores públicos, com ex
ceção dos militares. Esse redutor acaba com a pari
dade dos inativos, limita a aposentadoria integral,
mas não prevê redução na contribuição, o que era
uma grave e inconstitucional distorção.
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o terceiro destaque pretende eliminar o § 14
do art. 40 que, a partir da criação do teto de
R$1.200,00, cria planos de previdência privada para
todos os servidores melhor remunerados; assim, fica
extinta a aposentadoria integral e criada a ·poupan
ça" com base na capitalização das contribuições ver
tidas para o sistema complementar.

O quarto destaque insiste em eliminar o inciso
VI do art. 93, onde se incluem os magistrados, que
pelas votações anteriores estão perdendo a garqntia
de irredutibilidade dos vencimentos na inatividade.

O quinto destaque refere-se às aposentadorias
especiais, destinadas a acabar nas intenções deste
Governo, que não vê com bons olhos a proteção
que o trabalhador exposto a agentes nocivos e pre
judiciais à saúde sempre recebeu.

Ao colocar no texto que é para quem exerceu
"exclusivamente" atividade considerada insalubre,
elimina de forma quase total esse direito do trabalha
dor, pois qualquer que tenha sido o tempo trabalhado
fora desses padrões não poderá mais sercontado.

Um período da vida exercido num trabalho insa
lubre deixa marcas no organismo e diminui a expec
tativa de vida, mas fica cancelado o direito à conver
são do tempo especial.

O sexto destaque foi feito para proteger os fun
dos de pensão fechados, destinados à liquidação,
uma vez que sua manutenção financeira depende
da contribuição das patrocinadoras. Limitar essa
contribuição ao valor igual ao deduzido do trabalha
dor, significa penalizar e gerar condições de cresci
mento da previdência privada aberta, o grande obje
tivo desta reforma, como vimos denunciando desde
o primeiro dia.

O sétimo destaque pede a supressão de todo o
art. 92 pelo qual foi criada a regra de transição, um
paradoxo, uma pantomina que fica como uma gran
de mancha no equilíbrio das ações deste Legislativo,
pois determinar "transição" para uma regra perma
nente que não existe cremos que vai ser muito difícil
de explicar, a não ser como incompetência parla
mentar. A lógica e o bom sendo se impõem para a
supressão desta absurda regra de transição.

Todos esses destaques estão muito bem fun
damentados e o bloco de Oposição não terá ne
nhum constrangimento em divulgá-los aos trabalha
dores, ao contrário daqueles que votarem ao lado do
Governo, que gostaríamos muito de ver sofrendo
uma sabatina em qualquer reunião para explicar sua
posição.

Todos os direitos que o trabalhador foi conquis
tando ao longo dessas décadas, e que nem mesmo

duas ditaduras ousaram eliminar, estão se acabando
como a neve sob o sol ardente em quatro anos de
um governo mascarado de social-democrata.

O discurso do respeito ao direito adquirido é
uma piada que vem sendo contada desde que se ini
ciou a discussão da PEC nQ 33, de 1995, uma emen
da que vem recebendo amplo espaço na mídia, na
turalmente mostrando sempre a versão de seus
mentores.

Porém, o que não se divulga é a grande refor
ma camuflada, que algumas leis e as quase 3 mil
medidas provisórias já fizeram e continuam fazendo.

Um exemplo significativo é a aposentadoria es
pecial, garantida na Constituição Federal e regida
pelos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 1991, que dis
põe obre os Planos de Benefícios da Previdência
Social.

A redação original foi completamente desfigu
rada pela Lei nº 9.032, de 1995, e pelas diversas
edições da Medida Provisória nQ 1.523, que passou
a 1.596 e acabou originando a Lei nQ 9.528, de 1997.
Citamos esses números apenas para dizer algo que
muitos trabalhadores começam a perceber quando
procuram os postos o INSS em busca da averbação
de seu tempo de serviço para obtenção de aposen
tadoria: a aposentadoria especial tem seus dias con
tados, o direito adquirido é apenas uma lenda. Este
Governo mente.

O último grande golpe foi dado pela Medida
Provisória nº 1.663-10, de 1998, que num cantinho,
quase esquecido, revoga o § 5Q do art. 57. Isto quer
dizer, simplesmente, que quem teve em sua vida la
borai algum tempo exercido sob condições prejudi
ciais à integridade física, daí decorrendo o direito a
um tempo menor para a obtenção de aposentadoria,
já perdeu essa prerrogativa, antes mesmo da tal
reforma.

A propósito, o § 1º do art. 201, inserido na
emenda, contém a palavra "exclusivamente", que o
bloco de Oposição pretende suprimir num DVS, pois
entendemos que qualquer tempo de exercício de tra
balho sob condições prejudiciais terá provocado
desgaste ao trabalhador, com reflexo na sua expec
tativa de vida.

Restringir o direito ao gozo da aposentadoria
especial apenas aos que tenham trabalhado todo o
tempo no mesmo local, no mesmo serviço, exposto
aos mesmos agentes nocivos durante todo o tempo
significa cortar de vez tal direito.

Ora, com a edição dessa medida provisória, os
postos do INSS já não estão mais aceitando que o
trabalhador encaminhe seu pedido de aposentadoria
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pejas regras vigentes. Calculem os senhores o que
vai acontecer depois de promulgada a reforma previ
denciária. A reforma nem foi promulgada, e baixou-se
medida provisória dizendo que as normas existentes até
agora não valem mais, que, para efeito de aposentado
ria especial, só quem efetivamente ficou 25 anos em
área insalubre. Nem quem ficou 24, 20 ou 23 anos tem
direito, pois não vai poder mais computar esse tempo.

Sr. Presidente, acho que isso é uma agressão
até mesmo à convivência parlamentar, porque aqui
é dita uma coisa, e depois o Governo faz outra. A
medida provisória editada há uma semana vai contra
tudo aquilo que diz neste plenário o Líder do Gover
no, quando anuncia que o direito adquirido será res
peitado. Como não estão respeitando o direito ad
quirido neste momento, não vão respeitar depois de
promulgada a reforma. Promulga-se a reforma, e em
seguida é baixada uma medida provisória, ou apre
senta-se uma emenda à emenda já feita, alterando
as regras novamente.

Com muita satisfação, vejo neste plenário o ex
Ministro da Previdência, Deputado Reinhold Stepha
nes, e quero registrar que S.Ex". não é o autor des
sa medida provisória, mas pode ajudar, pelos conhe
cimentos que tem sobre a matéria, a esclarecer mi
nha preocupação quanto ao direito adquirido. Ouço
com prazer S. Ex"

O Sr. Reinhold Stephanes - Inicialmente,
cumprimento o nobre Deputado pela questão levan
tada. Gostaria de dizer que me associo à preocupa
ção de V.Ex". e inclusive ajudarei, na conversão da
medida provisória, a alterar seu texto. Acho que
quem trabalhou efetivamente em condições insalu
bres ou inadequadas tem de ter esse tempo conta
do, e convertido, para efeito de aposentadoria, se
mudar de situação. Essa é uma questão lógica, em
que o Deputado tem razão, e terá meu apoio, pois
vou ajudar na conversão. Entendo que o Ministério
errou quando propôs tal medida. Apenas gostaria de
ressaltar que quando, na concepção, é prevista a
exclusividade, isso significa contar exclusivamente o
tempo exposto, para não acontecer o que é feito
hoje, quando em várias situações - até em lideran
ças sindicais - a pessoa entra num dia para trabalhar
em condições insalubres, depois passa quinze anos
como líder sindical, portanto, não exposto a condiçõ
es insalubres de trabalho, e conta esse tempo, o que
evidentemente não é correto. Então, o termo "exclu
sividade", na emenda constitucional, tem uma fun
ção totalmente diferente da que foi direcionada ago
ra pela medida provisória. Portanto, efetivamente
concordo com V. Ex" Acho que o texto está errado e

tem de ser alterado. Era essa a observação que
queria fazer, em reforço ao pronunciamento de V.
Ex"

O SR. PAULO PAIM - Cumprimento o ex-Mi
nistro Reinhold Stephanes, agradecendo-lhe as pa
lavras. Sem sobra de dúvidas, podemos ter diver
gências quanto à matéria, mas sempre fiz questão
de enfatizar que o considero um dos especialistas
no assunto. Conseqüentemente, pode ter certeza,
Deputado Stephanes, que seu depoimento, neste
momento, traz alento a milhares e milhares de traba
lhadores que estão muito preocupados. V. Ex" traz
um esclarecimento importante, o que eu acho bom
para o debate parlamentar: o termo "exclusivamen
te" diz respeito ao tempo realmente exposto. A medi
da provisória está em contradição, de acordo com os
argumentos de V. Ex" Eu estava, desta tribuna, fa
zendo esta denúncia, e V. Exil, especialista que é na
matéria, sem sombra de dúvida - e temos divergên
cias; é normal, até mesmo para o convívio parla
mentar -, diz que vai colaborar para que, na conver
são da MP, modifiquemos esse equívoco cometido,
no sentido de fazer justiça àqueles trabalhadores
que, de fato, ficaram expostos a trabalho insalubre,
para que possam fazer a conversão ao pedir apo
sentadoria. No meu entendimento, suas palavras
trazem satisfação e tranqüilidade aos que estão en
caminhando seu requerimento de aposentadoria,
mas no posto do INSS recebem a informação de
que, diante da medida provisória editada esta sema
na, seus papéis serão rejeitados. Então, a meu ver,
V. Ex" nos dá neste momento uma notícia positiva,
que farei transmitir aos trabalhadores, para que eles
tenham esperança ainda em que, no processo de
conversão, possamos mudar esse equívoco do Mi
nistério da Previdência.

Sr. Presidente, para felicidade nossa, o ex
Ministro Reinhold Stephanes fez um aparte e es
clareceu que tem o mesmo entendimento que te
mos quanto à medida provisória. Vamos, então,
trabalhar no projeto de conversão, para que mi
lhares e milhares de trabalhadores não sejam
prejudicados.

Entro agora na parte seguinte do meu pronun
ciamento, que diz respeito à questão do salário mínimo.

A Juta por melhores condições de vida teve um
desenvolvimento espetacular durante a metade do
século passado e princípios do atual. Luta que mar
cou de forma definitiva o desenvolvimento da huma
nidade, a conquista o salário mínimo, que pode ser
considerada uma das maiores vitórias dos trabalha
dores em sua busca de dignidade.
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Quando foi implantado no Brasil, em 1940, o Quando o Sr. FHC falou que estava cumprindo
poder aquisitivo do salário mínimo correspondia a com a promessa feita durante a campanha eleitoral
quase 500% do atual. Seguramente não era um de dobrar o salário mínimo, estava falando boba-
grande salário, mas cumpria com seu objetivo de gem, da mesma forma que chamou os brasileiros de
possibilitar ao trabalhador e a sua famnia a aquisição caipiras e os aposentados de vagabundos. Ele se
dos produtos básicos necessários à sua sobrevivência. esquece de considerar a inflação no período.

Depois de 1964, o salário mínimo deixou de Considerando a inflação oficial de 67,70% so-
ser uma conquista e passou a ser sinal de degrada- bre o salário mínimo de R$64,79 em julho de 1994,
ção. Essa tendência, mantida firmemente pelo atual o dobro seria de R$217,30 e não os míseros
Governo, leva o salário a alcançar os níveis mais R$130,OO.
baixos na história do Brasil e ser um dos piores de Dando continuidade a essa luta histórica, agora

"todo o mundo. que conseguimos a urgência urgentíssima prosse-
Somente para exemplificar, o salário mínimo guiremos insistindo em que a Câmara dos Deputa-

do Paraguai, país sempre citado como um dos mais dos discuta e vote o nosso Projeto de Lei nl! 1, de
pobres da América Latina, com o PIB per capita de 1995.
US$1.500,OO anuais, está em torno de R$330,OO, Ele estipula um aumento imediato de R$0,40
convertidos pelo dólar paralelo; enquanto o salário por hora para o salário mínimo, elevando-o a
mínimo do Brasil, a oitava economia do mundo, está R$218,OO e, posteriormente, a cada primeiro de
em menos de US$110,OO. maio determina um reajuste de R$O,20, até que al-

Um trabalhador brasileiro, nas mesmas condi- cance o nível especificado pela Constituição Fede-
"ções, ganha menos da metade de seu companheiro ral. Ele também determina que o mesmo índice será
. do Paraguai. estendido a todos os aposentados e pensionistas.

produ~:~~s .~~~~~ :s~~~c~ ~~~~:~~ss~~~n~~ t~~: de g~V~~::~i~~u:~f~~~t~~ ~e~~;~~d~~ ~~~odaé
possível um trabalhador ou aposentado sobreviver

quisa realizada por nós, o trabalhador e sua família com R$130,OO por mês. Então, por que não aprovar
gastariam R$318,78 por mês. o projeto em pauta?

O DIEESE avalia que o salário mínimo consti- O Governo diz que o aumento do salário míni-
tucional alcançou em abril de 1998 o valor de mo desestabiliza o real e quebra a Previdência, que
R$916,30. vivem acusando de deficitária.

Durante toda a nossa atuação parlamentar, a Que estabilização é esta que sobrevive ao
questão do salário mínimo sempre teve o seu lugar PROER, com seus bilhões de dólares de ajuda aos
de destaque, particularmente na luta pelo reajuste bancos privados (muito mais que os declarados 20
trimestral, que levou à conquista dos 147%, benefi- bilhões), sobrevive ao aumento de 100% das taxas
ciando aposentados e pensionistas e pelo reajuste de juros, passa tranqüila pela perda de mais de 10
bimestral. bilhões com a crise de Hong Kong, no final de 1997,

No auge inflacionário, lutamos decididamente e não agüenta um ajuste do salário mínimo. Alguma
pelo reajuste mensal do salário mínimo. Depois, já coisa anda muito errada! Quando favorecem aos es-
ém 1994, lutávamos por conseguir que o salário mí- peculadores, medidas econômicas que drenam o
nlmo tivesse a equivalência de US$100,00, o que foi Tesouro são aceitas. Mas quando favorecem aos
conseguido a partir do 1!! de maio de 1995. Também setores populares, elas derrubam o Plano Real.
conseguimos que o mesmo índice de reajuste fosse Quanto ao déficit da Previdência, não há menti-
assegurado aos aposentados e pensionistas ra mais deslavada que esse suposto déficit. O que

Mas por que insistimos nesta luta? Primeiro, há é sonegação por parte de empresários que encolhem
por uma questão de justiça elementar. Todos os as- a contribuição e não repassam para a Previdência
salariados, aposentados e pensionistas sabem que Na revista Época desta semana, o Presidente
o valor que recebem varia dia a dia. Caso não haja da TAM critica a concorrência desleal das empresas
uma luta constante para reajustar o seu valor, ele Vasp, varig e Transbrasil que, segundo ele, não pa-
será corroído e a conseqüência imediata será a de- gam suas contas ao Govemo, incluindo o INSS, e
teHoração do correspondente nível de vida. Que não são cobradas por isso. Por que a Previdência
aposentado não sente essa terrível pressão em seu anistia seus devedores, quando a Receita Federal é
dia a dia? eficiente na cobrança de suas dívidas?
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O Governo também não repassa os recursos interessa a 100 milhões de brasileiros? Porque os
orçamentários que a ela são destinados. Segundo a Parlamentares foram sensíveis e entenderam que é
Associação Nacional de Fiscais da Previdência - fundamental que aprovemos aqui o novo salário mí-
ANFIP, de 1991 a 1997 o governo deixou de repas- nimo da ordem que estamos propondo.
sar para a Previdência o total de R$33,00 bilhões. Ouço,. com satisfação, o nobre Deputado

É necessário destacar que, se a arrecadação Haroldo Sabóia.
não cresce ao mesmo nível que os pagamentos efe- O Sr. Haroldo Sabóia - Deputado Paulo Paim,
tuados pela Previdência, isto se deve, por um lado, realmente participo do júbilo de V. EXª quanto à
ao terrorismo feito pelo Governo, que provocou a aprovação do requerimento de urgência urgentíssi-
corrida à aposentadoria e, por outro, ao tremendo ma para o seu projeto, vale dizer, o Projeto de Lei nº
desemprego e informalidade da economia brasileira, 1, de 1995, o primeiro projeto apresentado na atual
provocados pela política econômica neoliberal. Legislatura, aumentando o salário mínimo para

Se os trabalhadores, aposentados e pensionis- R$208,OO, mas gostaria de fazer uma pergunta a V.
tas obtiveram a primeira vitória, com a aprovação da EXª, porque me ficou naquela noite um certo senti-
urgência, foi devido, principalmente à mobilização mento de que a aprovação do requerimento por par-
dos aposentados sob a liderança decidida da Confe- te do governo seria para inglês ver, ou seja, essa
deração Brasileira de Aposentados e Pensionistas - aprovação não se efetivaria concretamente. Ficou-
COBAP. me a idéia de que as lideranças do governo, mesmo

Não só fizeram entrega a cada Parlamentar de tendo aprovado a urgência urgentíssima, tudo farão
um documento onde apelavam para o bom senso para que esse projeto não venha ao plenário e não
diante de assunto tão grave, como voltaram com seja efetivamente votado ainda este ano, no final
novo documento para agradecer a acolhida e ao desta legislatura. Indago a V. Ex!! qual o compromis-
mesmo tempo exigir que a votação do projeto se dê so de as lideranças do governo trazerem à pauta da
nos próximos dias. Ordem do Dia a votação do mérito dessa matéria, ou

Mas não foi só isso, um grande grupo vindo de seja, que a Câmara dos Deputados aprecie e vote
São Paulo entregou em mãos do Presidente da Câ- efetivamente o salário mínimo para os trabalhadores
mara dos Deputados milhares e milhares de assina- brasileiros.
turas exigindo a aprovação do projeto. O SR. PAULO PAIM - Deputado Haroldo Sa-

Sabemos que esse trabalho vem sendo feito bóia, V. Ex!! é um especialista também no assunto. E
em todo o País e temos a certeza de que os aposen- faço aqui uma retrospectiva de quando aprovamos
tados e pensionistas não descansarão antes de ver nesta Casa o salário mínimo de 100 dólares em
o eu objetivo - o Projeto de Lei nº 1, de 1995, do cima de um substitutivo que V. Exª, como membro
salário mínimo, aprovado e sancionado. da Comissão de Trabalho, ajudou a elaborar. Gosta-

Papel destacado também estão tendo os radia- ria de registrar que as assinaturas naquela oportuni-
listas que estão divulgando intensamente em todo o dade, quando conseguimos aprovar o projeto dos
País nosso projeto de salário mínimo e prometem 100 dólares, foram conseguidas por V. EXª que,
transmitir aos seus ouvintes os nomes de todos como um garimpeiro que ia à procura de um dia-
aqueles que votarem contra os trabalhadores. mante maior para fornecer à classe trabalhadora,

Consideramos fundamental que este movimen- conseguiu mais de trezentas assinaturas. Estou lem-
to cresça e tome impossível os Deputados governis- brado de que eu e V. Ex!! tivemos um debate à épo-
tas negarem este pequeno aumento para o salário ca sobre a redação que se daria pela importância do
.mínimo. substitutivo.

Está formada uma corrente positiva que nos dá Hoje, podemos lembrar que em 1995 o valor
muita esperança. Aqueles que pensam que vão con- de 100 dólares foi aprovado e estendido a 17 milhõ-
seguir deixar de votar, se enganam redondamente. es de aposentados e pensionistas, porque teve em
O povo está alerta! V. Exª a primeira iniciativa de conseguir as assinatu-

Gostaria também de dizer, Sr. Presidente, raso Aprovamos o requerimento de urgência urgen-
Sras. e Srs. Deputados, que esta Casa aprovou o tíssima e, a partir daí, conseguimos aprovar o salário
requerimento de urgência urgentíssima que encar'ni- mínimo de 100 dólares.
nhamos e foi por unanimidade. Ora, por que a Casa Quanto ao questionamento que V. EXª faz,
aprovou por unanimidade o requerimento de urgên- acho corretíssimo. Parte da base governista não
cia urgentíssima de uma matéria tão importante, que queria ter o desgaste de votar contra o requerimento
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de urgência urgentíssima para o projeto do salário
mínimo e entendia que, com isso, estaria protelando
a decisão da matéria.

O compromisso que este Parlamentar assumiu
desta tribuna no momento em que fazia a defesa era
de que não iria atropelar. Ora, atropelar, no meu en
tendimento, significa o seguinte: na semana que
vem haverá um feriado. Em seguida, o recesso de
julho. Então, não atropelar, no meu entendimento,
significa que no mês de agosto esta Casa há de deli
berar de forma definitiva a favor ou contra o salário
mínimo. Quem for contra vai colocar sua posição.

Acho que não atropelar é dar um prazo pratica
mente de dois meses - fim de junho e todo o mês de
julho - para que os Parlamentares estejam na sua
base, conversem com os eleitores e voltem aqui em
agosto - espero eu, na primeira quinzena - para de
liberarmos sobre essa proposta do salário mínimo
de R$208,OO.

Ora, se não houver entendimento - porque va
mos procurar e perseguir até mesmo o entendimen
to, conversando com todos os partidos na Casa 
quanto ao mérito, que haja entendimento quanto ao
procedimento, que se marque o dia, a Casa vote e o
País vai saber quem é contra ou a favor de elevar o
salário mínimo, que beneficia, repito, cerca de 100
milhões de pessoas, entre eles 17 milhões de apo
sentados e pensionistas.

Inúmeras vezes nesta Casa, Deputado Haroldo
Sabóia, tive a oportunidade, juntamente com V. Ex!&
e outros Parlamentares, de fazer um embate sobre o
salário mínimo. E eles têm de ter claro que o nosso
embate não é só para marcar posição. Queremos
ver o resultado final.

Foi assim - repito - com os 147%, projeto tam
bém do nosso campo, aprovado e estendido a todos
os aposentados; o reajuste trimestral; o reajuste bi
mestral; os 100 dólares; e agora com o salário míni
mo em torno de 200 dólare~, que é mais ou menos o
que vai dar o projeto que teve a aprovação da ur
gência urgentíssima por unanimidade.

Digo ainda aos Srs. Deputados que no dia 17
próximo haverá no Espaço Cultural uma reunião
com cerca de cinqüenta entidades de caráter nacio
nal, entre elas as centrais sindicais, a CNBB, a As
sociação Nacional dos Radialistas.

E faço aqui um elogio aos radialistas, que es
tão em todo o País contribuindo para que esse de
bate aconteça nas emissoras, fazendo uma corrente
positiva a nível nacional, de forma tal que cada Par
lamentar saiba da importância que é a deliberação
definitiva sobre o salário mínimo, até porque o Go-

vemo deu 4,5% de reajuste para os aposentados e
pensionistas, ou seja, deu R$10,00 para o salário
mínimo, criando uma indignação no conjunto do
povo brasileiro e inclusive nesta Casa.

Portanto, minha esperança é que a mesma
unanimidade que votou a urgência urgentíssima vote
também o salário mínimo de R$208,OO a partir, es
pero eu, da retomada dos trabalhos em agosto, já
que está confirmado pelas Mesas da Câmara e do
Senado que no mês de julho teremos recesso.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, está
sendo realizado em Brasília um grande evento com
a participação dos conselheiros de saúde de todo o
País. O tema central do encontro é "Efetivando o
Controle Social".

O controle social é a única via que a população
tem para fiscalizar as atividades do Sistema Único
de Saúde, sua função social, sua eqüidade.

Dez anos depois da Constituição de 88, o Sis
tema Único de Saúde ainda não foi totalmente im
plantado. E os entraves para sua implantação são
muitos. O principal deles é a política do Governo
FHC, que se caracteriza pelo total descaso com o
social, onde aposentadoria vem sendo confundida
com vagabundagem, a fome e a seca do Nordeste
são vistos como uma paisagem lunar e o desempre
go é tido como virtual.

Todos sabemos que a saúde é o resultado das
condições de vida das pessoas, ou seja, ela se con
quista pelo acesso ao emprego com salário justo,
pela educação, pela habitação, pelo saneamento bá
sico, transporte, alimentação, cultura, lazer e pelo
acesso da população a um sistema de saúde digno
e de qualidade.

Os recursos destinados à saúde, além de min
guados são também muito instáveis. Nunca se sabe
com quais recursos se pode contar. A PEC nº 169,
de autoria dos Deputados Eduardo Jorge e Waldir
Pires, até hoje não foi votada nesta Casa. E ela é
fundamental, pois garante o financiamento perma
nente para a saúde.

Além da falta de recursos, o usuário da saúde
pública convive também com a degradação moral e
administrativa dos serviços de saúde.

A malversação de recursos, a exemplo do su
perfaturamento de contratos de fornecimento de
mercadorias e serviços, mostra que estão se apro
priando do dinheiro do povo até em coisas elemen
tares como lavagem de roupa, serviços de limpeza e
alimentação. Enquanto isto, os hospitais estão sem
conservação e com equipamentos obsoletos.
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É preciso resgatar o papel profissional, político Essa invisibilidade provoca estragos nas rela-
e ético do médico, salientando sua função social, do- ções sociais concretas, porque reforça os mecanis-
tando-os de instrumentos que lhes permitam atuar mos racistas de exclusão. E é danosa àqueles que,
no sentido de melhorar as condições de vida da po- não sendo vistos, têm enormes dificuldades de pro-
pulação. E quem vai garantir a esta classe os seus jetar, de construir, a partir dessa negatividade, possi-
direitos senão o povo, o povo que está sendo mal- bilidades futuras de realização.
tratado e mal atendido por esses profissionais? Diante desse quadro, insistimos na defesa do

Algumas instituições da área da saúde estão Ii- Projeto de Lei nº 4.370, de 1998, de nossa iniciativa,
vres da acusação de ineficiência e os bons exemplos que visa à democratização de filmes, programas e
têm de ser citados e devem servir para honrar aqueles peças publicitárias. A proposta estabelece uma pro-
médicos que, através de um esforço heróico, supe- porção mínima de participação de afro-descend-
rando todas as dificuldades, promovem a melhoria e entes nos programas de televisão em geral e nos
o aumento das condições de vida das pessoas. A anúncios publicitários em especial. Determina tam-
esses bons profissionais, a nossa admiração, o nosso bém que o Poder Público, ao contratar publicidade,
respeito. obrigue a participação de artistas afro-descendentes

Sr. Presidente, desejo que o Encontro Nacional em proporção semelhante àquela indicada pelos
de Conselheiros de Saúde, tenha pleno êxito e que censos.
suas deliberações possam contribuir para avanços Lamentamos as dificuldades enfrentadas pelo
na área da saúde pública. programa Axé, se liga Brasil, queremos manifestar

Passo, agora, a outro assunto, que diz respeito nossa solidariedade ao Prof. Hélio Santos e seus
ao programa Axé, se liga Brasil, que está com difi- companheiros de produção e apelamos aos nobres
culdades para se manter no ar, em razão de proble- pares para que contribuam com a aprovação do PL
mas financeiros e de patrocínio. O Axé, se liga Bra- nº 4.370, de 1998. O rico patrimônio de nossa diver-
si! é o primeiro programa da televisão brasileira pro- sidade racial não pode continuar a ser mutilado pelos
duzido, dirigido e apresentado por profissionais ne- preconceitos.

gros. Era o que tinha a dizer.
Trata-se de uma experiência inovadora para

romper com as barreiras levantadas nos meios de O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
Concedo a palavra ao nobre Deputado Augusto

comunicação para a representação de nossa diversi- Carvalho, que disporá de 25 minutos.
dade racial. Além dos quadros de entretenimento, o
Axé tem-se dedicado a dramatizar as situações do O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF.
cotidiano em que se manifesta o racismo e a discri- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
minação racial. Gente jovem e talentosa a que os Sras. e Srs. Deputados, quando se noticiou a fusão
preconceitos vêm negando a possibilidade de avan- de grandes bancos nos Estados Unidos e em outras
çar em suas carreiras. nações, acendeu-se o debate a respeito do destino

Essa pequena janela, aberta numa programa- do sistema financeiro em âmbito internacional e
ção predominantemente influenciada pelos padrões nacional.
brancos, está ameaçada de desaparecer, os progra- As grandes corporações daí decorrentes pode-
mas começam a se repetir, porque não há recursos riam estar a indicar nova formulação para o sistema,
para novas produções e se anuncia também uma re- agora que é de fato o senhor absoluto, reinando so-
dução no tempo de duração - de uma hora para 30 bre Estados nacionais praticamente sem controle.
minutos. Ao contrário, aliás, os chamados países emergentes

Os benefícios decorrentes de uma programa- insistem em estimulá-lo, fazendo apetecíveis as apli-
ção diversificada, que garantisse a representação de cações em sua terra, à base de taxas de juros es-
nossa pluralidade racial e cultural, seriam imensos. candalosamente altas e de uma desregulamentação
Talentos e vocações que entre nós são freqüente- quase que absoluta da atividade financeira país a
mente amputados teriam a possibilidade de desen- país.
volver-se. Haveria imediatamente, como decorrência A situação no Brasil, no particular, é bastante
de uma imagem positiva nos meios de comunicação, exemplificadora, nisso que o Governo se vê, aqui e
um crescimento da auto-estima de parcela significa- ali, obrigado a fazer flutuar - para cima, é claro - a
tiva da população, atualmente proibida de ver-se re- taxa de juros, com o que, assim se entende, mantém
legada a uma cruel e desumana invisibilidade. dentro de nossas fronteiras esse capital volátil e me-
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ramente especulalivo, permitindo que as reservas
em moeda forte ultrapassem os 70 bilhões de dólares.

Sensação i1unória ou não, o fato é que nossas
autoridades mone [árias buscam transmitir para a
Nação e principalnente para o mercado a idéia de
que controlam a situação - uma situação que todos
sabemos incontrolElvel - e que a nova moeda, o real,
vai bem, obrigado. Mas a que custos financeiros e
sociais, ninguém ousa dizer.

Nosso sistema financeiro enfrenta problemas
desta e de outras ordens. Há, também, fusões de
bancos, os menores adquirindo os maiores. Há, tam
bém, o aventureirilimo crescente de uma Excel, que
se anuncia forte o bastante para adquirir o Econômi
co, ainda que com fartos recursos governamentais,
mas que acabou dando com os burros n'água. Era
tudo aventura e naja mais.

Bancos aindl:1 estão sendo liquidados por duas
razões básicas: fraudes ou incapacidade de se
adaptarem à conjuntura gerada pela política monetá
ria que criou uma Tloeda que, não sendo forte, pelo
menos é estável.

Além disso, os bancos estrangeiros estão che
gando apressadamente, estimulados e saudados
pelo Banco Central, que a eles oferece mundos e
fundos - estes, pri lcipalmente -, para que adquiram
os bancos em Iiquijação, todos representando fortes
dores de cabeça aI) Governo.

Este mesmo Governo diz fazer de tudo, até ile
galidades e apadrinhamentos, para salvar nosso sis
tema financeiro. Mas, ao mesmo tempo, não se
preocupou em anunciar que duas das maiores em
presas do setor, o Banco do Brasil e a Caixa Econô
mica Federal, esta'lam falidas.

E, como medida de salvação, inventou o até
agora inexplicado e inaceitável Proer, enterrando ali
30 bilhões de reais., que seriam entregues como em
préstimos, mas até a~lo'a só resultaram em calotes
monumentais. E tal tipo de salvação, vale lembrar,
não foi aplicada ao Banco do Brasil ou à Caixa Eco
nômica, que, ape~;ar de nossas autoridades gover
namentais, vão seguindo adiante, ainda que aos
trancos e barrancos e ainda que apresentando resul
tados pífios frente ·ao que sempre deles se esperou.

Tudo isto, n J entanto, parece-nos apenas a
ponta de um vast·) iceherg, que tem profundidade
bem outra, pouco percebida por bem poucos.

É, pelo menos, o que entendemos de reporta
gem da revista americana Time, publicada na última
semana de abril deste ano. A matéria de capa tem
um título - "O futuro do dinheiro" - e logo embaixo
se faz uma instigante pergunta: "Os bancos são real-

mente necessários?" A reportagem e, sem dúvida,
tal pergunta nos obrigam a colocar a análise do sis
tema financeiro segundo ponto de vista bem diverso
do que se tem até agora utilizado.

E isto porque, desde que promulgada a Consti
tuição de outubro, o Congresso tem sido palco de
debates os mais acalorados, quando a questão é a
de regulamentar o Sistema Financeiro Nacional.

É de fevereiro de 1989 a primeira proposta de
regulamentação, apresentada pelo então Deputado
Fernando Gasparian. Nós mesmos, juntamente com
o ilustre companheiro Deputado Odacir Klein e ou
tros, apresentamos nosso projeto de lei, aos quais
se somaram tantos e tantos outros. Lembra-nos que
o primeiro Relator da matéria, na Comissão de Fi
nanças e Tributação, foi o então Deputado César
Maia. Antes de terminar seu trabalho, elegeu-se Pre
feito do Rio de Janeiro, já cumpriu seu mandato e,
agora, concorre a Governador daquele Estado. São
anos e mais anos sem que se conseguisse colocar
em seus verdadeiros eixos, eixos definidos pelo le
gislador constituinte, o sistema financeiro de nosso
País.

Nesse tanto tempo, o governo criou, à base
de medida provisória, o seguro-depósito, já previs
to no dispositivo constitucional, no art. 192, que
determina a regularização em causa. Até agora 
o que o exigia o mencionado dispositivo - não se
definiram critérios para nomeação de diretores do
Bacen bem como seus impedimentos para quando
deixassem seus cargos (inciso V), razão por que
esses senhores se transferem do Banco Central
para a iniciativa privada, dentro, ainda, da área fi
nanceira e ali se valem muito mais de seus conhe
cimentos pessoais do que de capacitação técnica
para enriquecer na vida.

Também não se cuidou das condições de
participação do capital financeiro em bancos e se
guradoras, entregando-se a uns poucos técnicos
do Banco Central o poder de decidir por cima e, no
mais das vezes, contra o espírito mesmo do texto
constitucional.

Alguns bancos praticam descaradamente o co
lonialismo intemo. Assim, seguem captando livremente
nas regiões mais pobres do País, dali levando recursos
para suas matrizes, localizadas em regiões melhor aqui
nhoadas, o que se evitaria, estivesse regulamentado o
inciso VII do já mencionado art. 192 da Constituição.

Mas, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
diante das informações que colhemos na reporta
gem sob referência, é possível formular uma pergun
ta: isto tudo será ainda necessário? Os bancos, con-
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forme nos provoca a revista americana, serão mes
mo necessários?

Nada obstante as grandes e recentes fusões
de bancos, somos levados a entender, não sem ra
zões sólidas, que os bancos estarão, em breve, bas
tante modificados em sua estrutura funcional, uma
vez que a informatização irá, pouco a pouco, substi
tuindo o trabalho efetivo do bancário, e também dos
executivos financeiros, chegando-se a um ponto de
obter aquilo que se pensa ser o maior objetivo des
ses avanços tecnológicos: a desintermediação.

É outro aspecto da questão que precisa ser
examinado. Afinal, os bancos surgiram exatamente
para realizar essa intermediação financeira, uma in
termediação que se inicia com o captar, prossegue
com o emprestar e se extingue com a cobrança dos
valores mutuados. Isto, pelos tempos históricos, no
tadamente quando o grande império comercial e ma
rítimo, que era a República de Veneza, regurgitava
de operações bancárias da espécie.

É fato que determinadas conjunturas podem
reduzir ou mesmo impedir esse tipo de atuação por
parte dos bancos. Antes que enfrentássemos aquela
década e meia de inflação galopante, um cidadão
poderia ir a uma agência bancária, conversar com o
gerente, montar uma simples ficha cadastral e des
contar uma promissória, o mais que popular ·papa
gaio·, para pagamento, em noventa dias, com direito
a uma, duas reformas. Se comprássemos uma gela
deira a prazo, assinaríamos, no balcão da loja, as
dez duplicatas referentes ao pagamento das presta
ções. Ao comerciante cabia preencher seu borderô e
ir à agência bancária onde já estava cadastrado e ali
descontar aqueles títulos, cabendo ao próprio banco
sua cobrança.

Era tudo mais ou menos descomplicado e viá
vel. Sucede que, quando os índices inflacionários
passaram a 20, 40, 80% ao mês, tais operações se
inviabilizaram. E, durante muitos anos, nada se pôde
fazer nesse setor. Tanto que as agências foram de
sativando, senão liquidando seus setores de cadas
tro, suas gerências de operações e o mais.

A estabilização da moeda, assim entendemos,
iria fazer retornar uma prática que sabíamos históri
ca. Nada disso, no entanto, aconteceu. A dinâmica
dos negócios, a facilidade de comunicação e a infor
matização exigiam trabalho acelerado, alucinante
mesmo. Daí os cheques pré-datados - ainda consi
derados contravenção pela lei - e as operações de
CDC, Crédito Direto ao Consumidor, que se reali
zam numa simples ligação telefônica entre o cliente
e um computador. As máquinas eletrônicas substi-

tuem muito do trabalho dos caixas e os fax, o siste
ma on line acabam por Iiqüidar os malotes, a troca
maciça de correspondência, setor por setor, filial por
filial.

São mudanças radicais, sem sombra de dúvi
da. Longe vão os anos da década de 50 quando o
cidadão, nas maiores cidades, tinha de se deslocar,
a cada fim de mês, para os escritórios das empresas
fornecedoras de gás, de luz, de telefone, para o pa
gamento de suas contas mensais. O aluguel se pa
gava na porta do locatário. Havia a célebre caderne
ta nos armazéns de secos e molhados, nas pada
rias.

Chegamos, depois, a criar mesmo uma cultura
que nos fazia depender em absoluto de uma agên
cia bancária, já que ali passaram a ser efetuados to
dos os pagamentos, dos muitos a que está sujeito o
cidadão.

Isso vem chegando ao fim. As máquinas permi
tem saques, informações sobre saldos e extratos de
contas, transferências de dinheiro para outras cida
des, enfim, tudo aquilo que, beneficiando o cidadão,
desemprega o bancário. Ocorre-nos um exemplo
bastante significativo: a Agência Centro do Banco do
Brasil, em São Paulo, chegou a ocupar um prédio de
quarenta andares e a central, em Brasília, dos seus
quase 1.400 funcionários, está reduzida hoje a me
nos de trezentos.

Essa atomização das grandes dependências
se deve ao fato de que, diante de uma concorrência
selvagem e desleal, ao banco não cabe mais espe
rar que o cliente adentre suas agências: vai buscá-lo
em casa, oferece-lhe programa de computador que
permite, sem sair à rua, conseguir as informações
que, de outro modo, somente as obteria nos guichês
bancários.

É esse o desemprego estrutural, o subproduto
perverso do avanço tecnológico, de uma tecnologia
que o homem desenvolveu em benefício da humani
dade, mas que acaba por lançar o trabalhador na
miséria, no desespero. É a perplexidade que nos as
salta a todos ao assistir espetáculo inacreditável há
poucos anos passados.

Mas o processo é irreversível, e para ele é
preciso que as lideranças sindicais estejam aten
tas. E não apenas as lideranças bancárias, já que
o fenômeno, em sua crueldade, avançará por cima
de todo o parque industrial brasileiro, pela produ
ção agrícola e de serviços, ali onde o avanço tec
nológico poderá ir substituindo, pouco a pouco ou
num repente, o trabalho humano, mesmo o qualifi
cado.
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É fato que o Sindicato dos Metalúrgicos de São da lei, aquelas por onde possam transitar sem
Paulo deu início a uma série de cursos que objetivam maiores percalços. No mundo tecnológico que já
reciclar os trabalhadores metalúrgicos lançados ao divisamos não será diferente.
desemprego ou disso ameaçados. O Governo, por Em resumo, o que está colocado em discussão
intermédio do Fundo de Amparo ao Trabalhador - é o fim da intermediação financeira ou, na linguagem
FAT -, tem também esta proposta, mas que, sendo ianque, a desintermediação, o que significa, antes
iniciativa governamental, pode descambar, conforme de mais nada, a liquidação da função bancária
nos ensina nossa experiência histórica, em cliente- maior, porque, afinal, para isso os bancos foram fei-
Iismo, compra superfaturada de material técnico e tos. Depois, fala-se no desaparecimento ou na me-
didático, enfim, esse cotidiano de descaminhos e nor utilização do papel-moeda, ele próprio o símbolo
compadrio, para dizer o menos, com que já nos ha- maior do sistema financeiro, que acabará por se es-
bituamos e contra o que, vale dizer, temos seguida- tiolar, vez que não terá o que, afinal, captar e, via de
mente protestado. conseqüência, o que emprestar, o que cobrar.

Vamos, no entanto, retornar ao sistema finan- Delírio? Seguramente não. Se se fizer um exa-
ceiro, ponto central, aliás, da entrevista que toma- me em menos de meio século, desde o período em
mos como motivo deste trabalho. que os bancos e as cooperativas de crédito rural se

Ali se vai ver que o software, pouco a pouco, espalharam pelo País, com expressão quase sem-
irá substituindo o próprio dinheiro, o papel-moeda pre regional, se nos lembrarmos de que, na década
com que convivemos e que, em muitos casos, pode de 50, as agências bancárias proliferaram Brasil afo-
ser um símbolo do país em que se viva. Pois, agora, ra, mas que se foram, pouco a pouco, fundindo em
um cartão magnético, desses que se contam em empresas financeiras, em bancos múltiplos de gran-
muitos milhões, Brasil e mundo afora, pode substi- de porte e se, finalmente, examinarmos os dias que
tuir, em nossos bolsos, o papel-moeda, o cartão ou correm, com a informatização acelerada, a utilização
cartões de crédito, a carteira de identidade, o com- de cartões magnéticos para um sem-número de fun-
provante de seguro de saúde. Mas não é só. O di- ções e de máquinas eletrônicas que processam ver-
nheiro vivo, é certo, tem grande utilidade. É larga- dadeiros milagres, não nos será difícil admitir que
mente aceito ali onde principalmente os avanços essa evolução adquiriu ritmo dos mais acelerados,
tecnológicos ainda não se mostram presentes; per- ritmo que já não é mais possível, a prlori, definir.
mite pagamentos os mais corriqueiros, sem as com- Não são considerações apocalípticas até por-
plicações que costumam estar por baixo da mais mí- que, nos países periféricos, esses avanços se dão
nima transação bancária. aos saltos, mas não se iniciam ali. Difícil admitir que

Mas, convenhamos, se o perdemos, foi-se de uma corrutela no sertão goiano, uma aldeia no alto
vez. Não haverá reposição. Em alguns países, se o dos Andes ou à beira do Amazonas possam, em
portador simplesmente se senta sobre ele, pode pouco tempo, ser usuárias de cartões magnéticos,
sentir que da noite para o dia perdeu um tanto de máquinas sofisticadas e o mais. Mas esta suposição
seu valor. Será insubstituível, é certo, por muito tem- há, digamos assim, 25 anos, era muito, muito mais
po. Mas está a exigir que se definam estratégias que improvável.
preparem os bancos e os profissionais bancários O SR. AGNELO QUEIROZ - Sr. Presidente,
para o dia em que uma agência bancária se reduzir peço a palavra pela Liderança do PCdoB.
a um conjunto de máquinas operadas pela própria O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) -
clientela. Concedo a palavra ao Deputado Agnelo Queiroz,

Especulando, os jornalistas da revista ameri- para uma Comunicação de Liderança, pelo PCdoB,
cana chegam a admitir que a exigência de papel- por três minutos.
moeda em circulação acaba sendo formulada pe- O SR. AGNELO QUEIROZ (PCdoB - DF.
los narcotraficantes, pelos que pretendem de algu- Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden-
ma forma lavar dinheiro sujo nos paraísos fiscais te, Sras. e Srs. Deputados, o Governo, através da
espalhados pelo mundo. De fato, o cheque, o car- sua Liderança nesta Casa, tomou mais uma atitude
tão magnético são facilmente rastreáveis e podem, contra os servidores públicos, contra o serviço público,
assim, pôr por terra a intenção criminosa. Mas a e desta vez a vítima foi o Ministério Público da
tecnologia que produz milagres também pode aju- União.'
dar a cometer um crime. E, bem pensando, esses O Projeto de Lei nº 3.066, de 1997, tramitou
meliantes sempre encontraram, entre as malhas nas três Comissões por que regimentalmente tem
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que passar - de Trabalho, de Finanças e Tributação
e de Constituição e Justiça e de Redação - e foi
aprovado em caráter terminativo. Portanto, teria que
ser encaminhado ao Senado, já que estava concluí
da sua tramitação na Câmara dos Deputados. E
qual a nossa surpresa quando o Líder do Governo,
Deputado Ronaldo Cezar Coelho, entrou com um re
curso para que ele viesse ao plenário, com o objeti
vo muito claro de barrar a tramitação deste projeto
que garante a política de carreiras para os servido
res do Ministério Público da União, os quais, depois
de um arrocho brutal de salários durante todo esse
período, estão passando necessidades. O projeto
iria aprovar a carreira de apoio técnico-administrati
vo do Ministério Público.

Sr. Presidente, estranho essa atitude, porque a
argumentação é de que há um déficit no orçamento
do Ministério Público de 70 milhões, usados para pa
gar despesas no ano passado, e 5 milhões para
sentenças judiciais. Isso não corresponde à verda
de, já que essa é uma rubrica específica. Há recur
sos para implantar o plano de carreira no Ministério
Público, e deparamos com esse absurdo.

Acredito, com sinceridade, que isso não tem a
anuência nem a colaboração do Presidente desta
Casa. Portanto, vamos solicitar ao Presidente Michel
Temer que coloque o recurso aqui em plenário. Te
nho certeza de que os Parlamentares vão de fato
apoiar o Ministério Público, derrotando esse recurso
para que o projeto seja encaminhado imediatamente
ao Senado e que, ainda neste semestre, possa ser
aprovado.

É uma justiça que faremos com o Ministério
Público. Já aprovamos o plano de carreira do Poder
Judiciário e falta apenas, Sr. Presidente, o plano de
carreira do Ministério Público. Esse objetivo de apro
var o plano de carreira é para reforçar, profissionali
zar e valorizar o Ministério Público da União. De ma
neira que não podemos tomar aqui essa atitude de
protelação depois de o projeto passar mais de um
ano nesta Casa, aprovado em todas as Comissões
em caráter terminativo, tendo que ir para o Senado.
Este recurso é só para protelar. É um absurdo.

Aqui fica, Sr. Presidente, o nosso veemente pro
testo contra mais uma atitude do Líder do Governo
para prejudicar o serviço púbico do nosso País, e des
ta vez o alvo foi o Ministério Público da União. Não po
demos concordar com esse tipo de atitude, de mano
bra para protelar. Solicitamos ao Presidente Michel Te
mer que coloque o recurso aqui no plenário, que, com
certeza, os Parlamentares desta Casa irão rejeitá-lo e
enviar o projeto ao Senado para ser aprovado e garan-

tir O plano de carreira do Ministério Público da União.

o Sr. Severino Cavalcanti, 2º Vice-Pre
sidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Haroldo Sabóia, § 22 do
art. 18 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Haroldo Sabóia) - Como
último orador do Grande Expediente, concedo a pa
lavra ao ilustre Segundo Vice-Presidente desta
Casa, Deputado Severino Cavalcanti, que dispõe de
25 minutos para pronunciar seu discurso.

O SR. SEVERINO CAVALCANTI (PPB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, amanhã, o Município pernambuca
no de João Alfredo, onde iniciei minha vida pública
como Prefeito, há quase trinta anos, estará em festa.

A Prefeitura Municipal, tendo à frente o bravo e
competente Prefeito Sebastião Manoel dos Santos,
estará reunindo todos os agricultores do Município e
os pequenos empresários da indústria moveleira e
de outros setores para se inscreverem no Programa
de Agricultura Familiar - PRONAF - e se credencia
rem a receber outras linhas de crédito que irão gerar
mais empregos na nossa região, combatendo a
fome e a miséria.

O Prefeito Sebastião Manoel dos Santos, junta
mente com o líder Cavalcanti Júnior, não mede es
forços para incentivar e desenvolver o seu Município
em todos os setores. Conseguiu levar à região técni
cos da Secretaria da Agricultura, que estarão, duran
te todo o dia, atendendo aos produtores rurais, ela
borando propostas cadastrais e notas de crédito que
serão encaminhadas para a agência do Banco do
Nor.deste, na cidade de Surubim, em Pernambuco.

Meus prezados Parlamentares, V.Exas, são
testemunhas da minha luta aqui no Congresso para
garantir ao Nordeste, e principalmente a Pernambu
co, a mesma forma de tratamento dispensada aos
agricultores do Sul e do Sudeste do País, quando da
implantação do Pronaf, no ano passado.

Denunciei várias vezes, desta tribuna, o fato de
o Pronaf ter destinado, até agora, a maioria dos
seus recursos aos agricultores do Sul do País. Err
dezembro do ano passado, durante a convocação
extraordinária do Congresso Nacional, protestei da
tribuna e de todos os lugares por onde andei contra
o fato de o Programa de Agricultura Familiar ter in
vestido 85% dos seus recursos nos Estados do Sul
e do Sudeste, quando apenas 8% desse crédito era
destinado aos agricultores do Nordeste.

O jornal Folha de S.Paulo, um dos maiores do
País, chegou a noticiar dados estarrecedores: de 1
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bilhão e 400 milhões destinados à agricultura fami- te da República à procura da solução que, graças a
Iiar, no ano passado, 1 bilhão e 190 milhões foram Deus, está vindo: a praga da banana está sendo
para os privilegiados agricultores do Sul e Sudeste. combatida, e os recursos do Pronaf começam a aparecer.
Aos pobres agricultores do resto do País sobraram Sabemos que muito terá que ser feito. Tudo
apenas 210 milhões. E eram estes os que mais de- isso é muito pouco quando o Nordeste enfrenta todo
viam ser beneficiados com o programa idealizado tipo de problema por anos de discriminação e falta
pelo Ministério da Agricultura. de medidas eficazes que combatam os longos perío-

Mobilizamos a bancada nordestina, com pro- dos de seca da Região. Mas a implantação do Pro-
nunciamentos veementes nesta Casa, para protestar grama de Agricultura Familiar é bem-vinda. Precisa-
contra essa discriminação. Os jornais de Pernambu- mos agora ficar alertas para não aceitar novas dis-
co me cederam um bom espaço para divulgação so- criminações. Todos os pequenos e médios agriculto-
bre essa luta, e agora começamos a colher nossos res e todos os que tiram da roça o sustento da sua
frutos. O nosso clamor foi ouvido pelo Governo, e família precisam ter acesso, sem burocracia e discri-
hoje temos a grande satisfação de registrar que téc- minação, a ·esses recursos.
nicos da Secretaria de Agricultura estarão receben- Esta é a única forma de manter o homem do
do os agricultores do Município de João Alfredo, campo na sua terra. Caso contrário, estaremos des-
preenchendo propostas para que todos se creden- truindo lares, desestruturando famílias bem consti-
ciem a receber os recursos do Programa de Agricul- tuídas, engrossando os bolsões de miséria das gran-
tura Familiar (PRONAF). des cidades, onde os nordestinos, tangidos pela

Pedimos a Deus que, desta vez, a burocracia fome e pela seca, chegam à procura de um futuro
não decepcione nossos agricultores. Não podemos melhor para seus filhos.
exigir muito. Nossos agricultores são homens honra- Que Deus ilumine os homens e as mulheres
dos e têm palavra. Eles irão cumprir suas obrigaçõ- com poder de decisão, os simples homens do povo,
es junto aos bancos. as lideranças religiosas, populares e políticas do

O Governo não pode exigir fiadores nem imó- País e os Governos Estaduais e Federal a realmente
veis como garantia, pois são raros os que podem encontrarem e adotarem medidas eficazes que com-
atender a essas exigências. A palavra empenhada batam a fome e a miséria da nossa Região.
do nosso agricultor vale ouro, e será esse ouro, na Não podemos silenciar e ficar indiferentes,

. forma da palavra honrada e a vontade de produzir, principalmente nós que demos sustentação a este
que irá irri.gar as nossas terras, encher o nosso chão Governo na maioria das votações. Queremos ser
de arroz, milho e feijão. Precisamos garantir um futu- ouvidos em um clamor como este, quando a maioria
ro melhor para todas as famílias de agricultores per- da população nordestina sai da sua terra, dos seus
nambucanos. lares, recebendo dos Prefeitos passagens para que

Os nossos apelos, finalmente, começam a sur- possa vir para o Centro-Sul do País, São Paulo,
tir efeito. Sei que isso também se deve à mobiliza- Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, à pro-
ção da bancada nordestina, de Prefeitos da nossa cura de quê? A procura de condições para mandar
Região, de lideranças rurais, de Deputados Esta- para seus filhos um pouco de pão, a fim de que não
duais, como José Aglailson, da Assembléia Legislati- morram de inanição.

. va de Pernambuco, e de Líderes como o ex-Prefeito Esperamos que o Governo seja mais sensível,
da cidade de João Alfredo, Cavalcanti Júnior. Preci- venha em socorro daqueles que usam a tribuna, que
samos, todos juntos, Sr. Presidente, defender esses não se envergam e dizem a verdade. Não somos
bravos brasileiros, de mãos calejadas, que lutam, de bajuladores contumazes que falam ao Governo e
sol a sol, em prol do engrandecimento da Nação. não têm coragem de dizer o que é necessário fazer.

Estivemos ao lado dos agricultores pernambu- Esperamos que, nesta sexta-feira, já se encer-
canos no combate ao mal da Sigatoka, que estava rando o expediente desta Casa - sou o último ora-
dizimando os nossos bananais na região do Vale do dor do Grande Expediente -, pelo menos o Governo
Serigi. Fui várias vezes ao Ministério da Agricultura, ouça nosso apelo, o apelo de quem quer fazer algo
acompanhado do ex-Prefeito Cavalcanti Júnior. Con- pelos seus semelhantes.
versamos e discutimos com Ministros e técnicos da Não duvidamos que o Presidente Fernando
agricultura, que foram deslocaqos para aquela re- Henrique Cardoso esteja ouvindo o clamor de um
gião em Pernambuco, precisamente no Município de Parlamentar que tem dado sustentação a S. Ex!!
Machados. Se fosse preciso, iríamos até o Presiden- nesta Casa, mas que está vendo que os seus coes-
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taduanos estão à porta da miséria por falta de sensi
bilidade do Governo.

Temos certeza de que no Palácio do Planalto de
vem estar com a televisão ligada nos vendo e ouvindo.
Se S. EXª não nos está ouvindo, peço aos seus auxilia
res que se prestem pelo menos ao serviço de dizer ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso que um Depu
tado, seu aliado na Câmara dos Deputados, está re
voltado, pois não aceita que os seus conterrâneos
morram de inanição por causa de um Govemo que
não se preocupa com os problemas do Nordeste.

Essa fatalidade que acaba de ocorrer no Nor
deste não podia ter ocorrido, uma vez que a vinda
do EI NiílO foi anunciada há muito tempo. Muitos
meses se passaram, e as providências não chegaram.

Fica o protesto e a indignação de um Parla
mentar que procura cumprir o seu dever. Hoje, sex
ta-feira, estamos em Brasília, não fizemos revoada
para os nossos Estados, porque precisávamos man
dar para o Govemo Fernando Henrique Cardoso a
nossa mensagem de revolta, a fim de que S. EXª se
conscientize de que se esquece do nosso povo.

Fica este alerta e a certeza de que ainda resta
uma esperança. Basta o Presidente da República
proceder às medidas necessárias, o mais urgente
mente possível, sem burocracia, sem humilhação,
ajudando aqueles esfomeados, para que, um dia,
quiçá, eles possam dizer: o Brasil ainda é a Pátria
da esperança.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Haroldo Sabóia) - A

Presidência parabeniza o Deputado Severino Caval
canti pelo seu pronunciamento e a ele se associa.
Informo a V. ExB, nobre Deputado, que estou inscrito
para as Comunicações Parlamentares, pelo Partido
dos Trabalhadores, e abordarei - feliz coincidência 
exatamente o mesmo assunto de V.Exa: o Pronaf no
Estado do Maranhão.

Passo a Presidência dos trabalhos ao Deputa
do Severino Cavalcanti.

O Sr. Haroldo Sabóia, § 2º do art. 18
do Regimento Interno, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Severi
no Cavalcanti, 2º Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Vai-se passar ao horário de

VI- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra o Sr. Haroldo Sabóia, pelo PT.
O SR. HAROLDO SABÓiA (PT - MA. Sem re

visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Depu
tados, no dia 2 de junho, trouxe a esta tribuna pro-

nunciamento em que reproduzi trechos de um mani
festo dos trabalhadores rurais do Município de Ca
xias, um dos maiores do Estado do Maranhão.

Nesse manifesto, os trabalhadores rurais de
Caxias asseveravam que o problema em relação à
aquisição de créditos e investimentos via Pronaf pe
los agricultores familiares é bastante conhecido em
nível municipal, estadual, regional e federal, desde o
Ministério da Agricultura, Contag, Conselho do Pro
naf, Banco Central, Presidência do Banco do Nor
deste, passando pela Superintendência Estadual do
Banco, pelo Incra e Ibama, até chegar às agências
de Caxias. Isso já é conhecido, debatido, denuncia
do e negociado, culminando com o descaso e des
respeito à causa do trabalhador rural.

Os trabalhadores do Maranhão dizem que são
mais de nove meses de luta, que há sessenta proje
tos de investimentos que envolvem 284 agricultores.
Esse número, multiplicado por quatro, o que daria
1.136 - o equivalente à média dos membros da fa
mília -, geraria a mesma quantidade de empregos
diretos só nessa primeira etapa. Depois viria outra,
mais outra, e assim por diante, como parte de um
conjunto de ações para a implantação e implementa
ção do Plano de Desenvolvimento Rural para o
Município de Caxias.

Pois bem, Sr. Presidente, os trabalhadores
marcaram para quarta-feira uma manifestação, na
quele Município. Desloquei-me de madrugada para
Teresina, viajei cem quilômetros para participar, com
os trabalhadores rurais de Caxias, da negociação
com o Banco do Nordeste.

Qual a minha alegria, Sr. Presidente, quando.
vi, diante do Banco do Nordeste, mais de 2 mil tra
balhadores rurais. Participei das negociações, mas a
primeira palavra do gerente do Banco foi de que ele
não concordava com o Pronaf e que para o trabalha
dor seria melhor o Procera. Fiz ver a esse senhor
que a escolha entre o Pronaf e o Procera seria dos
trabalhadores e que, embora os juros do Pronaf fos
sem pouco superiores aos do Procera, os trabalha
dores haviam feito opção pelo Pronaf, para melhor
poder ultrapassar as barreiras burocráticas denun
ciadas pelo Deputado Severino Cavalcanti em seu
pronunciamento.

Mas por que preteriram o Procera? Porque
esse programa estimula a criação de associaçõ8$
que muitas vezes são manipuladas pelo poder local.
municipal e estadual. E mais: diante da insistência
dos trabalhadores rurais de Caxias, os diretores do
Banco afirmaram que não era mais uma questão de
opção, mas que o Banco do Nordeste não poderia
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oferecer recursos do Pronaf, porque a Portaria nll

106, interministerial, proibia a liberação desses re
cursos para áreas de assentamento.

Os trabalhadores rurais, mais uma vez, des
mentiram a direção do Banco do Nordeste, em Ca
xias, já então com a presença de representantes da
Superintendência do Banco do Nordeste de Teresi
na, que se haviam deslocado até aquele Município
maranhense. Afirmaram novamente que o Banco do
Nordeste não poderia operar em fase da Portaria nº
106, interministerial- Ministério da Agricultura e Mi
nistério da Reforma Agrária -, porque aqueles proje
tos seriam destinados a assentamentos não emanci
pados.

Para desmentir as autoridades do Banco, o
Sindicato apresentou e fez ler correspondência do
Secretário de Desenvolvimento Rural do Ministério
da Agricultura e do Abastecimento que finaliza com
o seguinte:

Com esse esclarecimento estamos nos
posicionando de acordo com o pedido do
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Caxias, solicitando seja feito o ne
cessário para resolver a situação dos agri
cultores familiares daquele Município, tendo
em vista que são públicos do Pronaf, tam
bém, os assentados da reforma agrária em
assentamentos não-emancipados.

O Ministério da Agricultura, um dos assinantes
da portaria interministerial, esclareceu então ao diri
gente do Banco do Nordeste que também os agricul
tores assentados em áreas não-emancipadas eram
público do Pronaf.

Mas a arrogância do Banco do Nordeste per
manece. Cheguei até mesmo, Deputado Severino
Cavalcanti, a afirmar que a posição adotada pelo
Banco estava prejudicando o Sr. Presidente da Re
pública no seu Programa Brasil em Ação. Eu, como
Deputado de Oposição, dificilmente poderia acredi
tar em como esse Banco oficial do Governo dificulta
a implantação de um programa do próprio Govemo,
o Programa Nacional de Agricultura Familiar. O Pro
naf foi conquistado nas praças pelos trabalhadores
que chegaram até mesmo a ocupar o gabinete do
Ministro Antonio Kandir no Ministério do Planeja
mento, no ano passado. Naquela ocasião o Governo
Federal queria dar para o Pronaf apenas 500 milhõ
es de reais. O Grito da Terra e a CONTAG queriam
4 bilhões. Ao fim de muitas negociações, alcança
mos 1 bilhão e 500 milhões de reais de recursos
para o Pronaf. Mas o triste é que, em virtude da ar
rogância do Governo Federal - o Deputado Severino

Cavalcanti bem o disse em seu pronunciamento -,
90% desse dinheiro vai para o Sul e o Sudeste, en
quanto o Nordeste fica à mercê do descaso das au
toridades e do esquecimento do Governo Federal.

Sr. Presidente, por causa daqueles 2 mil traba
lhadores de Caxias até cheguei atrasado para a ses
são de quarta-feira à noite. Só cheguei às 18h.
Aqueles trabalhadores têm consciência e têm vonta
de; eles estão até hoje acampados em frente ao
Banco, esperando urna resposta do Govemo Federal.

Liguei para o Ministro Raul Jungmann ontem e
anteontem, mas S. Ex.a não estava em Brasília.
Pedi uma audiência ao Secretário da Presidência da
República, substituto de Eduardo Jorge Caldas, Mi
nistro Eduardo Piragibe Graeff, que até hoje não deu
resposta. Enquanto isso, ficam os trabalhadores do
seu Estado e do meu à mercê do esquecimento do
Governo Federal.

Sr. Presidente, quero ainda lembrar que conti
nuarei à espera da resposta do Deputado Samey Filho
às acusações feitas por mim ao Govemo de Roseana
Samey. Estarei no meu gabinete na semana que vem
esperando que S. Ex.a Governadora responda a esta
Casa se foram pagos ou não os 33 milhões de reais
para a construção da estrada Maranhão-008 e se a es
trada foi ou não construída. Espero receber da Gover
nadora do Estado um convite para que representantes
de todos os partidos desta Casa possam conhecer a
Estrada Paulo Ramos-Arame, que consumiu 33 milhõ
es de reais e até hoje não foi realizada. Quero que os
fatos me desmintam, porque é muito triste que o meu
Estado, tão pobre, veja desviados 33 milhões de reais
de seu orçamento.

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex.a a tolerância
e parabenizo-o pelo seu pronunciamento sobre o
Pronaf, que farei seja divulgado no meu Estado do
Maranhão, juntamente com o meu pequeno pronun
ciamento, que não está à altura do seu, mas que re
lata o pequeno drama dos trabalhadores rurais de
Caxias.

Sr. Presidente, são apenas 55 projetos que
atenderão a mil e poucas famílias. Esses projetos
equivalem a apenas 3 milhões de reais, mas o Ban
co do Nordeste insiste em dificultar e negar esses
recursos aos trabalhadores do meu Estado.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 

Pelo PPB, convido o nobre Deputado Davi Alves Silva,
que está dividindo o tempo do partido com o Deputado
Valdenor Guedes.

Deputado Davi Alves Silva, V. Ex.a dispõe de
cinco minutos.
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o SR. DAVI ALVES SILVA (PPB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De
putados, quero aproveitar esses cinco minutos das
Comunicações Parlamentares para fazer uma pres
tação de contas ao meu Estado, o Maranhão, espe
cialmente às cidades de Açailândia e Imperatriz.

Sr. Presidente, em Açailândia encontram-se
em crescente processo de erosões os bairros mais
populosos e conhecidos da cidade, Jacu, Capelloza,
Laranjeiras e alguns outros.

Sr. Presidente, Açailândia, para quem não
sabe, é o segundo pólo de desenvolvimento indus
trial do Maranhão. É uma cidade que cresce muito, e
a sua participação na contribuição do ICMS e do Im
posto de Renda é grande para os dois Governos. É
uma cidade de criadores de gado, de grande produ
ção agrícola e expressivo movimento no setor ma
deireiro. Entretanto, no perímetro urbano dessa cida
de, Sr. Presidente, há erosões que chegam a medir
75 metros de profundidade.

Apresentei projeto ao Governo Federal visando
inserir no Orçamento da União recursos para a reso
lução desse problema de Açailândia, porque, na
condição de Deputado Federal, só tenho direito a
uma emenda de no máximo 1,5 milhão de reais, o
que não seria suficiente. E a Câmara dos Deputa
dos, da qual sou membro, aprovou o meu projeto,
que ora se encontra no Ministério do Planejamento.

Quero fazer um apelo ao Ministro do Planeja
mento para que S. Ex.a, ao analisar o projeto que
busca ajudar essa produtiva cidade do Maranhão,
procure nos atender. Esse projeto já foi analisado
com cuidado pela Câmara dos Deputados, portanto,
não estou fazendo campanha eleitoral com esse pe
dido. Trata-se de necessidade urgente do segundo
maior pólo de desenvolvimento do Estado do Mara
nhão, cidade que precisa muito das ações do Gover
no Federal.

Para fazer justiça, quero dizer que, em relação
a este projeto, contei com o apoio da bancada do
Estado do Maranhão, que teve a sensibilidade de
dar o apoio necessário, para que hoje ele esteja
sendo analisado pela equipe econômica do Governo
Federal.

Sr. Presidente, a cidade de Imperatriz é hoje
vice-campeã em incidência de hanseníase, e o nú
mero de casos continua a crescer no Município, o
que é alarmante - os dados a esse respeito já estão
arquivados nesta Casa. Estou pedindo ao Governo
Federal o saneamento do bairro do Bacuri, em Impe
ratriz, visando diminuir a ocorrência de doenças con
tagiosas. Aquele Município, que já desponta como o
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segundo do País em número de casos dessas doenças,
as quais já estão relatadas no projeto, está alarmado.

Esse projeto está protocolado ainda na Câma
ra. Espero contar com o apoio desta Casa, porque
essas doenças que se alastram pelo Município atin
gem também outros Estados - Imperatriz faz frontei
ra com os Estados do Pará e do Tocantins. Impera
triz reclama condições para ter diminuída a incidên
cia dessas doenças, e precisa do apoio de todos
desta Casa!

O projeto está em andamento, e espero da Câ
mara o mesmo apoio dispensado ao projeto relativo à
cidade de Açailândia, para que possamos, na condi
ção de representante do Maranhão, dar a satisfação
necessária àqueles que sempre cobram uma posição
dos Par1amentares que os representam nesta Casa.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que a bancada
do Maranhão nos dispensará esse apoio, porque o pro
jeto é necessário ao atendimento dos reclamos de toda
uma população por melhores condições de saúde.

Sr. Presidente, finalmente, peço a V. Ex.a se
jam publicados na íntegra os projetos que mencionei
e que estão aqui minutados, para que os Municípios
de Imperatriz e Açailândia tomem conhecimento de
que estão sendo fiscalizados e acompanhados pela
Câmara Federal.

Também saúdo o Deputado Estadual do Mara
nhão João Paiva, que ora está na Câmara Federal,
acompanhando a bancada do Estado. S. Ex.a é
companheiro de partido do Deputado Sarney Filho,
nosso grande colega, e meu conterrâneo da cidade
de Imperatriz.

PROJETOS A QUE SE REFERE O ORADOR:

Projetos de Indicação apresentados
pelo Deputado Davi Alves Silva.

INDICAÇÃO DE Nº 198
(Do Sr. Davi Alves Silva)

Sugere ao Poder Executivo, por inter
médio do Ministério do Planejamento e Or
çamento, dos Ministérios dos Transportes,
do Ministério da Agricultura, a aprovação
de recursos financeiros destinados a recu
peração e construção de áreas degradadas
por erosões, no Município de Açailândia,
Estado do Maranhão, recuperação e am
pliação da BR-222, no trecho Itinga/Santa
Luzia e restauração da ponte no Estreito
dos Mosquitos, na BR-135 e construção de
feiras livres e aquisição de patrulhas agrí
colas para diversos municípios no Estado
do Maranhão.



Justificação

O Município de Açailândia, Estado do Mara
nhão, é conhecido no sul do Estado como um gran
de empreendedor no setor industrial madeireiro e de
outras atividades, gerando desta forma importantes
divisas ao Estado do Maranhão.

A presente indicação, resultado de uma refle
xão ponderada do autor, que deu os reclames
alarmantes da população prejudicada com as ero
sões ilustradas nas fotos em anexos e a falta de
trato na BR-222 e ponte no Estreito dos Mosqui
tos, tem por objetivo minimizar as preocupações
sentidas pelas comunidades atingidas que ne
cessitam de' ações urgentes para solucionar tal
impasse.

Os municípios citados no item 11 de Indicação,
são formadas por pessoas que vivem praticamente
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Excelentíssimo Senhor Ministro da Secretaria Item 79. - O Poder Executivo encaminhará à
de Políticas Regionais do Ministério do Planejamen- Comissão de Viação e Transportes este projeto para
to e Orçamento, Ministério dos Transportes e da receber subsídios.
Agricultura, solicitamos a inclusão de recursos finan- Item 82- Os recursos que trata os arts. 52 e 62
ceiros no OGU para 1999, destinados a recupera- serão liberados pelo Poder Executivo em caráter de
ção e construção de área degradada por erosões no urgência.
Município de Açailândia, Estado do Maranhão recu- Item 92- A ponte do Estreito dos Mosquitos re-
peração e ampliação da BR-222, no trecho Itin- quer urgência urgentíssima nas suas obras, para
ga/Santa Luzia e restauração da ponte no Estreito evitar possíveis danos aos usuários, com idêntica in-
dos Mosquitos, na BR-135 e construção de feiras Ii- terpretação à BR-222;
vres e aquisição de patrulhas agrícolas para diver- Item 10. Caberá ao Poder Executivo, através
sos municípios no Estado do Maranhão, na forma do do MPO e Ministério dos Transportes e Secretaria
projeto abaixo especificados: execução de serviços de Políticas Regionais, requerer levantamento a fim
de infra-estrutura no município de Bacabal no Esta- de que possa priorizar através de subsídios os itens
do do Maranhão, na forma do projeto abaixo especi- 2, 5 e 6;

ficado: Item 11. O Ministério da Agricultura viabili-
Item 1

2
A cidade de Açailândia, no Estado do zará assinatura de convênios e repasse financei-

Maranhão, que está configurada dentro do maior ro com as prefeituras municipais para constru-
pólo de desenvolvimento industrial da região sul do ção de Feiras Livres e aquisição de Patrulhas
Estado, tem crescentes erosões na área urbana, Agrícolas com os seguintes municípios no Esta-
compreendendo vários e populosos bairros, confor- do do Maranhão: São Luís, Bacabal, Davinópo-
me ilustrações fotográficas em anexos, que justifica- Iis, Lago da Pedra, Lago do Junco, Poção de Pe-
rá a inclusão das obras apresentadas no Orçamento dras, Paulo Ramos, Altamira do Maranhão, Vito-
Geral da União - OGU para o ano de 1999; rino Freire, Esperantinópolis, Santa Inês, Bom

Item 22 - Dar-se-á a seguintes redação: Fica Jardim, Santa Luzia, Araguanã, Zé Doca, Alto
aprovado recursos financeiros no OGU no valor de Alegre, São João do Carú, Buriticupú, Arame,
R$7.830.000,OO (sete milhões, oitocentos e trinta mil Bom Jesus das Selvas, Parnarama, Açailândia,
reais), para recuperar e construir as áreas atingidas Imperatriz, São Francisco do Brejão, Cidelândia,
pelas erosões nos bairros, Jacú, Laranjeiras, Capel- Vila Nova dos Martírios, Governador Archer, São
loza, Ipiratinga e Tancredo Neves, na cidade de Pedro da Água Branca, Itinga, Governador Edson
Açailândia/MA, para o exercício financeiro de 1999; Lobão, Senador La Roque, Buritirana, Montes Altos,

Item 32
- A Secretaria de Políticas Regionais, Amarante do Maranhão, Porto Franco, Estreito, São

da Presidência da República, celebrará convênio de Pedro dos Crentes, Lajeado Novo e Ribamar Fi-
repasse financeiro com a prefeitura Municipal de quene.
AçailândiaIMA, para a execução das obras constan
tes nos itens 12 e 22•

Item 42 - A Prefeitura Municipal de Açailân
diaIMA, elaborará projetos de engenharia especifi
cando o volume das obras com seus respectivos
custos, o cronograma de desembolso e acompanha
mento técnico dos serviços, no limite dos recursos
especificados no item 22. Desta Indicação, como
contrapartida Municipal.

Item 52 - Ficam aprovados recursos financei
ros no valor de R$15.800.000,OO (quinze milhões e
oitocentos mil reais), para elaboração dos projetos,
recuperação e ampliação da BR-222, no trecho Itin
galMiranda.

Item 62 - Ficam aprovados recursos financei
ros no valor de R$4.650.000,OO (quatro milhões e
seiscentos e cinqüenta mil reais), para restauração
da ponte do Estreito dos Mosquitos, na BR-135.
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da agricultura, que a usa para suas subsistências, e
a construção de feiras cobertas em conjunto com a
aquisição das patrulhas agrícolas será de grande im
portância para o desenvolvimento daquelas comuni
dades rurais, além do mais ajudará na fixação das
mesmas no campo.

Deputado Federal PPB/MA.

INDICAÇÃO DE Nº .198
(Do Sr. Davi Alves Silva)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Reforma Agrá
ria, através do Instituto Nacional de Colo
nização e Reforma Agrária - INCRA, a
aprovação de recursos financeiros desti
nados a demarcação de terras em área de
assentamento no Estado do Maranhão.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Reforma
Agrária, solicitamos a inclusão de recursos financei
ros no OGU para 1999, destinados à demarcação de
terras em áreas de assentamento no Estado do Ma
ranhão, na forma do projeto abaixo especificado:

Item 1º - Dar-se-á a seguintes redação: Fica
aprovado recursos financeiros no OGU no valor de
R$8.680.000,00 (oito milhões, seiscentos e oitenta
mil reais), para demarcar terras em áreas de assen
tamento nos seguintes municípios do Estado do Ma
ranhão, para o exercício financeiro de 1999: Arame,
Grajaú, Imperatriz, Açailândia, Santa Luzia, Bom
Jardim, Bom Jesus das Selvas, Buriticupú, Alto Ale
gre do Maranhão, Zé Doca, Lago da Pedra, Paulo
Ramos, Poção de Pedras, Vitorino Freire, Altamira
do Maranhão, Estreito, Porto Franco, ltinga do Maranhão,
Joselândia, Pamarama e D. Pedro.

Item 2º - O Ministério da Reforma Agrária, atra
vés do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, celebrará convênio de repasse finan
ceiro com as prefeituras municipais, que vai gerenciar
a execução dos serviços constantes no item 12•

Item 32 - As prefeituras municipais elabora
rão os projetos necessários especificando o volu
me das obras com seus respectivos custos, o cro
nograma de desembolso e acompanhamento téc
nico dos serviços, no limite dos recursos especifi
cados no item 12 desta Indicação, como contrapar
tida municipal.

Justificação

O Estado do Maranhão possui um elevado nú
mero de municípios que deram início às suas políti
cas de reforma agrária, entretanto com a falta de re
cursos para dar início às demarcações das terras,

será impossível se obter ê,.:ito em tal empreitada, a
esse desejo não é somentE! deste autor, como tam
bém do governo federal e principalmente do povo
que será o grande vencedor de tão grandiosa causa.

Brasília (DF), 14 de maio de 1998. - Davi Alves
Silva, Deputado Federal.

INDICAÇÃO DE Nº 198
(Do Sr. Davi Alves Silva)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Saúde, a apro
vação de recursos financeiros suplemen
tar destinados a obra:!l de saneamento
básico com a constrUIrão de galeria no
Riacho Bacurí, no Município de Impera
triz, Estado do Mau·anhão.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, soli
citamos a inclusão de recursos financeiros suple
mentar no OGU para 1998, destinados a obras de
saneamento básico no município de Imperatriz, Es
tado do Maranhão, na forma do ~Irojeto abaixo espe
cificado:

Item 1º - Dar-se-á a seguinte redação: Fica
aprovado recursos financ,3iros suplementares no
OGU, no valor de R$3.400.000,00 (três milhões e
quatrocentos mil reais), para obra de saneamento
básico com a construção de 5.600 ML na galeria do
riacho do Bacurí, na sede do município de Impera
triz, Estado do Maranhão.

Item 22 - O Ministério da Saúde celebrará con
vênio de repasse financeiro com a Prefeitura Munici
pal, que vai gerenciar a execução dos serviços cons
tantes no item 1º de , juntamente com a Secretaria
Municipal de Saúde, e esta deverá ser auxiliada pela
comissão de Viação e Transportes da Câmara Municipal
de Imperatriz.

Item 32 - A Prefeiturd Municipal elaborará os
projetos necessários especificando- o volume de
obra com seu respectivo custo, o cronograma de de
sembolso e fará acompanhamento técnico dos servi
ços, no limite dos recursos espedficados no item 12

desta Indicação, como cont~apartida do município.

JlLlstific'ação

Os bairros Bacurí, Vila NO'IIa, Morada do Sol,
Parque Anhanguera, Caema e São José do Egito,
encontram-se em estado de aleita máxima, em de
corrência da grave proliferação <:Ie doenças do tipo
Lechmaniose e Hansenía::;e, transmitidas através
das águas poluídas do riacho do Bacuri que corta os
bairros acima especificados numa extensão de
5.600 metros de cumprimento, causando pânico à
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população que ali reside, principalmente por ostentar
o maior índice de incidência dos casos no País.

Acreditamos que somente uma ação direta e
eficaz por parte do Ministério da Saúde em caráter
de urgência, poderá erradicar essa situação preo
cupante que hoje se torna uma visível calamidade
do seio da sociedade imperatrizense, comprome
tendo a sanidade de inúmeras vidas humanas ali
existentes.

Brasília (DF), 26 de maio de 1998. - Davi Al-
ves Silva, Deputado Federal- PPBIMA.

INDICAÇÃO DE Nº /98
(Do Sr. Davi Alves Silva)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério dos Transportes,
através do "Programa Brasil em Ação" a
aprovação de recursos financeiros desti
nados a melhoria do sistema viário da ci
dade de São Luís, capital do Estado do
Maranhão.

Excelentíssimo Senhor Ministro dos Transpor
tes, solicitamos a inclusão de recursos financeiros
no OGU para 1999, destinados à melhoria do siste
ma viário da cidade de São Luís, capital do Estado
do Maranhão, na forma do projeto abaixo especifica
do:

Item 1º - Dar-se-á a seguinte redação: "Fica
aprovado recursos financeiros no Programa Brasil
em Ação para o OGU no valor de R$68.433.500,OO
(sessenta e oito milhões, quatrocentos e trinta e três
mil e quinhentos reais), para a melhoria do sistema
viário da cidade de São Luís, capital do Estado do
Maranhão, para o exercício financeiro de 1999,
abrangendo os seguintes trechos: Maracanã - Vila
Maranhão, estrada de Igaraú - BR-135, estrada do
Rio do Cachorro - BR-135, estrada do Cajueiro 
BR-135, estrada do Porto Grande - BR-135, estrada
de acesso ao povoado Coqúeiro - BR-135, Trans
Rural (Tibiri, Juçara (Mato Grosso), Av. Getúlio Var
gas (Trav. Av. Jaime Tavares/Av. dos Franceses),
Vila Brasil, bairro João Paulo 11, Vila Lobão, Santa
Clara, Vila Itamar, Ligação (cidade Operária, Maio
bão), Av. Tibiri (Conj. São Raimundo) Vila Riod, Av.
dos Franceses (Trav. Viaduto Ivar Saldanha até
conj. Radional), Vila Janaína, acesso Socorrão 11,
estrada Vitória (Trav. Av. Camboa a Av. Presidente
Médici), Rua da Juçara (Lig. Vila Isabel/Anjo da
Guarda), Vila Esperança, Vila Flamengo até J. Lima
- percurso do ônibus, ligação CohatraclMaiobão,
Bairro João de Deus, Av. Santos Dumont, Vila Vitó
ria, Vila Sarney, Vila Cascável, Vila Nova República,

canalização do rio Anil (Trav. Antônio Rosa/rua da
Matança) e Projeto Rio Anil.

Item 2º - O Ministério dos Transportes, através
do Programa Brasil em Ação, celebrará convênio de
repasse financeiro com a Prefeitura Municipal, que
vai ger~nciar a execução dos' serviços constantes no
item 1º.

Item 3º - A Prefeitura Municipal através da
Secretaria Municipal de Obras e Transporte elabo
rará os projetos necessários especificando o volu
me das obras com seus respectivos custos, o cro
nograma de desembolso e acompanhamento téc
nico dos serviços, no limite dos recursos especifi
cados no item 1º desta indicação, como contrapar
tida municipal.

Justificação·

Este projeto justifica-se pela dificuldade que
vem passando a população da capital do meu Esta
do, e acreditamos ser esta a oportunidade de São
Luís ser reconhecida pelo Governo Federal, que
será sensível de forma socioeconômico no atendi
mento deste pleito.

Aquela capital se prepara para o 3º milê
nio numa grande expansão do turismo e o
mundo inteiro já tomou conhecimento da sua
graduação como Patrimônio Cultural da Huma
nidade e a ajuda do Governo Federal, através
do Ministério dos Transportes na intenção de
se fazer um grande combate às fragilidades
em que se encontra o desenvolvimento rodo
viário de São Luís; a falta de recursos federais
vem deixando o Governo Municipal com as
mãos atadas na preparação desta cidade para
um grande encontro daqueles que fazem o tu
rismo internacional. E tudo isso só será possí
vel se o Governo Federal, que tanto tem pro
movido ações importantes no País, venha
atender o pleito aqui requerido, num ato de
verdadeira justiça e reconhecimento público
ao povo do Maranhão.

Reconhecendo bem o Governo de Sua Exce
lência o Sr. Doutor Fernando Henrique Cardoso, não
podemos esperar outra resposta que não seja o
atendimento do pleito aqui apresentado.

Certo da confiança popular que novamente lhe
será depositada, o pleito aqui apresentado terá o iní
cio de sua execução na continuidade do atual gover
no em 1999.

Brasília (DF), 2 de junho de 1998. - Davi Alves
Silva, Deputado Federal PPB/MA.
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INDICAÇÃO DE Nº /98
(Do Sr. Davi Alves Silva)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério do Planejamento e
Orçamento, através do Programa Habitar
Brasil, a aprovação de recursos financei
ros destinados a construção de moradia
para famílias de baixa renda em Municí
pios do Estado do Maranhão.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Planeja
mento e Orçamento, solicitamos a inclusão de recur
sos financeiros no OGU para 1999, destinados à
construção de moradias para famílias de baixa ren
da no Estado do Maranhão, na forma do projeto
abaixo especificado:

Item 12 - Dar-se-á a seguinte redação: Fica
aprovado recursos financeiros no OGU no valor de
R$15.136.000,OO (quinze milhões, cento e trinta e
seis mil reais), para a construção de casas popula
res para famílias de baixa renda nos seguintes Muni
cípio do Estado do Maranhão, para o exercício finan
ceiro de 1999: Santa Luzia, Santa Inês, Bom Jardim,
Buriticupú, Bom Jesus das Selvas, São Bento, Alto
Alegre do Pindaré, João Lisboa, Lago da Pedra, Ba
cabal, Açailânda, Davinópolis, Imperatriz, Porto
Franco, Vargem Grande, São Benedito do Rio Preto,
Alto Alegre do Maranhão, Arame, Parnarama, Pinda
ré Mirim, Itapecurú, São Mateus, Matões, Lago do
Junco, Cidelândia, Rosário, Mata Roma, Santa Luzia
do Paruá, Maranhãozinho, Morros, Pio XII, Boa Vista
do Gurupi, Amapá do Maranhão, Junco do Mara
nhão, Cândido Mendes, Lago Verde, Governador
Nunes Freire, Centro Novo do Maranhão, Maracaçu
mé, Godofredo Viana, Nova Olinda, Presidente Mé
dici e Govemador Archer, no Estado do Maranhão;

Item 22 - O Ministério do Planejamento e Orça
mento, através do programa Habitar Brasil, celebra
rá convênio de repasse financeiro com a Associação
Pró-Habitação dos Sem Tetos dos Municípios, que
vai gerenciar a execução dos serviços constantes no
item 12•

Item 32 - A Associação elaborará os projetos
necessários éspecificando o volume das obras com
seus respectivos custos, o cronograma de desem
bolso e acompanhamento técnico dos serviços, no li
mite dos recursos especificados no item 1º, desta in
dicação, como contrapartida.

Justificação

Este projeto justifica-se pela dificuldade que
está vivendo a população carente do Maranhão, em
virtude da crise sócio-econômica, que dificulta o cré-

dito agrícola com suas taxas de juros elevados, dimi
nuindo a produção, aumentando o desemprego, e
com isso, elevando o fluxo migratório aos centros ur
banos, enchendo as cidades em grandes favelas, e
fazendo com que o sonho da casa própria se tome
cada vez mais distante.

No momento em que as classes sociais levan
tam suas bandeiras de luta na Capital Federal, a As
sociação Pró-Habitação dos Sem Teto dos Municí
pios, preocupada com a propagação de uma convul
são social indesejável para a sociedade, vem atra
vés dos seus representantes apresentar propostas
alternativas para o Governo Federal, a fim de que
seus anseios sejam alcançados sem causar maiores
transtornos ao mesmo.

Brasília (DF), 2 de junho de 1998. - Davi Alves
Silva, Deputado Federal PPB/MA.

INDICAÇÃO DE Nº /98
(Do Sr. Davi Alves Silva)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, a aprovação de recur"
sos financeiros destinados à Projetos di
versos para o Município de São Luís, ca
pital do Estado do Maranhão.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura
e do Abastecimento, solicitamos a inclusão de recur
sos financeiros no OGU para 1999, destinados a
projetos diversos para o Município de São Luís, ca
pital do Estado do Maranhão, na forma do projeto
abaixo especificado:

Item 12 - Dar-se-á a seguint; "',,, . .1: Ficam
aprovados recursos financeiros para~'~ no valor
de R$3.530.000,OO (três milhões, quinhentos e trinta
mil reais) para a cidade de São Luís, capital do Estado
do Maranhão, para o exercício financeiro de 1999,
conforme discriminação a seguir: Secretaria de Abas
tecimento, Usina de Compostagem de lixo de feiras e
mercados, Caprinocultura, laboratório de análise de
alimentos e produtos de origem animal e vegetal, ex
tensão e assistência técnica, ampliação, melhoria e
padronização das feiras livres de São Luís, reforma e
ampliação de mercados municipais, projeto de infra
instrutura produtiva, projeto de avicultura, projeto cons
trução da central de abastecimento de São Luís, proje
to central de infra-instrutura de mercado agrícola, fábri
ca-escola de processamento de amêndoas de caju, fá
brica-escola de processamento de frutas regionais,
casa de mel e o sacolão do povo.

Item 2º - O Ministério da Agricultura e do
Abastecimento celebrará convênio de repasse finan-
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ceiro com a Prefeitura Municipal, que vai gerenciar a
execução dos serviços constantes no item 12.

Item 3º - A Prefeitura Municipal através da Se
cretária Municipal de Agricultura elaborará os proje
tos necessários especificando o volume das obras
com seus respectivos custos, o cronograma de de
sembolso e acompanhamento técnico dos serviços,
no limite dos recursos especificados no item 1º desta
Indicação, como contrapartida municipal.

Justificação

Esse projeto justifica-se pela dificuldade que
vem passando a população da capital do meu esta
do, e acreditamos ser esta a oporunidade de São
Luís ser reconhecida pelo Governo Federal, que
será sensível de forma socioeconômica no atendi
mento deste pleito.

Aquela capital se prepara para o 3º milênio
numa grande expansão do turismo e da produção, e
o mundo inteiro já tomou conhecimento da sua gra
duação como Patrimônio Cultural da Humanidade e
ajuda do Governo Federal, através do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento na intenção de se fa
zer um grande combate às fragilidades em que se
encontra o desenvolvimento produtivo do Município
de São Luís; a falta de recursos federais vem dei
xando o Governo Municipal com as mãos atadas na
preparação desse Município para uma importante
geração de divisas. E tudo isso só será possível se o
Governo Federal, que tanto tem promovido ações
importantes no País, venha atender o pleito aqui re
querido, num ato de verdadeira justiça e reconheci
mento público ao povo do Maranhão.

Reconhecendo bem o governo de Sua Exce
lência o Sr. Doutor Fernando Henrique Cardoso, não
podemos esperar outra resposta que não seja o
atendimento do pleito aqui apresentado.

Certo da confiança popular que novamente lhe
será depositada, o pleito aqui apresentado terá o início
de sua execução na continuidade do atual Governo
em 1999.

BrasOia, (DF), 2 de junho de 1998. - Davi Alves
Silva, Deputado Federal.

INDICAÇÃO DE N2 /98
(Do Sr. Davi Alves Silva)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento, a aprovação de recur
sos financeiros destinados à construção
de Feiras dos Produtos Rurais e Aquisi
ção de Patrulhas Agrícolas em municí
pios do Estado do Maranhão.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Agricultura
e Abastecimento, solicitamos a inclusão de recursos_
financeiros no OGU para 1999, destinados à cons
trução de Feiras do Produtor Rural e Aquisição de
Patrulhas Agrícolas em Municípios do Estado do
Maranhão, na forma abaixo especificada:

Item 12 - Dar-se-á a seguinte redação: Ficam
aprovados recursos financeiros no OGU no valor de
R$2.365.000,OO (dois milhões, trezentos e sessenta
e cinco mil reais), para a construção de feiras do
Produtor Rural nos seguintes municípios do Estado
do Maranhão, para o exercício financeiro de 1999:
Santa Luzia, Santa Inês, Bom Jardim, Buriticupú,
Bom Jesus das Selvas, São Bento, Alto Alegre do
Pindaré, João Lisboa, Lagoa da Pedra, Bacabal,
Açailândia, Davinópolis, Imperatriz, Porto Franco,
Vargem Grande, São Benedito do Rio Preto, Alto
Alegre do Maranhão, Arame, Parnarama, Pindaré
Mirim, Itapecurú, São Mateus, Matões, Lago do Jun
co, Cidelândia, Rosário, Mata Roma, Santa Luzia do
Paruá, Maranhãozinho, Morros, Pio XII, Boa Vista do
Gurupi, Amapá do Maranhão, Junco do Maranhão,
Cândido Mendes, Lago Verde, Governador Nunes
Freire, Cento Novo do Maranhão, Maracaçumé, Go
dofredo Viana, Nova Olinda, Presidente Médici e
Governador Archer.

Item 22 - Ficam aprovados recursos financei
ros no OGU, no valor de R$1.720.000,OO (hum mi
lhão, setecentos e vinte mil reais), para aquisição de
Patrulhas Agrícolas, para os municípios citados no
item 12.

Item 3º - O Ministério da Agricultura e do
Abastecimento celebrará convênio de repasse finan
ceiro com a Associação Pró-Habitação dos Sem
Teto dos Municípios, que vai gerenciar a execução
dos serviços constantes nos itens 1º e 2º.

Item 42 - A Associação elaborará os projetos
necessários especificando o volume das obras com
seus respectivos custos, o cronograma de desem
bolso e acompanhamento técnico dos serviços, no li
mite dos recursos especificados nos itens 1º e 2º
desta Indicação, como contrapartida.

Justificação

Este projeto justiftea-se pela dificuldade que está
vivendo a população carente do Maranhão, em virtude
da crise socioeconômica, que dificulta o crédito agrícola
com suas taxas de juros elevadas, diminuindo a produ
ção, aumentando o desemprego, e com isso, elevando
o fluxo migratório aos centros urbanos, enchendo as ci
dades em grandes favelas, e fazendo com que o sonho
da casa própria se tome cada vez mas distante.
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No momento em que as classes sociais levan
tam suas bandeiras de luta na Capital Federal, a As
sociação Pró-Habitação dos Sem Teto dos Municí
pios, no Estado do Maranhão, preocupada com a
propagação de uma convulsão social indesejável
para a sociedade, vem por meio dos seus repre
sentantes apresentar propostas alternativas para o
Governo Federal, a fim de que seus anseios sejam
alcan~ados sem causar maiores transtomos ao mesmo.

Brasília (DF), 2 de junho de 1998. - Davi Alves
Silva, Deputado Federal, PPB/MA.

INDICAÇÃO DE Nº .198
(Do Sr. Davi Alves Silva)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério do Planejamento e
Orçamento, através do Programa Habitar
Brasil, a aprovação de recursos financei
ros para o OGU de 1999, destinados a
serviços de infra-estrutura urbana no mu
nicípio de Bacabal, Estado do Maranhão.

Excelentíssimo Senhor Ministro do Planeja
mento e Orçamento, solicitamos a inclusão de recur
sos financeiros no OGU para 1999, destinados à
execução de serviços de infra-estrutura no município
de Bacabal no Estado do Maranhão, na forma do
projeto abaixo especificado:

Item 1º - Dar-se-á a seguinte redação: Ficam
aprovados recursos financeiros no OGU no valor de
R$865.000,OO (oitocentos e sessenta e cinco mil
reais), para execução de serviços de infra-estrutura
urbana no município de Bacabal no Estado do
Maranhão, para o exercício financeiro de 1999.

Item 2º - O Ministério do Planejamento e Orçamen
to, através do programa Brasil em Ação, celebrará convê
nio de repasse financeiro com a Prefeitura Municipal, que
vai gerenciare executar os serviços constantes no item 1º;

Item 3º - A Prefeitura Municipal elaborará os
projetos necessários especificando o volume das
obras com seus respectivos custos, o cronograma
de desembolso e acompanhamento técnico dos ser
viços, no limite dos recursos especificados no item
1º desta Indicação, como contrapartida.

INDICAÇÃO DE Nº 198
(Do Sr. Davi Alves Silva)

Sugere ao Poder Executivo, por in
termédio do Ministério da Saúde, através
do Programa Brasil em Ação, a aprova
ção de recursos financeiros no OGU
para 1999, destinado a obras de sanea-

mento básico no município de Bacabal, Es
tado do Maranhão.

Excelentíssimo Senhor Ministro da Saúde, soli
citamos a inclusão de recursos financeiros no OGU
para 1999, destinado a obras de saneamento básico
no município de Bacabal, Estado do Maranhão, na
forma do projeto abaixo especificado:

Item 1º - Dar-se-á a seguinte redação: Ficam
aprovados recursos financeiros no OGU, no valor de
R$585.000,OO (quinhentos e oitenta e cinco mil
reais), para obras de saneamento básico no municí
pio de Bacabal, Estado do Maranhão.

Item 2º - O Ministério da Saúde celebrará con
vênio de repasse financeiro com a Prefeitura Munici
pal, que vai gerenciar a execução dos serviços cons
tantes no item 1º deste, juntamente com a Secretaria
Municipal de Saúde.

Item 3º - A Prefeitura Municipal elaborará os
projetos necessários especificando o volume das
obras com seus respectivos custos, o cronograma
de desembolso e fará acompanhamento técnico dos
serviços, no limite dos recursos especificados no
item 1º desta Indicação, como contrapartida do mu
nicípio.

Justificação

O Município de Bacabal, no Estado do Mara
nhão, encontra-se envolvido num grave problema de
proliferação de doenças do tipo Lechmaniose e Han
seníase, transmitidas em função da falta de sanea
mento básico naquela localidade, causando pânico à
população que ali reside, principalmente por mostrar
um preocupante índice de casos ocorridos na região.

Acreditamos que somente uma ação direta e
eficaz por parte do Governo Federal, através do Mi
nistério da Saúde, em caráter de urgência, findará
tal situação, que hoje se torna uma preocupação
constante para as vidas humanas que ali estão à
mercê dos resultados inconseqüentes.

Brasília (DF), 4 de junho de 1998. - Deputado
Davi Alves Silva, PPB/MA.

O SR. PRESIDENTE (Severino Cavalcanti) 
Concedo a palavra ao nobre Deputado Valdenor
Guedes, do PPB do Amapá e que disporá de até
cinco minutos para seu pronunciamento, e passo a
Presidência dos trabalhos desta sessão ao Deputa
do Sarney Filho.

O SR. VALDENOR GUEDES (PPB - AP. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e
Srs. Deputados, nas últimas três décadas vem-se
reformulando em âmbito mundial o conceito de de
senvolvimento, mediante a inserção da variável am-



15844 Sábado 6 DIÁRIO DA CÂMARA OOS DEPUTADOS Junho de 19%

biental. A Conferência de Estocolmo em 1972 e a
Conferência do Rio em 1992 constituíram etapas
fundamentais nesse processo, ladeadas por deze
nas de outros encontros internacionais com enfoque
em problemas ambientais mais específicos. Pode-se
afirmar que o princípio do desenvolvimento sustentá
vel é agora aceito por praticamente toda a comuni
dade internacional.

A partir da aceitação do princípio do desenvol
vimento sustentável, impõe-se amplo esforço por
parte de todos os países, com vistas ao aprimora
mento da proteção jurídica ao meio ambiente. O di
reito ambiental apresenta uma difícil missão que o
particulariza em relação aos demais campos jurídi
cos, qual seja, a de, além de atuar como minimiza
dor dos conflitos sociais, dever funcionar como ala
vanca de estratégicas capazes de redirecionar as re
lações homem/natureza a uma nova ética de convi
vência.

No que toca ao Direito Internacional, acordos
complexos, como a Convenção-Quadro sobre Mu
danças Climáticas e a Convenção sobre Diversidade
Biológica, constituem hojé avanços consideráveis.
Documentos de força mais política do que obrigacio
nal, como a Agenda 21, também desempenham im
portante papel. Quanto às normas internas dos paí
ses, no entanto, há muito ainda a se fazer.

O Brasil é exemplo disso. É posição pratica
mente consensual que o corpo de leis ambientais
brasileiro, embora careça de aperfeiçoamentos e
atualizações, tem bom conteúdo técnico. As disposi
ções em vigor, todavia, não geram os efeitos deseja
dos, sendo descumpridas com inescrupulosa facili
dade. Outrossim, ainda não se efetivaram alterações
substanciais na legislação ambiental brasileira com
vistas a incorporar os progressos trazidos pelas po-
sições conceituais mais modernas. .

Na verdade, deve-se reconhecer que o Legisla
tivo não tem dado a atenção necessária ao Direito
Ambiental. Praticamente não se fazem no Parlamen
to discussões sobre aprimóramento das normas
nesse campo. Como única e saudável exceção, cita
mOS a aprovação recente da Lei de Crimes Ambientais.

. 'Deputado originário da Região Norte do País, te
nho preocupação especial com os reflexos que as nor
mas ambientais apresentam para a questão amazôni
ca. Importa aos amazônidas, ao Brasil e ao planeta
como um todo que a.legislação ambiental aplicável à
Amazônia seja atual e correta, tanto do ponto de vista
técnico quanto político, e que apresente eficácia.

A A.mazônia, a maior e mais rica floresta tropi
cal do mundo, estende-se por nove países da América

do Sul, sendo que o Brasil fica com a maior parte da
mata, 60% do total. Todo o equilíbrio ambiental da
região depende da manutenção de sua cobertura
vegetal. Poucas áreas no País e no mundo têm uma
ligação vital tão forte com a proteção ambiental e,
por conseqüência, com o direito que regula a matéria.

Não cabe mais debate sobre a importância da
cooperação, da união de esforços, da assunção de
responsabilidades em relação à proteção da floresta
amazônica pelos países que a abrigam e também
pela comunidade internacional. Não obstante esse
compartilhamento de obrigações, cumpre sempre
destacar a necessidade de serem respeitadas com
prioridade as aspirações da população que habita a
Amazônia, sem o que as normas e políticas voltadas
para a região tenderão ao fracasso.

A doutrina mais competente associa os proble
mas de eficácia da norma, entre outros fatores, a
distorções no processo político que a origina. Em re
lação aos aspectos que afetam a região amazônica,
pelo menos no caso brasileiro, é evidente a existên
cia de uma distorção nesse sentido: a população da
região não tem sido suficientemente ouvida na for
mulação da legislação ambiental. Constatação evi
dente pode ser encontrada na medida provisória que
eleva a reserva legal nas propriedades rurais para
80%

Quando se fala em direito ambiental e em aten
dimento às aspirações dos amazônidas, há discus
sões importantíssimas a serem feitas. A legislação
referente à região não se pode limitar a radicalizaçõ
es em prol da preservação ambiental pura, encarada
sob o manto de um ecologismo simplista e arcaico.
A compatibilização da proteção com atividades eco
nômicas é inerente ao conceito de desenvolvimento
sustentável, hoje defendido com garra pelo próprio
movimento ambientalista.

Há campos novos na legislação a serem explo
rados. Como exemplo claro colocam-se as formas
de proteção contra a biopirataria. E não apenas con
tra a biopirataria. Existe difícil e amplo espaço legife
rante a ser percorrido em relação à questão da bio
diversidade. A diversidade biológica é a riqueza do
futuro.

Para encerrar, Sr. Presidente, com a globaliza
ção econômica, constata-se em muitos lugares uma
pressão no sentido de as normas ambientais nacio
nais serem simplesmente atropeladas em nome de
interesses defendidos por acordos comerciais. A
preocupação com a eliminação de barreiras não tari
fárias tem pressionado sobremaneira pela derrubada
de normas ambientais. Na Amazônia, deve-se ter



Durante o discurso do Sr. Valdenor
Guedes, o Sr. Severino Cavalcanti, 2º Vice
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Sarney Filho, § 2º
do art. 18 do Regimento Interno.

o SR. PRESIDENTE (Sarney Filho) - Passo a
palavra ao Deputado Basílio Villani, pelo PSDB.

O SR. BASíliO VllLANI (PSDB - PRo Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. De
putados, passada a tensão das últimas semanas,
quando este plenário teve a responsabilidade de
apreciar um dos mais importantes projetos de refor
ma institucional para o País, a reforma da Previdên
cia, gostaria de resgatar episódio que obscureceu,
por certo momento, o debate em torno daquela
questão. E obscureceu justamente porque não en
volveu o mérito da matéria em votação, já que se
tratou de um ataque pessoal e totalmente desneces
sário feito, surpreendentemente, por um homem que
tem, acima de tudo, o compromisso com a verdade
e o respeito ao próximo: o Deputado Padre Roque.

É lamentável abordar as observações feitas
pelo Deputado, mas o esclarecimento se faz neces
sário, porque, além da ofensa ao ex-Ministro e De
putado Reinhold Stephanes, o próprio Regimento In
terno foi atacado.

Infelizmente, ao utilizar expressões como mau
caráter e mentiroso, o Deputado Padre Roque dei-'
xou de lado a discussão que envolve milhões de
pessoas, partindo para o campo pessoal e mediocri
zando o debate. Além disso, usou documentos de
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cuidado especial para que isso não aconteça de for- forma maliciosa, chegando mesmo a distribuir có-
ma inconseqüente. A estabilidade ambiental da flo- pias dos mesmos à imprensa.
resta é componente essencial do desenvolvimento Como prova de falta de convivência democrática,
econômico da região. o Deputado Padre Roque atacou o Deputado Reinhold

Ao mesmo tempo, não se pode deixar de pon- Stephanes pelo fato de S. Ex.a ser aposentado, mas
derar os interesses comerciais da região amazônica omitiu que a aposentadoria foi obtida legalmente. Tam-
no curso do processo de elaboração da legislação bém, no documento distribuído aos jornalistas, foi omi-
ambiental. Deve-se buscar sempre um ponto de tido o tempo de serviço prestado à União e ao Estado
equilí~rio. do Paraná, tendo neste último ingressado por meio de

Na política externa, há de se lutar pela adoção, concurso público. Daí a razão da contagem do tempo
por todos os países integrantes da Amazônia, de le- ter somado 34 anos e seis meses de serviço. Repito:
gislações ambientais com níveis equivalentes de exi- trinta e quatro anos e seis meses de serviço. Ou seja,
gências, assim como pelo fortalecimento consentâ- essa aposentadoria está de acordo com o que estabe-
neo das instituições encarregadas do licenciamento, Ieee o art. 40 da atual Constituição:

~~~::~~:i~~ÇãO e do estabelecimento de padrões ArtAO .

Neste Dia Mundial do Meio Ambiente, não po- § 3º O tempo de serviço público fede-
deríamos deixar de externar nossa preocupação ral, estadual ou municipal será computado
com as normas ambientais e sua relevância para a integralmente para os efeitos de aposenta-
região que aqui representamos. doria e de disponibilidade.

Assim como o Deputado Reinhold Stephanes
aposentou-se, milhões de pessoas também o fize
ram. Posso até citar como exemplo o próprio candi
dato à Presidência da República pelo partido do De
putado Padre Roque. S. Ex.a pôde fazê-lo receben
do retroativamente, desde os 45 anos de idade.
Também poderia relacionar nomes de outros Líde
res do mesmo partido, em situação idêntica, ou que
ainda se aposentaram com idade inferior.

Mas esse não é o meu objetivo. Além do mais,
não os considero desqualificados porque recorreram
à lei.

Para concluir e apagar esse lamentável episó
dio, solicito à Mesa que retire do pronunciamento fei
to pelo Deputado Padre Roque no dia 14 de maio úl
timo os termos ofensivos dirigidos ao Deputado Rei
nhold Stephanes - grande Deputado do Paraná,
pessoa de grande capacidade, com conhecimento
profundo sobre os assuntos paranaenses -, porque
eles agridem o Regimento Interno.

Por último, quero lembrar que o Deputado, em
bora padre, é um mortal como todos nós e também
pode ser vítima da cobiça, da inveja e de outros sen
timentos anticristãos, mas aqui no plenário esses
sentimentos não podem prevalecer acima da razão
e do bom senso.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

.Durante o discurso do Sr. 8asl1io Vil/ani,
o Sr. Sarney Filho, § 2º do art. 18 do Regi
mento Intemo, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Davi Alves Silva, §
2º do art. 18 do Regimento Interno.
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VII- HOMENAGEM

o SR. PRESIDENTE (Davi Alves Silva) - En
cerradas as Comunicações Parlamentares, passa-se
à prorrogação da sessão para homenagem ao Dia
Mundial do Meio Ambiente, atendendo a requeri
mento do Deputado Sarney Filho.

Concedo a palavra ao nobre Deputado Sarney
Filho, autor da proposição.

O SR. SARNEY FILHO (PFL - MA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Depu
tados, foi com um profundo sentimento de dever que
pedi, como Coordenador da Frente Parlamentar Am
bientalista, a prorrogação desta sessão para que
este Poder possa homenagear, se é que se pode di
zer assim, o Dia Mundial do Meio Ambiente.

O Dia Mundial do Meio Ambiente é, em sua
conceituação genérica, uma "data comemorativa",
como outras tantas que povoam nosso calendário.
Quando as comemoramos costumamos dizer que,
na verdade, todo dia é dia daquilo que queremos,
especialmente naquela data, lembrar. Infelizmente,
somos obrigados a admitir que o gênero "data come
morativa" já não tem mais qualquer relação com a
lembrança deste 5 de junho, pois não há, de fato, o
que nele comemorar. Afirmar, então, que "todo dia é
dia do meio ambiente" beiraria ao cinismo, dado o
desprezo com que este tem sido tratado. Tal afirma
ção só seria verdadeira se interpretada ao pé da le
tra, ou seja, seria impossível para nós, mortais, con
cebermos um único dia sequer de nossa existência que
não estivesse circundado pelo citado meio ambiente.

O pessimismo na abordagem da matéria é ge
neralizado, Sr. Presidente, e resulta do recrudesci
mento do desequilíbrio ecológico advindo do desca
so com que o assunto vem sendo tratado pelos di
versos países na condução da política econômica in
ternacional. Esta tem-se traduzido em omissão cada
vez maior para com as questões de segurança am
bientai já discutidas, já acordas por documentos de
Direito Internacional, porém pouquissimamente im
plementadas. Contabilizemos alguns prejuízos:

As alterações climáticas advindas da intensifi
cação do efeito estufa, sem dúvida, ficarão agrava
das devido ao não cumprimento, pelos Estados Uni
dos da América, dos índices de emissão de carbono
para a atmosfera acertados na Rio 92, conforme
anunciado na Conferência de Kioto, em janeiro des
te ano. Alegaram os representantes daquele país
que não iriam cumprir aquele acordo. E mais: os Es
tados Unidos se propuseram a comprar dos países
pobres o meio ambiente, dizendo que não cumpri
riam aquele acordo, mas que, em compensação, da-

riam verbas para a proteção do meio ambiente nos
países subdesenvolvidos. Alegaram também os nor
te-americanos que maiores custos impostos às suas
empresas poderiam afetar suas margens de compe
titividade, sendo, portanto, nocivos à acomodação
dos mercados à economia globalizada.

Veja bem, Sr. Presidente: agora, os Estados
Unidos não cumprem seus acordos ambientais para
que a economia globalizada não entre em parafuso.

Outro fato que merece destacar. a ameaça de
uma guerra nuclear entre índia e Paquistão não está
afastada, com mais um mecanismo de manutenção dos
poderes intemos naqueles países, sem falar no arsenal
atômico da ex-União Soviética, sujeito ao tráfico descon
trolado, resultantes, ambas as situações, das crises eco
nômica e política que predominam naquela região.

Os incêndios florestais que se têm propagado,
mormente nas regiões tropicais e equatoriais do planeta,
são outro exemplo da exploração econômica descontro
lada de recursos naturais tão caros à presente e às futu
ras gerações pela diversidade biológica que contêm.

Os problemas advindos da concentração urba
na, principalmente nos grandes centros dos países
ditos emergentes, agravam-se a cada dia, tornando
se incontroláveis por suas administrações locais,
pois são originados a partir do desmonte das estru
turas econômicas tradicionais, com vistas à adequa
ção dos mercados internos às atuais regras da eco
nomia globalizada. Deficientes em infra-estrutura,
poluídas e intransitáveis, nossas grandes cidades
são um espelho da barbárie alcançada pela civiliza
ção que procura se desenvolver sem parâmetros de
sustentabilidade ambiental. A cidade de São Paulo e a
cidade do México são bons exemplos dessa realidade.

A escassez de água doce e potável já é reali
dade em várias regiões do planeta. Recentes dados
da ONU demonstram que 64% da população da Ter
ra só dispõem de 50 litros diários, o que representa
um quarto da média recomendada e sétimo da mé
dia norte-americana.

Quanto ao nosso caos ambiental doméstico,
Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, desnecessá
rio tecer todo um rosário de prejuízos, pois gasta
ríamos muito tempo em enumerá-los, sem, de
fato, tocarmos no cerne da questão que a seguir
abordaremos.

Quando do lançamento da Frente Parlamentar
Ambientalista para o Desenvolvimento Sustentável,
em agosto de 1997, aqui estivemos analisando o
equívoco do Governo brasileiro no trato da sustenta
bilidade socioambiental do País. Constatamos, à épo
ca, ser a área ambiental periférica nas decisões gover-
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namentais e que um projeto de desenvolvimento sol, ficam sujeitas à ação do fogo e servem como
sustentável, se endereçado àquela área, jamais se- verdadeiras trilhas. É o chamado incêndio verde,
ria prioridade no Governo. No nosso entender, este que assola nossas florestas.
novo modelo de desenvolvimento, por envolver, para Está claro, aliás, está claríssimo, que não é mais
sua execução, ações contundentes no combate à suportável para a sustentabilidade socioambiental do
pobreza e ao desemprego na implementação das re- Brasil que seus princípios não estejam norteando as
formas agrária e urbana e nas áreas de educação, ações governamentais em todos os setores.
saúde, ciência e tecnologia, entre outras, deveria ser O que defendemos, Sr. Presidente, Sr.as e
coordenado por instância superior no Governo, per- Srs. Deputados, é que o Ministério do Meio Am-
meando assim todas as medidas fixadas para o biente, tal como está posto, não serve à causa
crescimento econômico e para a condução das polí- ambiental, porque, ao mesmo tempo em que é en-
ticas públicas, e não da forma setorial como vem carregado de, por um lado, combater os excessos
acontecendo. da agressão ao meio ambiente, por outro lado, no

Desde então, Sr. Presidente, nada mudou na que se refere ao saneamento, no item água, é ob-
abordagem da questão pelo Planalto, e, o que é rigado, às vezes, a construir barragens para o for-
pior, episódios sucessivos têm demonstrado sua to- necimento d'água que, muitas vezes, agridem o
tal inabilidade no trato da matéria, reforçando ainda equilíbrio ecológico. Então, há uma contradição in-
mais a tese que outrora defendemos. A inércia, a trínseca, dentro do Ministério do Meio Ambiente. O
paralisia e o atraso têm caracterizado a postura dos meio ambiente deveria ser tratado por órgão aci-
nossos governantes perante os problemas socioam- ma dos Ministérios e que pudesse interagir com os
bientais que este tem, ultimamente, enfrentado. Sr. demais órgãos do Governo e dar uma orientação
Presidente, não falo só do Governo Federal, falo em ecológica às ações governamentais.
geral dos nossos Governos Estaduais e Municipais. Qualquer medida que buscasse crescimento
Assim foi com o incêndio de Roraima e assim tem econômico ou bem-estar social deveria estar, como
sido com a estiagem que castiga o povo nordestino. acabei de dizer, relacionada à sustentabilidade dos re-
Também a condução da reforma agrária, cuja maior cursos e fenômenos ambientais. Parece, no entanto,
concentração de desapropriações ocorre na Amazô- que este ponto de vista - que não é só meu, mas tam-
nia, tem contribuído enormemente para o desmata- bém da Frente Parlamentar Ambientalista e de ilustres
mento e para as queimadas naquela região, exata- ambientalistas brasileiros que não são Parlamentares
mente por se dar de maneira desvinculada das _ continua a encontrar resistência. Um exemplo disso
questões ambientais. foi o relançamento, agora como programa de Governo,

Já ficou constatado, num brilhante relatório feito há duas semanas, do Programa Brasileiro de Qualida-
pelo Deputado Gilney Viana a respeito das madeirei- de e Produtividade. De modelo gerencial para empre-
ras, que um dos fatores que tem contribuído para a de- sas, a qualidade total espalhou-se para todas as áreas
vastação da Amazônia é exatamente a colonização da sociedade, chegando também ao setor público.
nas bordas da floresta. O colono é levado para aquela Louvável atitude, Srs. Deputados, não fosse o fato de,
região sem nenhuma educação, sem nenhum meio entre as treze metas mobilizadoras nacionais, em treze
tecnológico, sem nenhuma sustentação econômica, e setores, não haver uma sequer que aborde as questõ-
é jogado no lote. Ora, dessa maneira, ele fica sujeito à es ambientais mais urgentes do País.
sanha dos madeireiros, porque é mais barato e prático Outra demonstração de insensibilidade é a
cortar madeira e vender aos contrabandistas do que diminuição de recursos para o Ministério do Meio
arar a terra sem incentivo, sem educação e sem condi- Ambiente no Orçamento enviado ao Congresso
ções mínimas para fazer isso. Nacional. A proposta para 1998 é inferior à de

Essa colonização que vem ocorrendo nas bor- 1997 em R$183,9 milhões, sendo que os recursos
das da Amazônia por falta de fatores de planejamen- destinados às ações do meio ambiente, dentro do
to de reforma agrária tem sido seguramente um dos orçamento do Ministério, têm a sua participação
fatores que vem contribuindo para a devastação de reduzida em 12%. Em 1996, representavam
nossa floresta. Outro fator, sem sombra de dúvida, 14,2%, em números concretos. Em 1997, 11,3%.
são as trilhas deixadas pela coleta seletiva das ma- Neste ano, representam apenas 5,7%. Tentamos
deiras na região amazônica. Com o EI Nilio, essas corrigir isso com a apresentação de emenda por
trilhas que em geral recobrem matéria orgânica do mim assinada, mas sob a inspiração da Frente
solo da Amazônia ficam ressecadas pela entrada do Parlamentar Ambientalista. Elaboramos emenda
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ao Orçamento da União relativa ao meio ambiente,
aprovada na Comissão. Infelizmente, grande parte
desses recursos não estão sendo liberados pelo Go
verno,foramcontingenciados.

Buscando aprofundar mais a idéia desenvolvi
da desde a Rio 92 de que é impossível tratar o meio
ambiente sem questionar o modelo vigente, façamos
uma análise da relação entre o desemprego cres
cente em nosso País e a degradação ambiental de
nossos recursos naturais.

A opção do Governo pela aceitação total
das regras impostas pela economia dita globali
zada, quais sejam a desregulamentação finan
ceira e conseqüente liberalização de mercados,
o acirramento da competição entre as empresas
e a redução das proteções sociais, tem ceifado
postos de trabalho a cada dia. Essa mão-de
obra excedente, expulsa dos grandes centros ur
banos, tem se dirigido, conforme já falei anterior
mente, para regiões ainda intactas do nosso
imenso território, onde desenvolve formas pré
capitalistas de trabalho, sobrevivendo do extrati
vismo vegetal, alguns do garimpo e da agricultu
ra de subsistência, quando não do contrabando
de madeira, de produtos biotecnológicos e da
fauna silvestre. Esse ataque, somado ao realiza
do pelos grandes conglomerados madeireiros,
por exemplo, que, após esgotarem suas reser
vas tradicionais, procuram novas regiões de ex
tração para expandir seus mercados, tem acele
rado a taxa de desmatamento de nossas reser
vas florestais, principalmente na Amazônia. O
que diferencia a realidade dos excluídos brasilei
ros da que se repete em outras nações periféri
cas, igualmente sujeitas ao processo de globali
zação, é que nós ainda temos - e isto é grave,
Sr. Presidente - uma floresta para comer.

Essa opção de aceitação sem limites das rela
ções econômicas impostas pela globalização tam
bém atinge o meio ambiente por vias indiretas, pois,
ao pregar o Estado mínimo como condição impres
cindível para a competitividade no mercado interna
cional, acaba por determinar a desmobilização da
máquina estatal para questões que não se apresen
tem vitais à economia vigente. Tamanho é o esforço
empreendido na busca frenética dos acordos políti
cos no Congresso para viabilizar as reformas ditas
essenciais para a inserção no cenário econômico mun
dial, que o seu distanciamento das questões socioam
bientais tem ficado cada vez maior e mais perigoso.

Desse distanciamento resultou a paralisia go
vernamental frente ao incêndio de Roraima e à seca

que ainda atinge os Estados do Nordeste, apesar
dos riscos tempestivamente anunciados. E é bom
aqui fazer mais um alerta: todos os especialistas es
tão dizendo que, a continuar a preocupante situação
climática na Região Norte, em particular no sul da
Amazônia, teremos, em julho ou agosto, incêndios
de proporções maiores do que aqueles que ocorre
ram em Roraima. Esse aviso já foi dado pela Frente
Parlamentar Ambientalista, já apresentei um requeri
mento a esse respeito à Comissão de Defesa do Con
sumidor, Meio Ambiente e Minorias, e todas as autori
dades estão conscientes desse risco. É importante,
mais do que nunca, que o Ibama, órgão operativo do
Governo Federal, tome as necessárias medidas de
prevenção e, com os Governos Estaduais da Amazô
nia, com as Prefeituras Municipais, com a sociedade
civil organizada e com as ONGs, faça, desde já, um
grande mutirão educativo para evitar as queimadas e,
com isso, evitar a propagação de uma verdadeira tra
gédia mundial. A ampliação do número de atingidos
pela seca, aliás, não se deve somente aos exacerba
dos efeitos do último EI Niilo, mas também ao aumen
to do contingente de famílias excetuadas do processo
produtivo nacional e, portanto, sujeitas à fome, ao ve
rem impossibilitada até sua subsistência. Isto reforça
ainda mais a proposição aqui defendida de que a ex
clusão social provocada pelo desemprego, fruto da
globalização da economia, é o principal motivo do
agravamento da deterioração ambiental a que assisti
mos, pois não pode haver, Srs. Deputados, maior crise
para o ambiente do planeta do que a fome e a degra
dação da espécie que o domina.

Argumentar que a criação de postos de trabalho
somente pode-se dar mediante o crescimento da econo
mia, sem qualquer possibilidade de intervenção estatal,
já não é suficiente, pois sabemos que os japoneses e os
europeus, por exemplo, têm um sistema duplo de busca
da competitividade. De um lado, estimulam setores in
dustriais aguerridos, competindo no mercado internacio
nal, e, de outro, procuram preservar atividades que,
mesmo antieconômicas, garantem emprego para subs
tancial parte da população. Não há corno não pensar
nesse tipo de alternativa, se analisarmos os números: o
PIB, neste ano, está crescendo 1,5%, e a população
está crescendo a 1,4%. A população economicamente
ativa, no entanto, cresce a 2,7% ao ano, o que aumenta
em 1,5 milhão a oferta de mão-de-obra, constituída por
nossa juventude. Como se espera que a produtividade
média cresça cerca 4%, o PIB precisaria crescer em
torno de 7% ao ano, somente para absorver os jovens
que chegam ao mercado de trabalho, mantendo,
ainda assim, o nível atual de desemprego.
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Submetidos, conforme nos encontramos, aos dita
mes de um mercado internacional frio, sem qualquer re
gulamentação, como o atual, nem o mais animado dos
mais animados dos otimistas seria capaz de vislumbrar
melhores dias para o ambiente dessa nossa terra e de
outras tantas, pois o que se vê pela frente é o desem
prego crescente, com um número cada vez maior de ex
cluídos necessitando sobreviver das maneiras mais rudi
mentares, acarretando, assim, o consumo puro e sim
ples de nossos mais preciosos recursos naturais. Uma
alternativa? Somente dar-se-ia, Sr. Presidente, a partir
de uma atitude nacional, quero dizer, de uma opção po
lítica - como aquela para não deixar o mercado financei
ro falir, o Proer, que injetou bilhões e bilhões de reais 
que considerasse os interesses nacionais de bem-estar
social e ambiental, o que, sem dúvida, implicaria o in
vestimento de recursos vultosos para este fim. Um movi
mento nessa direção, dizem as línguas afinadas com o
atual estado de coisas, contrariaria os interesses exter
nos, provocando a temida ''fuga de capitais", balançan
do, assim, os frágeis pilares que sustentam nossa "esta
bilidade econômica".

É a aceitação dessa camisa-de-força que
amarra nossas possibilidades, que impede qualquer
mudança de rumo, que nos impõe a unanimidade,
mesmo que intragável. É esta aceitação que faz o
cenário do dia mundial do meio ambiente tão pessi
mista. Se não temos mais autonomia para resolver
essas questões, o que fazer?

É preciso que a sociedade não se deixe atingir
pela paralisia e pela desmobilização que a todos pa
rece contagiar. É preciso reagir a essa inércia predo
minante que traz consigo a banalização das injusti
ças sociais e ambientais. É preciso, sobretudo, não
tolerar mais o intolerável.

Para tanto, nobres colegas, é urgente a inclu
são do componente ambiental nas campanhas
eleitorais que estamos prestes a iniciar. Não de
forma superficial, com a pura e simples inclusão
de mais itens em nossos programas, mas por meio
da formulação qe propostas concretas. As que te
mos desenvolvido nas reuniões e publicações da
Frente Parlamentar Ambientalista para o Desen
volvimento Sustentável poderão, sem dúvida, auxi
liá-los em tal tarefa. Não devemos esquecer que
as últimas pesquisas apontam o incêndio de Rorai
ma, uma tragédia ambiental, como uma das princi
pais razões da queda de popularidade do Presi
dente da República. Isto significa um louvável au
mento da consciência do povo brasileiro quanto à
importância da preservação do seu patrimônio am
bientaI.

Finalizando, gostaria de, simbolicamente,
cumprir agora compromisso feito por mim há pou
cos meses, e entregar à Mesa projeto de lei que
ressuscita os itens vetados pela Presidência da Re
pública da Lei dos Crimes Ambientais. Queremos,
com esse gesto, mostrar que política de meio am
biente se faz com ações e não apenas com retórica
de mais um discurso sobre desenvolvimento sus
tentável. Nós, Parlamentares da Comissão de Defe
sa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias; nós,
Parlamentares da Frente Ambientalista para o De
senvolvimento Sustentável, estamos agindo dentro
das prerrogativas que nos confere o mandato. Con
tinuaremos a agir e a propor caminhos para o cres
cimento deste País de forma justa, solidária e am
bientalmente possível.

a SR. PRESIDENTE (Davi Alves Silva) - A
Mesa recebe o projeto, nos termos regimentais.

Esta Presidência associa-se ao brilhante
discurso do Deputado Sarney Filho, que traz da
dos precisos para que os Governos Federal, Es
taduais e Municipais possam tomar as providên
cias necessárias para que o Brasil possa manter
essa grande reserva ecológica que possui.

a SR. PRESIDENTE (Davi Alves Silva) 
Concedo a palavra ao Sr. Deputado B. Sá, pelo
PSDB.

a SR. B. SÁ (PSDB - PI. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr.as e Srs. Deputados, trans
ferir o foco de nossas atenções para o meio ambiente faz
com que vejamos o mundo como um todo integrado e a
Terra como morada comum de todos os homens.

Só isso, só essa mudança no olhar já justificaria
muitas reuniões como a que estamos fazendo agora.
Se pudéssemos ter realmente presente o sentimento
de que a Terra é nossa casa, certamente muitas coi
sas seriam diferentes. Afinal de contas, qualquer famí
lia, ou mesmo indivíduo isolado, quer sua casa limpa,
funcionalmente organizada, agradável, acolhedora.

Assim como ninguém acaba de almoçar e
joga o lixo no meio da sala, também cidadãos res
ponsáveis e conscientes deveriam unir-se para
evitar o desmatamento, a poluição de rios e ma
res, a caça e a pesca predatórias, o uso de armas
e produtos químicos que destroem o equilíbrio dos
ecossistemas.

Uma mudança de atitude, das pessoas e das
instituições, deve ser o objetivo de toda ação voltada
para o meio ambiente. E isso só será possível atra
vés da educação, doméstica e nas escolas.
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Pois não há mais dúvidas de que a questão
ambiental é um dos itens mais relevantes da agenda
mundial neste final de século. O dilema é claro e in
sofismável: mantidos os mesmos padrões de produ
ção e consumo atuais, em pouco tempo a qualidade
de vida das gerações futuras estará irremediavel
mente comprometida. Ou mudamos agora, por ini
ciativa própria, ou mudaremos no futuro, constrangi
dos pelo descontrole das forças da natureza.

Não podemos esquecer que globalização signi
fica, acima de qualquer coisa, integração. Ou seja,
que os processos de liberalização econômica irão
criar uma interligação de todas as partes do planeta,
que passam, assim, a depender umas das outras.

Ninguém mais poderá ignorar o que acontece
do outro lado do mundo. Os países desenvolvidos
não podem continuar sustentando essa dicotomia
tecnológica que divide o planeta, pois ricos e pobres
estão unidos por um destino comum. A exportação
de fábricas poluentes ou técnicas obsoletas não é
mais solução, pois os desequilíbrios se propagam e
afetam a todos conjuntamente.

O Dia Mundial do Meio Ambiente é, portanto,
momento privilegiado para refletirmos sobre o sen
tido real da globalização e da solidariedade que
lhe é inerente. Vivemos a aurora de uma nova rea
lidade, em que as diferenças entre os povos irão
dar lugar a uma compreensão integrada dos pro
blemas que ameaçam a morada comum de todos.

Se, por um lado, ficamos chocados com a gravida
de dos problemas que se multiplicam por causa do des
controle econômico e tecnológico, por outro lado, vemos
crescer a esperança de que esses mesmos problemas
nos obriguem a pensar e agir de forma solidária.

O meio ambiente é, na verdade, o pano de fun
do para as ações humanas, pois ele é o palco do
drama que nos envolve desde o nascimento até a
morte. Jamais poderemos nos destacar da natureza
como se dela não fizéssemos parte. Mesmo essa
consciência que nos distingue dos outros animais,
mesmo essa capacidade de reflexão nasceu com o
mundo e é parte dele.

Assim, esperamos que o Dia Mundial do Meio
Ambiente seja uma boa oportunidade para que nos
aproximemos um pouco mais de uma consciência pla
netária e possamos, através dela, compreender melhor
nossa presença na Terra e nossa responsabilidade para
com todos os seres que partilham conosco esta casa.

Juntos, unidos pelo sentimento de solidariedade
mais abrangente, caminhamos para a consolidação de
uma verdadeira cidadania planetária, que tem como um
de seus pilares fundamentais o respeito pela naturezá

VIII- ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Davi Alves Silva) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Davi Alves Silva) - En
cerro a sessão, convocando outra para a próxima
segunda-feira, dia 8, às 14 horas.

PRORROGAÇÃO DE SESSÃO

Homenagem aos 75 anos de existência dos ROTARY CLUB DO BRASIL.

Autora: Deputada Vanessa Felippe.
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17:30 Luciano Zica 15:25 Paulo Rocha
17:55 Gilney Viana 26 68·feira 10:00 Paulo Delgado
18:20 Aldo Arantes 10:25 Roberto Pessoa

16 38,.feira 15:00 Emerson Olavo Pires 10:50 Pinheiro Landim
15:25 Oscar Andrade 11 :15 Salatiel Carvalho

17 48,.feira 15:00 Severiano Alves 11 :40 Ceci Cunha
15:25 Freire Júnior 12:05 Paulo Lustosa

18 58·feira 15:00 Antonio Feijão 12:30 Davi Alves Silva
15:25 Waldir Dias 12:55 Aldo Rebelo

19 6··feira 10:00 João Paulo 13:20 José A1demir
10:25 Pedro Wilson 29 28·feira 15:00 Eliseu Moura
10:50 Betinho Rosado 15:25 Gonzaga Patriota
11:15Samey Filho 15:50 Severino Cavalcanti
11 :40 Elcione barbalho 16:15 Antônio do Valle
12:05Teima de Souza 16:40 Nair Xavier Lobo
12:30 Agnelo Queiroz 17:05 Aroldo Cedraz
12:55 Paes Landim 17:30 Jovair Arantes
13:20 Waldomiro Fioravante 17:55 Fernando Lyra

22 28·felra 15:00João Coser 18:20 Joana Darc
15:25 Airton Dlpp 30 38·feira 15:00 Nicias Ribeiro
15:50 José Chaves 15:25 Carlos Nelson
16:15 Roberto Valadão
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ORDEM D0- DIA···DAS·COMISSÕES

Junho de 1998

2-

I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

A V I S O Nº 04/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 01/06/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5~ Sessão

1 - PROJETO DE LEI Nº 256-B/91 - da Srª.
Jandira Feghali - que "Regulamenta o disposto
no inciso 111 do artigo 221 da Constituição
Federal, referente à regionalização do
programação artística, cultural e jornalística
das emissoras de rádio e TV e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado LUIZ MOREIRA

PROJETO DE LEI Nº 4.298/98 - do Sr.
Serafim Venzon - que "Determina a divulgação
de resultados financeiros de sorteios, vendas,
promoções ou prestações de serviços por
telefone nos- programas de rádio e televisão e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCELO BARBIERI

~rtigo 38 da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de
1962, estabelecendo remuneração às
emissoras de radiodifusão sonora que
retransmitem o programa oficial dos Poderes
da República".
RELATOR: Deputado JOSÉ DE ABREU

6 - PROJETO DE LEI Nº 4.370/98 - do Sr. Paulo
Paim - que "Dispõe sobre a representação
racial·e étnica nos filmes e peças publicitárias
veiculadas pelas emissoras de televisão".
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO

7 - PROJETO DE LEI N2 4.416/98. - do Sr. José
Coimbra - que "Acrescenta o § 32 ao artigo 61
da Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997
vedando a cobrança dos serviços de valor
adicionado na mesma conta do serviço de
telecomunicações que lhe dá suporte".
RELATOR: Deputado PAULO CORDEIRO

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

A V I S O Nº 12/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
Início.: 02.06.98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5~ Sessão

3-

4-

5 -

PROJETO DE LEI N2 4.305/98 - da srª. Dalila
Figueiredo - que ''Torna obrigatória a
publicação e a divulgação, nos meios de
comunicação social, de fotos e informações
sobre pessoas desaparecidas".
RELATOR: Deputado WAGNER ROSSI

PROJETO DE LEI Nº 4.329/98 - do Sr. Aloysio
Nunes Pereira - que "Revoga os Parágrafos 12
e 22 do art. 62 da Lei n2 6.650, de 23 de maio
de 1979, que cria a Secretaria de
Comunicação Social".
RELATOR: Deputado ANTÔNIO DOS
SANTOS

PROJETO DE LEI Nº 4.366/98 - do Sr. Hermes
Parcianello - que "Acrescenta o parágrafo 22 ao

AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I)
1 - PROJETO DE LEI Nº 2.862-A/97 - do Superior

Tribunal Militar - que "altera dispositivos da Lei
nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT

B - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito
2 - PROJETO DE LEI Nº 1.411-A/96 - do Sr.

Fernando Gabeira ..- que "fixa normas gerais
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A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO •

AO

AVISO N° 13/98

AVISO N° 11/98

PROJETO DE LEI Nl! 4.398/98 - do Senado
Federal (PLS 325/95) - Altera aLei nl! 6.360, de
23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a
vigilância sanitária a que ficam sujeitos os
medicamentos, as drogas, os insumos
farmacêuticos e correlatos, cosméticos,
saneantes e outros produtos, e dá outras
providências.
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

PROJETO DE LEI Nº 182-A/95 - do Sr. Edison
Andrino - que "Altera a Lei nº 8.078, de 11 de
'setembro de 1990, que "dispõe sobre a
proteção do consumidor, e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada LAURA CARNEIRO

PROJETO DE LEI Nº 4.238/98 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "dispõe sobre as
condições para" a venda de anabolizantes para
uso humano".
REtATOR: Deputado ELIAS MURAD

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 05/06/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1I Sessão

AVISO N° 12/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 04/06/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 21 Sessão

RECEBIMENTO DE EMENDAS
SUBSTITUTIVO
Início.: 04/06/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 21 Sessão

1 -

1 -

para a prática do naturismo e dá outras Prazo.: 5 Sessões
providências". Decurso: 41 Sessão
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA

A V I S O Nº 13/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 04.06.98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 31 Sessão

A •. Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (art. 54, I)
1 - PROJETO DE LEI Nº 1.394-A/91 - do Sr.

Eduardo Jorge - que " institui o regime especial
das especializações em medicina na forma de
treinamento em serviço sob supervisão, cria a
Comissão Nacional de Especialização Médica
e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ZULAIÊ COBRA

2 - PROJETO DE LEI Nl! 1.075-A/95 - da Srl!
Esther Grossi - que " dispõe sobre a
responsabilidade do Estado em educação
pública, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALOYSIO NUNES
FERREIRA .

3 - PROJETO DE LEI Nl! 3.010-A/97 - do Senado
Federal (PLS 181/96) - que "dispõe sobre
áreas de preservação permanente situadas ao
redor de represas hidrelétricas".
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA

4 - PROJETO DE LEI Nl! 3.206-B/97 - do Poder
Executivo (MSC 641/97) - que "altera a sede e
o foro da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. 
INB".
RELATOR: Deputado EMíLIO ASSMAR

5 - PROJETO DE LEI Nº 3.769-A/97 - da Srll Maria 1
Elvira - que "dispõe sobre a obrigatoriedade da
cirurgia plástica reparadora da mama Rela rede
de unidades integrantes do Sistema Unico de
Saúde - SUS nos casos de mutilação
decorrentes de tratamento de câncer".
RELATOR: Deputado JOSE LUIZ CLEROT

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS
AVISO N° 10/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
Início.: 02/06/98
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR

A V I S O Nº 02/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 29-05-98
Prazo.: 5 Sessões
Declm:;ô: 5i Sessão

PROJETO DE LEI NQ 3.307-N97 - do Sr.. 1
Emerson Olavo Pires - "dispõe· sobre a
obrigatoriedade de concessão de desconto
para pagamento à vista na venda de·produtos
ou serviços cujo prazo de pagamento seja igual
ou superior a 30 (trinta) dias, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ADELSON RIBEIRO

PROJETO DE LEI Nl! 4.288/98 - do Sr. Elias
Murad - que "Determina que os projetos de
fundações de edifícios com mais de três
pavimentos se baseiem em laudo geotécnico,
previamente elaborado por profissional
habilitado".
Relator: Deputado SÉRGIO BARCELLOS

PROJETO DE LEI NQ 4.340/98 - do Sr. Márcio
Fortes - que "Dispõe sobre o estabelecimento
do responsável por danos e prejuízos
provocados pela má execução das' obras de
construção civil, sobre a obrigatoriedade do
"habite-se" e dá outras providências".
Relator: Deputado JORGE KHOURY

PROJETO DE LEI Nº 4.424/98 - do Sr. Jarbas
Lima - que "Dá nova redação à alínea "a" do
art. 32 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de
1964, e acrescenta o § 13 ao mesmo artigo".
Relator: Deputado ANTÔNIO CARLOS
PANNUNZIO

PROJETO DE LEI Nº 4.444/98 - da Sra. Laura
Carneiro - que "Dispõe sobre o licenciamento
de obras de construção de unidades
multifamiliares ou comerciais".
Relator: Deputado SÉRGIO BARCELLOS

PROJETO DE LEI Nº 4.473/98 - do Sr. Roberto
Pessoa - que "Torna obrigatória a instalação de
elevadores de maca em edifícios públicos,
residenciais e comerciais de todo o País".
Relator: Deputado VALDECI OLIVEIRA

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA ECOMÉRCIO

A V I S O Nº 7/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
Início: 04/06/98
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 211 Sessão

1 - PROJETO DE LEI NQ 3.787/97- do Sr. Padre
Roque, que "altera o inciso V e suprime o
inciso XIII do art. 9Qda Lei nQ9.317, de 5 de
dezembro de 1996, que institui o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e

5-

2-

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS' DESTA

. COMISSÃO:

PROJETO DE LEI. Nl! 4.433/98 - do Sr. Cunha
Bueno - que "estabelece .normas para
identificação das empresas executoras de
obras públicas". . .
RELATOR: Deputado CIRO NOGUEIRA

PROJETO DE LEI Nl! 4.438/98 - do Sr. Carlos
Cardinal - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
da fixação das poltronas dos veículos de
transportes de passageiros (ônibus e
micro-ônibus) ao chassi".
RELATOR: Deputado CUNHA LIMA

I

;3-
PROJETO DE LEI NQ 4.394/98 - da Sra. Joana
Darc - que "altera dispositivos da Lei nQ7.802,
de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a
pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e rotulagem, o transporte, o
armazenamento, a comercialização, a
propaganda comercial, a utilização, a 4-
importação, a exportação, o destino final dos
resíduos e embalagens, o registro, a
classificação, o controle, a inspeção e a
fiscalização de agrotóxicos, seus componentes
e afins, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR

PROJETO DE LEI NQ 4;257/98 - do Poder·
Executivo (MSC nQ336/98) - que "altera a Lei'
nQ 6.305, de 15 de dezembro de 1975, que
"institui a classificação de produtos vegetais,
subprodutos e resíduos de valor econômico, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado PAULO LUSTOSA

5-

4-

2-

3-

1 -
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Contribuições das Microempresas .e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES".
(Apensados os Projetos de Lei nºs 3.840/97,
3.929/97, 4.304/98, 4.326/98, 4.336/98 e
4.375/98)
RELATOR: Deputado LIMA NETTO

A V I S O Nº 8/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio: 05/06/98
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 1~ Sessão

de ensino por abusos ou infrações das normas
de defesa do consumidor".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE
ANDRADA

A V I S O Nº 18/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Infcio.: 02/06/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: - 41 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES
TA COMISSÃO.

RECEBIMENTO DE EMENDAS
'AO SUBSTITUTIVO
Ilnício.: 05/06/98
iprazo.: 5 Sessões
Decurso: - 1i Sessão

1 -

2-

3-

4-

PROJETO DE LEI Nº 3.962/97 - do Sr. Wilson
Cignachi, que "dá nova redação ao caput do
art. 45 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de
1965, que institui o novo Código Florestal". 1 -
RELATORA:Deputada MARILU GUIMARÃES

PROJETO DE LEI Nº 4.148/98 - dos Srs.
Jaques Wagner e Maria Laura, que "cria as
Comissões Internas de Qualidade Ambienta
(CIQAs)".
RELATORA:Deputada MARILU GUIMARÃES
PROJETO DE LEI Nº 4.178/98 - do Sr. Paulo
Paim, que "dispõe sobre a coleta, o tratamento
e a destinação final do lixo tecnológico".
RELATOR: Deputado FÁBIO FELDMANN

PROJETO DE LEI Nº 4.344/98 - do Senado
Federal (PLS nº 146/97), que "dispõe sobre a
coleta e disposição final de baterias usadas de
telefones celulares, e dá outras provjdências".
RELATOR:Deputado FÁBIO FELDMANN

PROJETO DE LEI Nº 1.909-A/96 - do Sr. Aldo
Arantes - que "dispõe sobre o percentual
mínimo de execução de músicas nacionais
pelas emissoras de rádio".
RELATORA: Deputada ESTHER GROSSI

A V I S O Nº 19/98

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA 1

EDESPORTO

A V I S O Nº 17/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 01/06/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: - 5ª Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DES
TA COMISSÃO.

PROJETO DE LEI Nº 1.262/95 - do Sr. Sérgio
Carneiro - que "suprime dispositivos da Lei nº
9.131, de 24 de dezembro de 1995, que 'altera
dispositivos da Lei nº 4.024, de 20 de
dezembro de 1961', e dá outras providências"
RELATOR: Deputado RICARDO·GOMYDE

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

A V I S O Nº 13/98

1 - PROJETO DE LEI Nº 2.655/96 - do Sr. Agnelo
Queiroz e Ricardo Gomyde - que "dispõe sobre
as sanções administrativas a estabelecimentos

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio : 08/06/98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -
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3-

5-

A - Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54, 11):

1 - PROJETO DE LEI Nº 2.974-B/92 - do Sr.
Francisco Dornelles - que "dá nova r~d.ação ao
artigo 215 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 2 
de 1990, dispondo sobre o direito do
dependente à remuneração do funcionário
falecido, nas condições que menciona, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULV

2 - PROJETO DE LEI Nº 4.342-A/98 - do Poder
Executivo (MSC nº 355/98) - que "autoriza a
promoção "post mortem" do Procurador da
República Pedro Jorge de Melo e Silva."
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS

B - Da Análise do Mérito:
. 3 - PROJETO DE LEI Nº 848-A/95 - do Sr. 4 

Philemon Rodrigues - que "exonera do imposto
de renda das pessoas físicas os rendimentos
que especifica."
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS

4 - PROJETO DE LEI Nº 2.585-A/96 - do Sr.
LeOnel Pavan - que "altera o art. 5º da Lei nº
8.677, de 13 de julho de 1993, que dispõe
sobre o Fundo de Desenvolvimento Social,
incluindo no Conselho Curador do Fundo um
representante dos mutuários do Sistema 6
Financeiro da Habitação."
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

5 - PROJETO DE LEI Nº 3.026-A/97 - do Sr. Nilton
Baiano - que "dispõe sobre dedução do 7
Imposto sobre Produtos Industrializados por
contribuintes produtores de artefatos de
borracha natural e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

inscrição de mensagens nas publicidades de
armas e nos estabelecimentos comerciais
especializados
RELATOR: Deputado USHITARO KAMIA

PROJETO DE LEI Nº 3.998/97 - do Sr. Cláudio
Chaves - que "altera o anexo à Lei nº 9.017, de
30' de março de 1995, modificando a redação
dos números 01, 03 e 10 da coluna 'Situação"'.
RELATOR: Deputado TILDEN SANTIAGO

PROJETO DE LEI Nº 4.057/98 - do Sr. Celso
Russomanno - que " acrescenta parágrafo ao
art. 2º da Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983,
a fim de tornar obrigatório o uso de
instrumentos de filmagem nos caixas
eletrônicos".
RELATORA: Deputada ETEVALDA GRASSI
DE MENEZES

PROJETO DE LEI Nº 4.250/98 - do Sr. Lima
Netto - que "regulamenta o ato de soltar balões
juninos". .
RELATOR: Deputado JOSÉ LOlJRENÇO

PROJETO DE LEI Nº 4.303/98 - do Poder
Executivo - que "acrescenta artigo ao texto da
Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONÕ

PROJETO DE LEI Nº 4.411/98 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "dispõe sobre o porte de arma
de fogo para os oficiais de justiça".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO

PROJETO DE LEI Nº 4.448/98 - do Sr. José
Coimbra - que "proíbe a importação, venda e
criação de cachorro da raça Pitt Buli e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO VALADARES

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES EDE DEFESA NACIONAL

AVISO Nº 3/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 03.06.98
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: - 31 Sessão

1 - PROJETO DE LEI Nº 3.830/97 - do Sr.
Roberto Rocha - que "torna obrigatória a

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBLICO

A V I S O Nº 11/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
SUBSTITUTIVO
Início: 02/06198
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 41 Sessão

AO
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A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN- 1-
DAS APRESENTADAS POR .MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI Nº 2.457/96 (PL 4.341/98,
apensado) - do Sr. Roberto Pessoa - que
"dispõe sobre a publicidade de obras
realizadas pelos estados, municípios e Distrito
Federal com recursos de órgãos e entidades
da administração pública federal".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 361-A, DE 1996 - do Sr. Marconi Perillo e
outros - que "acrescenta parágrafo ao artigo
161 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 526-A/97 - HABEAS CORPUS

AVISO Nº 1/98

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 294-A/95 - BENEFíCIO AOS

EX-INTEGRANTES DO
BATALHÃO SUEZ

AVISO Nº 1/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 4.6.98
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 3i Sessão

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 294-A, DE 1995 - do Sr. Sérgio Barcellos e
outros - que "dá nova redação ao parágrafo 1º
do artigo 54 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias".
RELATOR: Deputado BONIFÀCIO DE
ANDRADA.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 361-A/96 - USINAS

HIDRELÉTRICAS

AVISO Nº 1/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 4.6.98
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 3i Sessão

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 4.6.98
Prazo: 10 Sessões
Decurso: 3i Sessão

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 526-A, DE 1997 - do Poder Executivo (MSG
1047/97) - que "acrescenta parágrafo único ao
art. 98 e altera as alíneas "i", do inciso I, do art.
102 e "c" do inciso I do art. 105 da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado EDSON SILVA.

NOTA:
AS EMENDAS sé SERÃO ACEITAS EM FORMULÁRIO
PRÓPRIO DISPONíVEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSÕES.
HORÁRIO: DE 09:00 ÁS 12:00 E 13:30 ÁS 18:30

Para obter informações sopre a tramitação de
proposições nas Comissões, ligue para os.
seguintes ramais:

CEDI/SINOPSE ------------------------------------- 6846 a 6850
DECOM/Coordenação de Comissões Permanentes ---------6892

Serviço de Comissões Especiais e Externas --------7052
Serviço de CPls--------------------------------------------------7055

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: Núcleo de Apoio à Informática

Ramais.: 6877/6878

(Encerra-se a sessão às 13 horas e 04 minutos.)
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COMISSÕES

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

(COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO)

O Deputado ROBSON TUMA, Presidente desta
Comissão, fez a seguinte

Distribuição n2 8198

Em 5-6-98

Ao Deputado FÁBIO FELDMANN:
Projeto de Lei N2 4.178/98 - do Sr. Paulo

Paim, que "dispõe sobre a coleta, o tratamento e a
destinação final do lixo tecnológico".

Projeto de Lei n9 4.344/98 - do Senado Fede
ral (PLS n9 146/97), que "dispõe sobre a coleta e
disposição final de baterias usadas de telefones ce
lulares, e dá outras providências·.

À Deputada MARILU GUIMARÃES:
Projeto de"Lei n9 3.962/97 - do Sr. Wilson Cig

nachi, que "dá nova redação ao caput do art. 45 da
Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1995, que institui
o novo Código Florestal".

Projeto de Lei n2 4.148/98 - dos 8rs. Jaques
Wagner e Maria Laura, que "cria as Comissões In
ternas de Qualidade Ambiental (CIQA)".

Sala da Comissão, 5 de junho de 1996. - AnaméIia
R~ Correia de Araújo, Secretária

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLlA

O Deputado ROBERTO SANTOS, Presidente
desta Comissão, fez a seguinte

Distribuição n2 7198

Em 5-6-98
Ao Deputado LUIZ BUAIZ
Projeto de Lei n2 4.71 O-A/94 - do Sr. Paulo

Paim - que "dispõe sobre a profissão de Técnico de
Operação em Processamento, Utilidaddes e Trans
ferência de Estocagem em plantas de extração e re
fino de petróleo, petroqurmica e qurmica, regula seu
exercrcio, concede aposentadoria especial e dá ou
tras providências·.

Sala da Comissão, 5 de junho de 1998. - Eloisio
Neves Guimarães, Secretário.



(Biênio 1997/98)

Presidente; ...
MICHEL TEMER'- PMDBlSP

22 Vice-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPBlPE

. 12 Secretário:
UBIRATAN A~UIAR - PSDB/CE

.. ··22· Secretário:
NELSON TRAD - PTB/MS
32 secretário:
PAULO PAIM - PT/RS
42 Secretário:
EFRAIM MORAIS - PFLlPB

Suplentes de Secretário:
12 JOSÉ MAURíCIO - PDT/RJ

2º WAGNER SALUSTIANO - PPB/SP

3º ZÉ GOMES DA ROCHA - PMDB/GO

4º LUCIANO CASTRO - PSDBlRR

PSDB
Líder: AÉCIO NEVES

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Líder: INOC~NCIO OLIVEIRA

PPB
Líder: ODELMO LEÃO

PT
Líder: MARCELO DÉDA

José Coimbra
José Borba

Félix Mendonça

Maria Laura
Milton Mendes

Padre Roque
Teima de Souza
Walter Pinheiro

Vanio dos Santos

João Mendes
Valdenor Guedes

Ricardo Barros
Alcione Athayde

Robério Araújo
Benedito Guimarães

Romel Anízio
Lamartine Posella

José Janene
José Linhares

PTB
Líder: PAULO HESLANDER

PDT
Líder: MIRO TEIXEIRA

Vice-Líderes:
Duilio Pisaneschi (1º Vice)
Arlindo Vargas
Maria Valadão

Vice-Líderes:
Fernando Ferro
Haroldo Sabóia
Ivan Valente
João Fassarella
João Paulo
José Pimentel
Luiz Mainardi

Vice-Líderes
Gerson Peres (1º Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Ibrahim Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Eurico Miranda
Jair Soares

.. Carlos Airtdn
Benedito Domingos
Jofran Frejat

Salvador Zimbaldi
Nelson Otoch

Osmânio Pereira
Veda Crusius

Candinho Mattos
Mario Negromonte

José Aníbal
Alzira Éwerton

Welson Gasparini
Luiz Piauhylino
Fátima Pelaes

Antônio Carlos Pannunzio

José Santana de Vasconcellos
Lima Netto

Maluly Netto
Marilu Guimarães

Mario Assad
Mendonça Filho

Mussa Demes
Ney Lopes

Osório Adriano
Paes Làndim

Paulo Bornhausen
Paulo Gouvêa
VilmarRocha

Werner Wanderer

Vlce-Líderes:
Arnaldo Madeira (1 2 Vice)
Adroaldo Streck
Jovair Arantes
Rommel Feijó
José Thomaz Nonô
Fernando Torres
Pedro Henry
Feu Rosa
Snvio Torres
Marconi Perillo
Nícias Ribeiro
Sebastião Madeira

Vlce-Líderes
José Carlos Aleluia (1 2 Vice)
Abelardo Lupion .
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio dOs Santós
Antônio Geraldo·
Aracely dePaúla .
Benedito de Lira
Carlos Melles
César Bandeira
Corauci Sobrinho
Darci Coelho
Euler Ribeiro
Hugo Rodrigues da Cunha
José Lourenço

Bloco (PMDB, PRONA)
Líder: GEDDEL VIEIRA LIMA

PSB
Lfder: ALEXANDRE CARDOSO

PL
Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlce-Líderes
Wagner Rossi (1 2 Vice)
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
Edinho Bez
Fernando Diniz
Freire Júnior
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Henrique Eduardo Alvel!;
João Magalhães
Jorge Wilson

José Chaves
Lídia Quinan
Maria Elvira

Mendes Ribeiro Filho
Pedro Novais

Pinheiro Landim
Roberto Valadão

Rubens Cosac
Simara Ellery
Teté Bezerra

Více-Líderes:
Airton Dipp
Eurípedes Miranda
Fernando Lopes

Vice-Líderes:
Pedro Valadares (1 2 Vice)

Vice-Líderes:
Luiz Buaiz (1 2 Vice)
Ejácio Simões

Giovanni Queiroz
Sérgio Carneiro
Wolney Queiroz

Vicente André Gomes

Moisés Lipnik



Aldo Arantes
Agnelo Queiroz

Vice-Lfderes:
Antônio Balhmann

PCdoB
L<íderes: HAROLDO LIMA

Vice-Lfderes:

PPS
Lfder: SÉRGIO AROUCA

Socorro Gomes

CoIbert Martins

Parágrafo 42, Art. 9ll- RI:
PSD

Repr.: MARQUINHO CHEDID

PMN
Repr.: BOSCO FRANÇA

PV
Repr.: FERNANDO GABEIRA

PSTU
Repr.: L1NDBERG FARIAS



PTB

Arlindo Vargas Chico da Princesa
Nelson Marquezelli Murilo Domingos

PSB

1 vaga 1 vaga

PL

Welinton Fagundes Eujácio Simões

PPS

Gervásio Oliveira (PDT) Félix Mendonça (PTB)

PSO

1 vaga Zé Gomes da Rocha

Secretário: Moizes Lobo da Cunha
Telefones: 318-691616978/6979/6981

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Antonio Ueno
Benedito de Lira

Dolores Nunes
Hugo Rodrigues da Cunha

Jonival Lucas
José Rocha
Lael Varella
Luiz Braga

Messias Gois
Saulo Queiroz

Wemer Wanderer

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Antônio Jorge
Betinho Rosado
Carlos Melles
Elton Rohnelt
Francisco Coelho
José Múcio Monteiro
Roberto Fontes
Roberto Pessõa
Valdomiro Meger

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

Presidente: Roberto Balestra - PPBlGO
12 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico - PPBlPR
2~ Vice-Presidente: Etevalda Grassi de Menezes - PMDB/ES
32 Vice-Presidente: Nelson Marquezelli - PTB/SP

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMOB, PRONA)

Presidente: Paulo Rocha - PTIPA
1~ Vice-Presidente: Socorro Gomes - PCdoBlPA
22 Vice-Presidente: Benedito Guimarães - PPBlPA
32 Vice-Presidente: Antônio Joaquim - PSDBlMT

Titulares Suplentes

PFL

PSOB

B.Sá
Ezidio Pinheiro
Giovanni Queiroz (PDT)
Marinha Raupp
Odmo Balbinotti
OIávio Rocha
Orcino Gonçalves (PMDB)
Ronaldo Santos
1 vaga

Adelson Salvador
Carlos Mendes
Etevalda Grassi de Menezes
Ivandro Cunha Lima
Laire Rosado
Moacir Micheletto
Oscar Goldoni
Roberto Paulino
Valdir Colatto

Adelson Ribeiro
Dilso Sperafico

7 vagas

Armando Abmo
Cleonâncio Fonseca

Maria Elvira
Mauro Lopes

saraiva Felipe
Silas Brasileiro

Wilson Cignachi
2 vagas

Átila Lins
DoIores Nunes
Jaime Martins
Osmir Lima
Vilmar Rocha

Anivaldo Vale
Antônio Feijão
Antônio Joaquim
Hilário Coimbra
Salomão Cruz

PSOB

Bloco (PMOB, PRONA)

Elton Rohnelt
João Ribeiro
samey Filho

Sérgio Barcellos
1 vaga

Fátima Pelaes
Moisés Bennesby

3 vagas

Asdrúbal Bentes
João Henrique

José Priante
1 vaga

1 vaga

Eurípedes Miranda
Gervásio Oliveira

José Pimentel
Luciano Zica

PTB

PPB

Davi Alves Silva
Luiz Femando
Robério Araújo

Wigberto Tartuce

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Elcione Barbalho
Freire Júnior
Mário Martins
Teté Bezerra

Geraldo Pastana
GilneyViana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

Benedito Guimarães
Célia Mendes
Luis Barbosa
Valdenor Guedes

Francisco Rodrigues

Enivaldo Ribeiro
Fetter Júnior

JoãoTota
José Rezende
Romel Anízio

3 vagas

Femando Zuppo
João Coser

José Pimentel
Padre Roque

Valdeci Oliveira
3 vagas

PPB

Adão Pretto
Alcides Modesto
Carlos Cardinal
Enio Bacci
Geraldo Pastana
João Fassarella
Luiz Mainardi
Waldomiro Fioravante

Augusto Nardes
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Mário Cavallazzi
Nelson Meurer
Osvaldo Reis
Roberto Balestra
Wagner do Nascimento

Bloco (PT, POT, PCdoB)



Moisés Lipnik Welinton Fagundes

Secretário: Tercio Mendonça Vila
Telefones: 318-69981318-6999 e 318-6970

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Arolde de Oliveira - PFURJ
12 Vice-Presidente: Vic Pires Franco - PFUPA
22 Vice-Presidente: Carlos Alberto - PSDBlRN
32 Vice-Presidente: Pedro lrujo - PMDBlBA

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDB, PRONA)

Murilo Domingos Philemon Rodrigues
1 vaga Rodrigues Palma

PSB

José Pinotti 1 vaga

PL

Antônio Joaquim Araújo Welinton Fagundes

PPS

Colbert Martins Leônidas Cristino

1 vaga

Suplentes

Esther Grossi
Femando Lopes

Ivan Valente
Jaques Wagner

Luciano Zica
Pedro Wilson

2 vagas

Átila Lins
Ciro Nogueira

Cláudio Cajado
Couraci Sobrinho

Jairo Azi
Maluly Netto
Osmir Lima

Paes Landim
Paulo Gouvêa

Rubem Medina
Vanessa Felippe

Bonifácio de Andrada
Franco Montoro

João Leão
José Thomaz Nonô

Luiz Piauhy1ino
Marçal Filho

Max Rosenmann
Moisés Bennesby
Salvador Zimbaldi

1 vaga

PFL

PSDB

PTB

Antonio dos Santos
Augusto Farias
Benedito de Lira
Darci Coelho
Jairo Cameiro
Magno Bacelar
Mussa Demes
Ney Lopes
Raul Belém
Roland Lavigne
Vilmar Rocha

PSD

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Aníbal Gomes (PSDB)
Dércio Knop
Eurípedes Miranda
Inácio Arruda
João Paulo
Sérgio Miranda
Tilden Santiago
Walter Pinheiro

Aloysio Nunes Ferreira
Alzira Éwerton
Edson Silva
José Aníbal
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Nestor Duarte
Nicias
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

Marquinho Chedid

Secretária: Maria Ivone do Espirito Santo
Telefones: 318-6906 a 6908
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

Presidente: José Aníbal - PSDBlSP
12 Vice-Presidente: Nelson Otoch - PSDBlCE
22 Vice-Presidente: Magno Bacelar - PFUMA
32 Vice-Presidente: Silvio Pessoa - PMDBlPE

Titulares

1 vaga

Cunha Bueno
Gérson Peres

Nelson Meurer
Valdenor Guedes

4 vagas

Antônio Brasil
Gastão Vieira

João Matos
Moacir Micheletto

Nelson Proença
Neuto de Conto

3 vagas

Antonio dos Santos
Aracely de Paula
Ayres da Cunha

Jaime Martins
José Jorge

Leur Lomanto
Mendonça Filho

Paudemey Avelino
Paulo Bomhausen

Paulo Lima
Sérgio Barcellos

Antonio Carlos Pannunzio
Amon Bezerra

B.Sá
Itamar Serpa

Marconi Perillo
Nelson Otoch

Odílio Balbinotti
Silvio Torres

Tuga Angerami

PL

PSB

PSDB

Arolde de Oliveira
César Bandeira
Corauci Sobrinho
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Raimundo Santos
Vanessa Felippe
Vic Pires Franco

1 vaga

Alberto Goldman
Ariosto Holanda
Carlos Alberto
João Almeida
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhy1ino
Marçal Filho
Salvador Zimbaldi

PPB

Carlos Apolinário
Hélio Rosas
José Priante
Marcelo Barbleri
Mendes Ribeiro Filho
Pedro Irujo
Roberto Valadão
Udson Bandeira
Wagner Rossi

João Iensen
José Janene
Laprovita Vieira
Mário Assad (PFL)
Pinheiro Landim (PMDB)
Ricardo Barros
Roberto Campos
1 vaga



Bloco (PMDB,PRONA) PSDB

De Velasco
Freire Júnior

Sandro Mabel
Valdir Colatto

Inácio Arruda (PCdoB)
Luiz Alberto (PT)

Márcia Marinho
Salomão Cruz

1 vaga

Chicão Brígido
Paulo Lustosa
Regina Lino
Silas Brasileiro

Adelson Ribeiro
Elias Murad
Emerson Olavo Pires
Fábio Feldmann
Socorro Gomes (PCdoB)

Bloco (PMDB, PRONA)

Ivandro Cunha Lima
João Thomé Mestrinho

Jorge Wilson
Mendes Ribeiro Filho

NeifJabur
Pedro Irujo

Pedro Novais
Roberto Valadão

Wagner Rossi

PPB

Asdrúbal Bentes
Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida Cesar
Femando Diníz
Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Rubens Cosac
Sílvio Pessoa

Bloco (PT,POT, PCdoB)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Adhemar de Barros Filho
Ary Kara
Emílio Assmar
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana

Aldo Arantes
Arlindo Chinagalia
Coriolano Sales
Haroldo Sabóia
José Genoíno
José Machado
Luiz Eduardo Greenhalgh
Sílvio Abreu

Benedito Domingos
Jair Bolsonaro

Jair Soares
João Mendes
Luis Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

1 vaga

Enio Bacci
Joana Darc

Marcelo Déda
Marta Suplicy

Severino Alves
Teima de Souza

Vânio dos Santos
Wolney Queiroz

PPB

Celso Russomanno
Cunha Lima
Ricardo Izar
Valdenor Guedes

GilneyViana
Ivan Valente
Jaques Wagner
Sérgio Cameiro

PTB

1 vaga

PSB

Raquel Capiberibe

PV

A1cione Athayde
Femando Ribas Carli
Herculano Anghinetti

Ushitaro Kamia

Adão Pretto
Geraldo Pastana
Gervásio Oliveira
Nilmário Miranda

Duilio Pisaneschi

1 vaga

PTB

Rodrigues Palma
Vicente Cascione

PSB

Nilson Gibson

Israel Pinheiro
Roberto Jefferson

1 vaga

Femando Gabeira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Telefones: 318-6929 a 6935 Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

1 vaga

Presidente: Silas Brasileiro - PMDBIMG
11 Vice-Presidente: Regina Lino - PMDB/AC
22 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto - PFLlPR
32 Vice-Presidente: Celso Russomanno - PPB/SP

PPS

Antonio Balhmann Colbert Martins

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: José Borba - PTBlPR
12 Vice-Presidente: Osvaldo Biolchi - PTB/RS
22 Vice-Presidente:
32 Vic~-Presidente: Femando Zuppo - PDT/SP

Titulares Suplentes

PFL

PL

Pedro Canedo

Titulares

PFL

Luiz Buaiz

Suplentes

Jorge Khoury
Murilo Pinheiro
Sérgio Barcellos
Simara Ellery (PMDB)
Zila Bezerra

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio
Eduardo Barbosa
Osvaldo Biolchi (PTB)
Welson Gasparini
1 vaga

Carlos Magno
Cesar Bandeira

Darci Coelho
Oscar Andrade

Roberto Pessoa

Ademir Lucas
Ceci Cunha

José de Abreu
2 vagas

Bloco (PMDB, PRONA)Ciro Nogueira
Laura Cameiro
Luciano Pizzatto
Samey Filho
Silvemani Santos

Aroldo Cedraz
José Carlos Aleluia

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Vic Pires Franco

Antônio Brasil
José Chaves
Tete Bezerra
Wilson Cignachi

Barbosa Neto
Carlos Nelson

Henrique Eduardo Alves
Marcelo Teixeira



PPB PTB

João Mendes
Simão Sessim
Telmo Kirst
1 vaga

Prisco Viana
Ricardo Izar

2 vagas

Walter Pinheiro (PT)

Gilvan Freire

PSB

1 vaga

1 vaga

PL

Eliseu Moura Pedro Canedo

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Telefones: 318-70711318-7073 fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Eraldo Trindade - PPBlAP
12 Vice-Presidente: Osmar Leitão - PPBIRJ
22 Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh - PT/SP
3° Vice-Presidente: Luiz Alberto _ PTIBA

TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Bloco PT, POT, PCdoB

Bloco (PMOB,PRONA)

1 vaga

Fernando Zuppo
José Machado

Luiz Mainardi
Pedro Valadares

Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Ricardo Rique

1 vaga

Fábio Feldmann
Koyu lha

Luiz Carlos Hauly
Renato Johnsson

Veda Crusius

Augusto Nardes
Cunha Lima

Francisco Dornelles
Mário Cavallazzi

Adauto Pereira
Arolde de Oliveira

Carlos Melles
José Melo

José Múcio Monteiro
Manoel Castro

Antonio Balhmann (PPS)

PPB

PSB

PSOB

Bloco (PMOB, PRONA)

PTB

Anivaldo Vale
Danilo de Castro
Moisés Bennesby
Ronaldo Cezar Coelho
Wilson Campos

Airton Dipp
Marcelo Déda
Marcia Cibilis Viana
1 vaga

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
João pjzzolatti
1 vaga

Antônio do Valle
Edison Andrino
Odacir Klein
Paulo Ritzel

José Coimbra

Hugo Rodrigues da Cunha
Lima Netto
Luiz Braga
Marilu Guimarães
RobsonTuma
Rubem Medina

PL

Agnelo Queiroz (PCdoB) Padre Roque(PT)

Secretário: Mareio Marques de Araujo
Telefone: 318-8285 Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Robson Tuma - PFUSP
12 Vice-Presidente: Luiz Braga - PFUBA
22 Vice-Presidente: Herculano Anghinetti - PPBlMG
32 Vice-Presidente: Antônio do Valle - PMDBlMG

Titulares Suplentes

PFL

Sérgio Guerra

Secretária: Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Telefones: 318-7024 a 7026

1 vaga

Pedrinho Abrão

Jorge Wilson
Noel de Oliveira

2 vagas

5 vagas

Fernando Ferro
Nilmário Miranda

Pedro Wilson
Ricardo Gomyde

Ayres da Cunha
Oolores Nunes

Marilu Guimarães
Mário Assad
Sarney Filho

Delfim Netto
Lamartine Posella

Moacyr Andrade
1 vaga

João Paulo
Luiz Eduardo Greenhi:llgh

Paulo Rocha
1 vaga

PTB

PSB

PPB

PSOB

A1dir Cabral
Cartos Melles
Talvane Albuquerque
Vilma~Rocha

1 vaga

1 vaga

De Velasco
Maurício Requião
Nair Xavier Lobo
Roberto Valadão

Fernando Zuppo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda
Valdeci Oliveira

Fernando Lopes
Hélio Bicudo
Luiz Alberto
Luiz Eduardo Greenhalgh

A1zira Éwerton
RávioAms
José Aníbal
José Thomaz Nonô
Sebastião Madeira

José Borba

Eraldo Trindade
Jair BoIsonaro
José Linhares
Osmar Leitão



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: José Jorge - PFUPE
12 Vice-Presidente: Paulo Bornhausen - PFUSC
22 Vice-Presidente: Esther Grossi - PT/RS
32 Vice-Presidente: Bonifácio de Andrada - PSDBIMG

Titulares Suplentes

PFL

Darcísio Perondi
Hélio Rosas

Orcino Gonçalves
Paulo Ritzel

Sílvio Pessoa
2 vagas

Suplentes

Edson Silva
João Almeida

Luciano Castro
Mareio Fortes

Mário Negromonte
Paulo Mourão

Vittorio Medioli

Antônio Geraldo
Benito Gama

Carlos Alberto Campista
José Carlos Vieira

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Reinhold Stephanes
Silvemani Santos

PFL

PSDB

Bloco (PMDB, PRONJI)

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Júlio César
Manoel Castro
Maurício Najar
Messias Gois
Osório Adriano
Saulo Queiroz

Titulares

Antonio Kandir
Arnaldo Madeira
Luiz Carlos Hauly
Max Rosenmann
Roberto Brant
Silvio Torres
Veda Crusius

Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
NeifJabur
Nelson Proença
Pedro Novais

Betinho Rosado
Eraldo Tinoco
Jairo Carneiro

Osvaldo Coelho
Raul Belém

1 vaga

Marcus Vicente
Marinha Raupp

Osmânio Pereira
2 vagas

PSDB

José Jorge
José Melo
Mauro Fecury
Paes Landim,
Paulo Bornhausen
Paulo Lima

Ademir Lucas
Alexandre Santos
Bonifácio de Andrada
Marisa Serrano
Nelson Marchezan

Bloco (PMDB, PRONA)

Flávio Ams (PSDB) Djalma de Almeida Cesar
Gastão Vieira José Luiz Clerot
João Matos Lídia Quinan
João Thomé Mestrinho Rita Camata
Maria Elvira 1 vaga

PPB
PPB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurico Miranda
Iberê Ferreira
Ricardo Gomyde (PCdoB)
Severiano Alves (PDT)
1 vaga

Augusto Nardes
Emílio Assmar
José Linhares

Márcio Reinaldo Moreira
Wagner do Nascimento

Delfim Netto
Fernando Ribas Carli
Fetter Júnior
Francisco Dornelles
Jurandyr Paixão
Waldir Dias

Felipe Mendes
Herculano Anghinetti

Laprovita Vieira
Roberto Campos

2 vagas

PTB

2 vagas

Coriolano Sales
Femando Torres (PSDB)

Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Nedson Micheleti
Olávio Rocha (PSDB)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Basílio Villani (PSDB)
Firmo de Castro (PSDB)
Osmar Leitão (PPB)
Vanio dos Santos
zaire Rezende (PMDB)
1 vaga

Felix Mendonça
Israel Pinheiro

PTB
1 vaga

Aldo Arantes
Eurípedes Miranda

Marta Suplicy
Paulo Bernardo

Fernando Gonçalves

Alexandre Cardoso

PSB

Sebastião Madeira (PSDB)

Esther Grossi
Padre Roque
Pedro Wilson
Wolney Queiroz

PL

Alvaro Valle

Secretária: Carla Rodrigues de Medeiros
Telefones: 318-6900/6905n011n012

Eliseu Moura
PSB

João Colaço

PL

1 vaga

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Germano Rigotto - PMDB/RS
12 Vice-Presidente: Neif Jabur - PMDBIMG
22 Vice-Presidente: Fetter Júnior - PPB/RS
32 Vice-Presidente: Júlio César - PFUPI

José Augusto

PPS

Pimentel Gomes

Secretária: Maria Linda Magalhães
Telefones: 318-6960/6989/6955

Pimentel Gomes

José Augusto



COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E CONTROLE

Presidente: Paulo Bemardo - PT/PR
1l! Vice-Presidente: Milton Temer - PT/RJ
2l! Vice-Presidente: Márcio Fortes - PSDB/RJ
3l! Vice-Presidente: Paulo Bauer - PFUSC

Titulares Suplentes

PFL

Eliseu Resende
Eraldo Tinoco
José Santa de Vasconcellos

PSOB

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Dilso Sperafico
Renato Johnsson
Salomão Cruz

José Carlos Coutinho
JúlioCesar

Raimundo Santos

Mareio Fortes
4 vagas

Affonso Camargo
Álvaro Gaudêncio Neto
Jairo Azi
Paudemey Avelino
Paulo Bauer

Ayrton Xerez
Candinho Mattos
João Leão
Márcio Fortes
Rommel Feijó

PSOB

José Mendonça Bezerra
Lima Netto

Paulo Cordeiro
SameyFilho

Ursicino Queiroz

Alexandre Santos
Arthur Virgnio

3 vagas

Bloco (PMOB, PRONA)

Alceste Almeida
João Alberto
Jorge Tadeu MUdalen (PPB)
Marcos Lima

PPB

Fausto Martello
Romel Anízio
Salatiel Carvalho
VadãoGornes

Alberto Silva
EdinhoBez

Sirnara Ellery
1 vaga

Aávio Derzi
Francisco Silva

João Iensen
José Janene

PSO

Zé Gomes da Rocha Marquinho Chedid

Secretária: Valda D. S. Lobo
Telefones: 318-6944/6946 Fax: 318-2137

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Bloco (PMOB, PRONA)

Augusto Carvalho (PPS)
Confúcio Moura
João Magalhães
Milton Temer (PT)

PPB

Luiz Femando
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Correa

Bloco (PT, POT, pedoB)

Aldo Rebelo
Femando Lopes
Mário de Oliveira (PPB)
Paulo Bemardo

PTB

Freire Júnior
Moreira Franco

Odacir Klein
Paulo Lustosa

Adylson Motta
Carlos Airton

Dilceu Sperafico
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Cidinha Campos
Fernando Ferro

Humberto Costa

Bloco (PT, POT, PedoB)

Femando Ferro
José Maurício
Luciano Zica
Luiz Alberto

PTB

Pedrinho Abrão

PSB

Eduardo Campos

Airton Dipp
Alcides Modesto

Haroldo Lima
Walter Pinheiro

José Borba

1 vaga

PSTU

Lindberg Farias 1 vaga

Secretário: Marcos Figueira de Almeida
Telefones: 318-6888 318-6887 Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Vadão Gomes - PPB/SP
12 Vice-Presidente: Fausto Martello - PPB/SP
22 Vice-Presidente: Renato Johnsson - PSDB/PR
32 Vice-Presidente: Antonio Feijão - PSDB/AP

TItulares Suplentes

PFL

Presidente: Neiva Moreira - PDTIMA
12 Vice-Presidente: Matheus SChmldt- PDTIAS
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson - PMDBIRJ
32 Vice-Presidente: José Teles - PPBlSE

Valdemar Costa Neto (PL)

PSB

1 vaga

Carlos Alberto Campista
Dolores Nunes

Vicente Caseione

1 vaga

Antônio Jorge
Elton Rohnelt

Titulares

Aldir Cabral
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Benito Gama
Claudio cajado
Leur Lomanto
Osmir Lima
Osvaldo Coelho
Wemer Wanderer

Arthur Virgnio
Franco Montora

PFL

PSOB

Suplentes

Abelardo Lupion
Euler Ribeiro

João Mellão Neto
Jorge Khoury

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

Ney Lopes
Paulo Bauer

Roberto Fontes
1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Alvaro Valle (PL)



Bloco (PT,POT, PCdoB)

Hilário Coimbra
Itamar Serpa
Jayme Santana
João Faustino
José Thomaz Nonõ
Paulo Mourão
Renan Kurtz (PDT)

Bloco (PMDB, PRONA)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Bloco (PMDB, PRONA)

Eduardo Barbosa
Ezidio Pinheiro
Jovair Arantes

Pedro Henry
Wilson Braga

3 vagas

Armando Costa
Carlos Mendes

Genésio Bemardino
Laire Rosado
Tete Bezerra

zaire Rezende

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Viveiros
Francisco Horta

Jaime Fernandes
José Lourenço
Laura Carneiro

Rogério Silva
Roland Lavigne

Talvane Albuquerque

Adhemar de Barros Filho
Célia Mendes

Eurico Miranda
Moacyr Andrade

Pedro Correa
Robério Araújo

1 Vaga

PPB

PSDB

Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Roberto Santos
Tuga Angerami

Armando Abílio
Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
José Aldemir
Lídia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe

Alcione Athayde
Amaldo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Unhares
Larnartine PoseUa
Nilton Baiano

Carlos Magno
Euler Ribeiro
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho
José Egydio
Luiz Durão
Reinhold Stephanes
Remi Trinta (PL)
Ursicino Queiroz

Arlindo Vargas
José Coimbra

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Eduardo Jorge
José Genoíno
Luiz Gushiken

Tilden Santiago
1 Vaga

Elias Murad
Feu Rosa

João Leão
José Aníbal

Ronaldo Santos
Welson Gasparini

Zulaiê Cobra

Arnaldo Faria de Sá
Celson Russomanno

João Pizzolatti
Jofran Frejat

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende

Salatiel Carvalho

Adelson Salvador
Alceste Almeida
Confúcio Moura
Edison Andrino

Etevalda Grassi de Menezes
Fernando Diniz

João Alberto
João Magalhães

PPB

Francisco Rodrigues
Leopoldo Bessone

PTB

Haroldo Uma
Hélio Bicudo
Joanad'Arc
Matheus Schmidt
Neiva Moreira
Paulo Delgado
Sandra Starling

Adylson Motta
Carlos Airton
Cunha Bueno
Jair Bolsonaro
José Teles
Robério Araújo
Ushitaro Kamia

De Velasco
Genésio Bernardino
Jorge Wilson
José Lourenço (PFL)
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Paes de Andrade
Paulo Delgado (PT)

PPS

Maria Valadão (PTB) Augusto Carvalho

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Telefones: 318-8266/318-6992 a 6996 Fax: 318-2125

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíLIA

Presidente: Roberto Santos - PSDBlBA
12 Vice-Presidente: Amon Bezerra (PSDB)
22 Vice-Presidente: Eduardo Jorge - PT/SP
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá - PPBlSP

Titulares Suplentes

PFL
Pimentel Gomes José Augusto

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo de Arruda
Telefones: 318-7016 a 7021 Fax: 318-2156

PSB

Pedro Valadares

PL

Antonio Ueno (PFL)

Ayres da Cunha

1 vaga

Moises Upnik

Aldir Cabral

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira Feghali
Maria Laura
Marta Suplicy
Serafim Venzon

Femando Gonçalves
Roberto Jefferson

Vicente André Gomes

Luiz Buaiz

Agnelo Queiroz
Chico Vigilante
Jair Meneguelli

João FassareUa
Milton Mendes

Pedro Canedo (PL)
SnvioAbreu

PTB

Sergio Arouca (PPS)
1 vaga

PSB

José Pinotti

PL

Antonio Joaquim Araujo

PPS



COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Pedro Henry - PSDBIMT
12 Vice-Presidente: Jovair Arantes - PSOBlGO
22 Vice-Presidente: Jaime Martins - PFU MG
32 Vice-Presidente: Jair Meneghelli - PT/SP

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDB, PRONA)

Jaime Martins
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira
Mendonça Filho
1 vaga

PSDB

Jovair Arantes
Luciano Castro
Marcus Vicente
Pedro Henry
Wilson Braga

Bloco (PMDB, PRONA)

Augusto Farias
João Ribeiro

Maurício Najar
Robson Tuma

Valdomiro Meger
VilmarRocha

Alberto GoIdman
Arnaldo Madeira

3 vagas

Titulares

Antônio Geraldo
Jaime Fernandes
João Ribeiro
Lael Varella
Oscar Andrade
Paulo Gouvêa
Rogério Silva
Talvane Albuquerque
1 vaga

Antonio Joaquim
Fernando Torres
Feu Rosa
Mário Negromonte
NUton Cerqueira
Roberto Rocha
Vittorio Medioli
1 vaga

Suplentes

PFL

Affonso Camargo
Eliseu Resende

Francisco Coelho
. José Egydio

José Santana de Vasconcellos
Luiz Durão

Murilo Pinheiro
Mussa Demes

ZUa Bezerra

Anibal Gomes
BasílioVillani

Candinho Mattos
Danilo de Castro

Marisa Serrano
Nestor Duarte

2 vagas

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Armando Costa
Geddel Vieira Lima
Mauricio Requião
Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)

Agnelo Queiroz (PCdoB)
Benedito Domingos
Wigberto Tartuce
1 vaga

Chico Vigilante
Jair Meneguelli
José Pimentel
Miguel Rossetto

PPB

Confúcio Moura
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
2 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Waldir Dias
1 vaga

Carlos Santana
Maria Laura
Renan Kurtz

Waldomiro Fioravante

Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Edinho Araújo
Moreira Franco
Ricardo Rique
Ronaldo Perirn

Benedito Guimarães
Célia Mendes
Davi Alves Silva
Felipe Mendes
Flávio Derzi
Francisco Silva
JoãoTota
1 vaga

Carlos Apolinário
Hermes Parcianello

José Chaves
Marcos Lima

NeifJabur
Oscar Goldoni

1 vaga

PPB

Fausto Martello
José Teles

Mário de Oliveira
NUton Baiano
Osmar Leitão
Osvaldo Reis

Simão Sessim

PTB Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Sérgio Arouca (PPS) Osvaldo Biolchi
Carlos Santana
João Coser

PSB João Henrique (PMDB)
Luiz Gushiken

Domingos Leonelli 1 vaga Mário Martins (PMDB)

PL Mauro Lopes (PMDB)
Teima de Souza

Milton Mendes (PT) Inácio Arruda (PCdoB)

PMN PTB

Bosco França 1 vaga Chico da Princesa

Secretária: TaJita Veda de Almeida Duilio Pisaneschi

Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

Dércio Knop
GilneyViana

Haroldo Sabóia
Jandira Feghali

José Mauricio
Paulo Delgado

1 vaga

Leopoldo Bessone
Maria Valadão

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES

Presidente: Edinho Araújo - PMDB/SP
12 Vice-Presidente: Mário Martins - PMDBIPA
22 Vice-Presidente: Ricardo Rique - PMDB/PB
32 Vice-Presidente: Oscar Andrade - PFURO

Gonzaga Patriota

Philemon Rodrigues (PTB)

PSB

PL

1 vaga

Remi Trinta



COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEC-2195

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO

ÚNICO AO ART. 180 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares

PPS

Leônidas Cristino

Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Telefones: 318-6973 a 6976

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Átila LIns
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

1 vaga

Suplentes

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

José Rocha
Nelson Marquezelli

1 vaga

Proposição: PEC-9195

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Hilário Coimbra
Ricardo Barros

Nair Xavier Lobo
Sandro Mabel
1 vaga

Autor: Ricardo Heráclio
e outros

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto Campista
Corauci Sobrinho

Roberto Pessoa
2 vagas

PMDB

Hennes Parcianello
2 vagas

PMDB

Aloysio Nunes Ferreira Annando Costa
José Luiz Clerot Moreira Franco Eurico MirandaPedro Novais zaire Rezende Felipe Mendes

PPB 1 vaga

Adylson Motta Flávio Derzi
Márcio Reinaldo Moreira Jarbas Lima
Prisco Viana 1 vaga Alexandre Santos

PSDB Nelson Otoch

Antônio Carlos Pannunzio Antônio Balhmann
Arthur Virgílio Welson Gasparini

PPB

Roberto Balestra
2 vagas

PSDB

Ceci Cunha
Eduardo Coelho

PT

Hélio Bicudo
Milton Temer

Coriolano Sales

Eujácio Simões

1 vaga

PT

PDT

Bloco (PUPSD/PSC)

Bloco (PSBJPMN)

Marcelo Déda
Sandra Starling

Enio Bacci

1 vaga

Alexandre Cardoso

Fernando Ferro
José Pimentel

1 vaga

Pedro Canedo

1 vaga

João Coser
Milton Mendes

PDT

José Maurício

Bloco (PUPSD/PSC)

Eujácio Simões

Bloco (PSBJPMN)

Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Serv: Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-6874/7067

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066



Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 2o-A, DE 1995, QUE "ESTABELECE

O PARLAMENTARISMO".

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N9 17195, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MíNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

Carlos Melles Aroldo Cedraz
Hilário Coimbra José Coimbra
Osmir Lima José Mendonça Bezerra
Paulo Gouvêa Roberto Fontes

PMOB

Antônio Brasil Carlos Apolinário
2 vagas Carlos Nelson

Genésio Bernardino

PPB

Benedito Guimarães Carlos Airton
Felipe Mendes EmílioAssmar
Francisco Silva Pedro Valadares (PSB)

PSOB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre Santos

PT

João Paulo Carlos Santana
1 vaga 1 vaga

POT

Airton Dipp Ênio Bacci

Bloco (PUPSOIPSC)

1 vaga Eujácio Simões

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 168-A
Telefones: 318-70611318-7059

Pedro Canedo

5 vagas

Arlino Vargas

Esther Grossi
José Genoíno
Luiz Gushiken
Paulo Delgado

1 vaga

Suplentes

Aloysio Nunes Ferreira
Arthur Virgílio

Roberto Santos
Zulaiê Cobra

2 vagas

Fernando Gabeira (PV)

A1dir Cabral
Francisco Rodrigues (PTB)

José Múcio Monteiro
Reinhold Stephanes

Roberto Pessoa
Silvemani Santos

PFL

PTB

PSB

PPB

PSOB

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Adelson Salvador
Antônio Brasil

Gonzaga Mota
Hélio Rosas

2 vagas

A1mino Affonso

Israel Pinhero

Welinton Fagundes

Eduardo Jorge
Haroldo Lima
João Fassarella
Pedro Wilson
1 vaga

Corauci Sobrinho
Laura Carneiro
Paes Landim
Pauderney Avelino
Saulo Queiroz
VilmarRocha

PFL

Bonifácio de Andrada
Franco Montore
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perilla
Silvio Torres
Veda Crusius

Carlos Nelson
Moreira Franco
Odacir Klein
Wagner Rossi
zaire Rezende
1 vaga

Adylson Motta
Cunha Bueno
Gerson Peres
Jair Soares
Prisco Viana

Presidente: Franco Montore (PSDB)
12 Vice-Presidente: Paes Landim (PFL)
22 Vice-Presidente: Eduardo Jorge (PT)
32 Vice-Presidente: Israel Pinheiro (PTB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)
Sub-Relator: Bonifácio de Andrada (PPB)

Titulares

Autor: Eduardo JorgeProposição: PEC 2o-AI95



Bloco (PFLlPTB)
Edinho Bez

João Henrique
Pedro Novais

Saraiva Felipe
Simara Ellery

1 vaga

Suplentes

Álvaro Gaudêncio
Claudio Cajado

Inocêncio Oliveira
JairoAzi

Magno Bacelar
Werner Wanderer

Adroaldo Streck
Alexandre Santos

8. Sá
Mário Negromonte

Salomão Cruz
Veda Crusius

PSDB

Bloco (PMDB, PSD,PSL)

PFL

Titulares

Antônio Carlos Pannunzio
Arnaldo Madeira
Edson Silva
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Armando Abflio
Darcisio Perondi
Djalma de Almeida Cesar
Etevalda Grassi de Menezes
Ronaldo Perirn
Sandro Mabel

A1dir Cabral
José Carlos Vieira
José Lourenço
Manoel castro
Osório Adriano
Ursicino Queiroz

Presidente: José Lourenço (PFL)
12 Vice-Presidente: José Carlos Vieira (PFL)
22 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PP8)
32 Vice-Presidente:
Relator: Arnaldo Madeira (PSD8)

Alzira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Suplentes

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo

Bloco (PMDBlPSDJPSUPSC)

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
1 vaga

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N222 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEC-22195 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
3l! Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titulares

Koyu lha
Nelson Marchezan
1 vaga

Fernando Ferro
Sandra Starling

PT

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

GilneyViana
Ivan Valente

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jair Meneguelli
Jandira Feghali
Matheus Schmidt

Agnelo Queiroz
Airton Dipp

Arlindo Chinaglia
José Pimentel
Paulo Rocha

PDT PPB

Matheus SChmidt

1 vaga

PSB

Coriolano Sales

Gervásio Oliveira

Arnaldo Faria de Sá
Gerso Peres
Jair Soares
Mário Cavallazzi
Roberto Campos

Jair 8olsonaro
José Teles

Laprovita Vieira
2 vagas

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DEStiNADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 33-H, DE 1995, QUE "MODIFICA O SISTEMA
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ESTABELECE

NORMAS DE TRANSiÇÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

SUBSTITUTIVO DO SENADO FEDERAL
EM 10-10-97 Secretára: Maria do Amparo Bezerra da Silva

Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-7555/318-7063Proposição: PEC- 33195 Autor: Poder Executivo

PTB

Roberto Jefferson

PSB

Alexandre Cardoso

PL

Luiz Buaiz

Arlindo Vargas

José Pinotti

Eujácio Simões



Suplentes

Gonzaga Patriota

Lael Varella
Luciano Pizzatto

Philemon Rodrigues
1 vaga

PL

PSB

Bloco (PFLJPTB)

Affonso Camargo
Chico da Princesa
Laura Carneiro
Paulo Bornhausen

Eujácio Simões Welinton Fagundes
Secretária: Angélica Fialho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318·7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 40, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇÃO

DO PARÁGRAFO 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-4OI95 Autor: Marqulnho Chedid

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator:

Titulares

A1mino Affonso

Suplentes

Barbosa Neto
Freire Júnior

Udson Bandeira
3 vagas

Álvaro Gaudênio Neto
Elton Rohnelt

Francisco Horta
Oscar Andrade

Sérgio Barcellos
Talvane Albuquerque

PFL

PSDB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho
José Luiz Clerot
Silas Brasileiro
SíMo Pessoa
1 vaga

Darci Coelho
Jaime Martins
Jairo Cameiro
José Carlos Vieira
Laura Carneiro
Ney Lopes

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 34-A,
DE 1995, QUE "ALTERA OS PARÁGRAFOS
PRIMEIRO, SEGUNDO E TERCEIRO DO ART.

53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC 34195 Autor: Domingos Dutra e Outros
Presidente: Antônio Carlos Pannunzio (PSDB)
12 Vice-Presidente: Edson Silva (PSDB)
22 Vide-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
32 Vice-Presidente: José Genoíno (PT)
Relator: Jaime Martins (PFL)

Titulares

Bloco (PT, PDT, PCdoB)
PSDB

Bloco (PPB/PL)

Antônio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Alcides Modesto
João Paulo

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio Medioli

PT

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Bloco (PMDB/PSOJPSLJPSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Nilton Baiano
2 vagas

Carlos Santana
João Coser

Aldo Arantes
Cidinha Campos
Fernando Ferro

Hélio Bicudo
João Paulo

Bonifácio de Andrada
Itamar Serpa

Nestor Duarte
Sebastião Madeira

Silvio Torres
1 vaga

PPB

Aldo Rebelo
Humberto Costa
José Genoíno
José Maurício
Luiz Eduardo Greenhalgh

A1zira Éwerton
Antônio Carlos Pannunzio
Bonifácio de Andrada
Edson Silva
Nelson Marchezan
Nestor Duarte

PSB

Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-687417052

Adhemar de Barros Filho
Alcione Athayde
Cunha Lima
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

PTB

Rodrigues Palma

Gerson Peres
4 vagas

Philemon Rodrigues

Serafim Venzon

PDT

Vicente André Gomes



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTITUIÇ~O
N243-A, DE 1995, QUE DA NOVA REDAÇAO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

Autora: Rita Camata e outrosProposição: PEC-43195

Presidente:
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Romrnel Feijó (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares Suplentes

Titulares

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Augusto Viveiros
Carlos Magnl)
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lae/Varella

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
José 80rba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga
PMOB

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

Proposição: PEC-46191 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)

José Egydio

Marta Sup/icy
Milton Mendes

1 vaga

Alcione Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

PT

PSOB

Herculano Anghinetti (PPB)
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

PPB

De Velasco

Gonzaga Patriota

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB
Ricardo Gomyde Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7063f7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N2 57,

DE 1995, QUE "DÃ NOVA REDAÇÃO AO
ARTIGO 14, PARÃGRAFOS PRIMEIRO E

SEGUNDO, E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEC-57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMOB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

POT
Eurípedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga (PSDB) Silvio Abreu

Bloco (PUPSOIPSC)

Fausto Martello
Jair 8olsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

1 vaga

PT

AávioAms
Paulo Mourão

1 vaga

COriolano Sales

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

Confúcio Moura
2 vagas

2 vagas

POT

PSB

PSOB

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PFLlPTB)

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
1 vaga

Aécio Neves
Nelson Marchezan
Rommel Feijó

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-706'lf7066f7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O

N2 46, DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIRCAÇOES
NA ESTRUTURA POLICIAL"

Matheus Schmidt

Alceste Almeida
Chicão Brígido
Wagner Rossi

João Fassarella
João Paulo



Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB) Alberto Silva
Aníbal Gomes

Aracely de Paula Júlio César Antônio Brasil
Benedito de Lira Maria Valadão Carlos Nelson
Vanessa Felippe Mendonça Filho Roberto Paulino
1 vaga Roberto Fontes 1 vaga

PMOB

Mauro Lopes Darcísio Perondi
Orcino Gonçalves Udson Bandeira BasílioVillani

1 vaga 1 vaga Salatiel Carvalho

PPB
3 vagas

Alzira Ewerton (PSDB) 3 vagas
Benedito Guimarães
Gerson Peres

PSOB Antônio Feijão
Leônidas Cristino

José de Abreu Celso Russomanno Mário Negromonte
Vicente Arruda 1 vaga 1 vaga

PT

PMOB

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

PPB

João Pizzolatti
Roberto Campos

3 vagas

PSOB

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

João Fassarella
Sandra Starling

Matheus SChmidt

POT

Bloco (PLlPSOIPSC)

João Paulo
1 vaga

Coriolano Sales

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

PT

POT

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7555

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPETêNCIA DA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PEe-&1195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 {QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NR 82-A,
DE 1995, QUE "ACRESCENTA DISPOSITIVO
AO ART. 195 DA CONSTITUiÇÃO FEDERALN

(RECURSO DA SEGURIDADE SOCIAL AO SUS)
Proposição: PEC 82195 Autor: Carlos Mosconi e Outros

Presidente: Nelson Marchezan (PSDB)
12 Vice-Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: José Pinotti (PSB)
Relator: Ursicino Queiroz (PFL)

Eujácio Simões

Titulares

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Corauci Sobrinho
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Bloco (PFLlPTB)

1 vaga

Suplentes

Belinho Rosado
José Carlos Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Werner Wanderer
2 vagas

José Maurício
1 vaga

Haroldo Lima

Pedro Valadares

Francisco Horta

PCdoB

PSB

PL

Airton Dipp
Fernando Lopes

Socorro Gomes

1 vaga

Eujácio Simões



Bloco (PMDB, PRONA)

Titulares

PFL

Francisco Coelho
José Loureenço
Mendonça Filho
Paes Landim
Reinhold Stephanes
Saulo Queiroz
Urscino Queiroz

PSDB

Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nelson Marchezan
Roberto Santos

Armando Abílio
Carcísio Perondi
Etevalda Grassi de Menezes
Maria Elvira
Pinheiro Landim

PPB

Suplentes

Antônio Geraldo
Ayres da Cunha

Carlos Alberto Campista
Euler Ribeiro

Magno Bacelar
Osório Adriano

Paulo Bauer

Alexandre Santos
Eduardo Barbosa

Márcia Marinho
Pedro Henry

2 vagas

Chicão Brígido
Confúcio Moura

Lídia Quinan
Simara Elleryy

Tetá Bezerra

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro
Osmir Lima

PMDB

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSDB)
1 vaga

PPB

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

PSDB

Antônio Feijão
Arthur Virgílio

Suplentes

Mauro Fecury
Eraldo Tinoco

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Gerson Peres
2 vagas

Aécio Neves
1 vaga

PL

Pedro Canedo Luiz Buaiz
Secretário (a): Erles Janner
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, sala 165-B
Telefone: 318-7063

Alcione Athayde
Jofran Frejat
José Linhares
Robério Araújo
Wagner do Nascimento

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

1 vaga

1 vaga

Wilson Braga

Adão Preito
Alcides Modesto

PT

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais -Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMEND~ À CONSTITUiÇÃO N2
89-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO AO

INCISO IV DO I\RT. 29 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (NUMERO DE VEREADORES)

Wolney Queiroz

PDT

Paulo Rocha
1 vaga

Pedro Correa
Waldir Dias

3 vagas

Agnelo Queiroz
Carlos Santana
Chico Vigilante
Eduardo Jorge

Enio Bacci

Robertto Jefferson

Raquel Capiberibe

PDB

Fernando Gonçalves

PTB

José Pinotti

Adrão Preito
Airton Dipp
Alcides Modesto
Arlindo Chinaglia
Jandira Feghali

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Suplentes

moco (PFUPTB)

Cláudio Cajado
Francisco Rodrigues

Proposição: PEc-a9J95 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator:

Titulares

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, PROFERIR

PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO N2 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSiÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEC-84191 Autor: Nicias Ribeiro



Valdomiro Meger
1 vaga

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Wagner Rossi

PPB
Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Roberto Paulino
2 vagas

Augusto Farias
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Soares
Jarbas Lima
Prisco Viana

A1zira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar

Roberto Balestra
2 vagas

Cunha Lima
Francisco Silva
Lamartine Posella

Nicias Ribeiro
Zulaiê Cobra
1 vaga

Luiz Mainardi
1 vaga

PSOB

PT

POT

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

Fátima Pelaes
otávio Rocha

Salomão Cruz

Milton Mendes
1 vaga

Nelson Otoch
Renato Johnsson
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra

José Genoíno
Marcelo Dada
Milton Mendes

Ênio Bacci
Silvio Abreu

PSOB

Danilo de Castro
Luiz Piauhylino

Wilson Braga
1 vaga

PT

Miguel Rossetto
Nedson Micheleti

Pedro Wilson
POT

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

1 vaga Luiz Durão PCdoB.

Haroldo Lima

Gonzaga Patriota

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
1 vaga

Bloco (PFL/PTB)

Bloco (PL/PSilIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)
Bloco (PSBIPMN)

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 128, DE 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO À

ALfNEA "C" DO INCISO XVI DO ARTIGO 37 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(ACUMULAÇÃO DE CARGOS - ODONTÓLOGO)
Proposição: PEC·128195 Autor: Nicias Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
22 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDB)

Titulares Suplentes

De Velasco

Nilson Gibson

Aldo Arantes

Femando Gonçalves
Luiz Moreira
RoIand Lavigne
Vanessa Felippe

1 vaga

Antônio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

Autor: Hélio Bicudo
e outros

PSB

PMOB

Alexandre Cardoso

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706517052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O
N2 96, DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIRCAÇOES

NA ESTRUTURA DO PODER JUDICIÁRIO"
Proposição: PEC-96192

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Cameiro (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFL/PTB)
Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Cameiro
Paes Landim
Vicente Cascione
1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Djalma de Almeida César
João Magalhães
José Luiz Clerot
Roberto Valadão

Hélio Rosas
Marcos Lima

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

2 vagas

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Bloco (PMOBIPSOIPSL/PSC)

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lirna

1 vaga



Bloco (PPBIPL)

Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo
GilneyViana
1 vaga

PT

Ivan Valente
Marta Suplicy

PSDB PDT

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Antônio Feijão
Amon Bezerra
OIávio Rocha

1 vaga

Bloco (PUPSDIPSC)

Giovanni Queiroz

PT Elton Rohnelt 1 vaga

Aroldo Cedraz
Eraldo Tinoco

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PMDB

Bloco (PSBIPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Servo Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 155, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGR~FO 12 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEe-155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vice-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
JairoAzi
Vicente Cascione
3 vagas

Carlos Cardinal

Átila Lins
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

1 vaga

Eduardo Jorge
Humberto Costa

PDT

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Roravante

Renan Kurtz

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS IND[GENAS)

Proposição: PEe-133J92 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
2l! Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

TItulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Alceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

PMDB

Luiz Femando (PSDB)
Olávio Rocha (PSDB)

1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Edinho Araújo
Jorge Wilson (PPB)

José Priante
Nicias Ribeiro (PSDB)

Wagner Rossi
1 vaga

PPB PPB

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes

PSDB

Benedito Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Dolares Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana
1 vaga

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

Sebastião Madeira
1 vaga Danilo de Castro

PSDB

Ezídio Pinheiro



Robério Araújo (PPB) João Leão PPB
Vicente Arruda saulo Queiroz (PFL) Adylson Motta A1cione Athayde
1 vaga 1 vaga Jofran Frejat Enivaldo Ribeiro

PT José Linhares Fausto Martello
Moacyr Andrade Talvane Albuquerque (PFL)

Hélio Bicudo Fernando Ferro Sérgio Arouca (PPS) Wagner do Nascimento
Marcelo Déda José Machado

PSOB
1 vaga Pedro Wilson

ceci Cunha B.Sá
POT Jovair Arantes Pimentel Gomes

Cidinha Campos Magno Bacelar (PFL) Osmânio Pereira Robério Araújo (PPB)

Silvio Abreu Renan Kurtz 1 vaga Sebastião Madeira

Bloco (PUPSOJPSC)
PT

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Adelson salvador (PMOB)

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL, E PREVê

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS EM NíVEL DA
UNIÃO, ESTADOS E MUNiCípIOS PARA
MANUTENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE

SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS REDES
PÚBLICAS FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169-A, DE 1995, QUE "DISPÓE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio carlos Pannunzio (PSDB)
Relator:

Proposição: PEc-169t'93

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

POT

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Bloco (PUPSOJPSC)

Luiz Buaiz

Bloco (PSBIPMN)

Alexandre Cardoso

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Pedro Canedo

1 vaga

Bloco (PFUPTB) Titulares Suplentes

Valdomiro Meger
2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFUPTB)

José Teles
2 vagas

A1ceste Almeida
Célia Mendes
Rogério Silva
1 vaga

Antônio Geraldo
João Mellão Neto

Reinhold Stephanes
Rubem Medina

Bloco (PMOB/PSOIPSL/PSC)

Darcísio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Marquinho Chedid Roberto Paulino

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

Dunio Pisaneschi
Fátima Pelaes (PSDB)

Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

PMOB

Ayres da Cunha
carlos Magno
JairoAzi
Laura Carneiro
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe

Armando AbRio
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
José Pinotti
Saraiva Felipe
1 vaga



. ,

PSOB
Antônio Carlos Pannunzio Arthur Virgnio
Marcus Vicente Celso Russomanno
1 vaga 1 vaga

PT
Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bernardo Tilden Santiago

POT
José Mauricio Matheus Schmidt

PSB

Arnaldo Madeira
Pedro Henry
Raimundo Gomes de Matos

Marcelo Dada
Maria Laura
Teima de Souza

Euripedes Miranda
Matheus Schimidt

PT

POT

João Leão
Marconi Perillo
Rommel Feijó

Ivan Valente
Miguel Rossetto

Waldomiro Fioravante

Fernando Zuppo
SflvioAbreu

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-7063/7055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2 173 DE 1995, QUE
MODifiCA O CAP[TULO DA ADMINISTRAÇÃO

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS As
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposição: PEc-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

1 vaga

Nilson Gibson

Antônio Brasil
Edinho Bez

Hélio Rosas
José Chaves
UdiaQuinan

Rubens Cosac

Betinho Rosado
Eraldo Tinoco

Júlio César
Luiz Braga

Osório Adriano
Osvaldo Biolchi

Pauderney Avelino

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Flávio Derzi

Francisco Dornelles

PPB

PMOB

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PUPSOIPSC)

Alexandre Cardoso

Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
Jurandyr Paixão
Laprovita Vieira

Antônio do Valle
Barbosa Neto
Carlos Nelson
José Luiz Clerot
Paulo Lustosa
1 vaga

Eujácio Simões

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Salas 169-B
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N!! 175, DE 1995, QUE "ALTERA O CAP[TULO
DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Proposição: PEC-175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Demes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina

Carlos Nelson
Fernando Diniz

José Chaves
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel

Alexandre Santos

Jaime Fernandes
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

OdelmoLeão
Pedro Correa

Prisco Vrana

PPB

PSDB

PMOB

Antônio Carlos Pannunzio

RávioOerzi
Gerson Peres
Jair BoIsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco

Bloco (PFUPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione



Suplentes

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Salas 169-B
Telefones: 318-7061/7062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2231, DE 1995,
QUE ALTERA OS INCISOS XIII E XVI DO
ART. Ti DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(REDUZ JORNADA MÁXIMA DE TRABALHO
PARA 40 HORAS SEMANAIS)

Proposição: PEC 231-A/95 Autor: Inácio Arruda

Presidente: Armando Abílio Arruda
12 Vice-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)
22 Vice-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
Relator: João Mellão Neto (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Roberto Campos VadãoGomes
PSDB

Firmo de Castro Alberto Goldman
Luciano Castro Fernando Torres
Luiz Carlos Hauly Silvio Torres
Roberto Brant Veda Crusius

PT
Maria da Conceição Tavares José Machado
Vânia dos Santos Miguel Rossetto
1 vaga Paulo Bemardo

PDT

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus Schmidt Femando Zuppo

Bloco (PUPSD/PSC)

Pedro Canedo Eujácio Simões
Bloco (PSBJPMN)

Eduardo Campos 1 vaga
PCcIoB

Haroldo Lirna Sérgio Miranda

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E Ti AO ARTIGO 82 DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QUANTO ÀS PUNiÇÕES APLICADAS,
ATRAVÉS DE ATOS DE EXCEÇÃO,

A SERVIDORES MILITARES"
Proposição: PEC-188J94 Autor: zalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
3l! Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)
Relator:

Titulares

Bloco (PFLJPTB)

Tuga Angerami
1 vaga

GilneyViana
José Pimentel

Eurípedes Miranda

Eujácio Simões

Aroldo Cedraz
Corauci Sobrinho
João Mellão Neto
Lael Varella
Osório Adriano
Paes Landim

PSDB

Feu Rosa
Roberto Brant

PT

Inácio Arruda (PedoB)
Pedro Wilson

PDT

Silvio Abreu

Bloco (PUPSDIPSC)

1 vaga

Átila Lins
Carlos Alberto Campista

Hugo Rodrigues da Cunha
Oscar Andrade

Reinhold Stephanes
1 vaga

OsmirLirna
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

AryKara
Elcione Barbalho
Roberto Valadão

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

PMDB

Rita Camata
2 vagas

Armando Abílio
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
Silas Brasileiro
zaire Rezende
1 vaga

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Valdir CoIatto
5 vagas

PSDB

Augusto Nardes
Jair Bolsonaro
1 vaga

PPB

Anivaldo Vale
Amaldo Faria de Sá

Renato Johnsson

Aloysio Nunes Ferreira
Arnaldo Madeira
Eduardo Coelho
Luciano Castro
Tuga Angerami

B.Sá
Edson Silva

Feu Rosa
Jovair Arantes

Moisés Bennesby



PL

1 vaga Eujácio Simões

Secretária: Regina Brandão
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NS! 294, DE
1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁ

GRAFO 12 DO ART. 54 DO ATO DAS DISPOSI
ÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS".

Proposição: PEC 294195 Autor: Sérgio Barcellos
e Outros

Wilson Braga Vicente Arruda

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Inácio Arruda Aldo Rebelo
Jair Meneguelli Chico Vigilante
José Mauricio Eduardo Jorge
José Pimentel Milton Mendes
Paulo Rocha Renan Kurtz

PPB

Emnio Assmar 5 vagas
João Tota
3 vagas

PTB

Roberto Jefferson José Coimbra

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Robério Araújo

Bloco (PMDB,PSD,PSL)

Djalma de Almeida César Djalma de Almeida César
Rubens Cosac Snvio Pessoa
1 vaga Simara Ellery

PSDB

3 vagas

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira
Valdomiro Meger

VilmarRocha

PTB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Carlos Santana
Ranan Kurtz
1 vaga

Elton Rohnelt
Jonival Lucas
Leur Lomanto
Paulo Lima

Francisco Rodrigues Nelson Marquezelli

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,

NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 320, DE 1996,
QUE "ACRESCENTA ALíNEA "O"

AO INCISO 11 DO ARTIGO 105
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL."
(JULGAMENTO DE PREFEITOS)

Proposição: PEC-320196 Autor: MATHEUS SCHMIDT
Presidente:
12 Vice-Presidente: Welson Gasparini (PSDB)
Relator: Paulo Lima (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Suplentes

Presidente: Paudemey Avelino (PFL)
12 Vice-Presidente: Rubem Medina (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Luiz Fernando (PPB)
Relator: Bonifácio de Andrada (PSDB)

Titulares

PFL

PSDB

BLOCO (PMDB, PRONA)

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

Darci Coelho
2 vagas

Antônio Feijão
João Leão

José de Abreu

Chico da Princesa

PTB

PPB

Blolco (PT, PDT, PCdoB)

Fernando Ribas Carli
Sandra Starling
Valdeci Oliveira

Fernando Zuppo
Joana Dare
Luciano Zica

Antônio Carlos Pannunzio
Rommel Feijó
Welson Gasparini

Vicente Cascione

Bonifácio de Andrada
Davi Alves Silva
Jarbas LimaCarlos Mendes

NeifJabur
1 vaga

Adroaldo Streck
Feu Rosa

José de Abreu

Eraldo Trindade
2 vagas

Elton Rohnelt
Murilo Pinheiro

Raimundo Santos
Silvemani Santos

PPB

Osmir Lima
Paudemey Avelino
Rubem Medina
Sérgio Barcellos

Elcione Barbalho
Hélio Rosas
Roberto Valadão

Ayrton Xerez
Bonifácio de Andrada
João Almeida

João Total
Luiz Fernando



DoIores Nunes
Elton Rohnelt

José Carlos Coutinho
Lael Varella

Raimundo Santos
Rogério Silva

Talvane Albuquerque

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40
(QUARENTA) SESSÕES, PROFERIR

PARECER A PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUiÇÃO N2 361,

DE 1996, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 161

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".
Proposição: PEC 361196 Autor: Marconi Perillo e Outros

Presidente: José Carlos Aleluia (PFL)
12 Vice-Presidente: Reinhold Stephanes (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:
Relator: Jovair Arantes (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

A1dir Cabral
Carlos Magno
Jorge Khoury
José Carlos Aleluia
Maluly Netto
Reinhold Stephanes
Robson Tuma

Suplentes

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Werner Wanderer

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2 338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSTITUCIONAL DOS MILITARES"
(REGIME DOS MILITARES)

Proposição: PEC-338196 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
22 Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32 Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

Titulares

Antônio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Sirnara Ellery

De Velasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro Mabel

2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Aloysio Nunes Ferreira
Jovair Arantes
Marconi Perilla
Odílio Balbinotti
Olávio Rocha
Silvio Torres

PSDB

Ademir Lucas
Antonio Carlos Pannunzio

BasílioVillani
João Leão

Sebastião Madeira
Veda Crusius

Benedito Domingos Cunha Lima Bloco (PMDB, PRONA)

Darci Coelho Hugo Biehl Darcísio Perondi Carlos Nelson
Jair Bolsonaro Jorge Tadeu Mudalen Edinho Araújo Henrique Eduardo Alves
Jorge Wilson José Rezende Edinho Bez José Chaves
Osmar Leitão Pedro Corrêa Simara Ellery 2 vagas
Valdenor Guedes 1 vaga Wilson Cignachi

PSDB PPB

Antônio Feijão Elias Murad Augusto Nardes Femando Ribas Carli
Celso Russomanno Leônidas Cristino Cunha Bueno Jurandyr Paixão
José Anibal Nelson Marchezan Nelson Meurer 3 vagas
Nicias Ril;:leiro Pimentel Gomes OdelmoLeão
Rornrnel Feijó Vicente Arruda 1 vaga

'PT Bloco (PT, PDT, PCdoB)
Chico Vigilente Jaques Wagner Alcides Modesto Haroldo Lima
Luiz Eduardo Greenhalgh João Coser João Paulo José Machado
Marcelo Déda José Genoíno Nedson Micheleti Luiz Eduardo Greenhalgh

PDT Ricardo Gomyde Teima de Souza

Silvio Abreu Matheus Schmidt Severiano Alves 1 vaga

PSB PTB

Gonzaga Patriota Nilson Gibson Chico da Princesa Philemon Rodrigues

PCdoB PSB
Haroldo Lima Aldo Rebelo João Colaço Fernando Lyra
Secretária: Maria Auxiliadora

PLLocal: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052 Eujácio Simões Pedro Canedo



Suplentes

Arthur Virgilio
Fernando Torres

Feu Rosa
José de Abreu
Paulo Mourão
Wilson Braga

Elcione Barbalho
Hélio Rosas

Marcelo Barbieri
Roberto Valadão

1 vaga

Benedito Domingos
Osmar Leitão

Ricardo Barros
2 vagas

Átila Lins
Carlos Alberto Campista

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Corauci Sobrinho
Silvemani Santos
Vanessa Felippe

Autor: Benedito Domingos
e Outros

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PPB

Bloco (PMDB, PRONA)

Asdrúbal Bentes
Cleonâncio Fonseca
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Silvio Pessoa

Adhemar de Barros Filho
Ary Kara
Jarbas Lima
João Iensen
José Rezende

PFL

Bonifácio de Andrada
Edson Silva
João Faustino
Nestor Duarte
Ronaldo Santos
Sebastião Madeira

PSDB

Proposição: PEC-383196

Abelardo Lupion
Aldir Cabral
Darci Coelho
Jairo Carneiro
Raimundo Santos
Rubem Medina
VilmarRocha

Presidente: Aldir Cabral (PFL)
12 Vice-Presidente: Darci Coelho (PFL)
22 Vice·Presidente:
32 Vice·Presidente:
Relator: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 3S3-A,
DE 1996, QUE "DÁ NOYA REDAÇÃO

AO ART. 23 E SEU PARAGRAFO UNICO
DO ATO DAS DISPOSiÇÕES

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS".

Suplentes

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Alexandre Santos
FlávioArns

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

Darcísio Perondi
Edinho Araújo

Marquinho Chedid
Ronaldo Perim
Sandro Mabel

1 vaga

Jonival Lucas
José Carlos Vieira

José Múcio Monteiro
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

2 vagas

Luiz Buaiz
Wagner do Nascimento

4 vagas

PT

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PFLJPTB)

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Roberto Santos
1 vaga

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Linhares
Roberto Carnpos
Valdomiro Meger (PFL)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Djalma de Almeida César
José Luiz C/erot
Lídia Quinan
Maria Elvira
Maurício Requião
Nair Xavier Lobo

Betinho Rosado
Claudio Cajado
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Lima
1 vaga

Secretária: Ana Clara Fonseca Serejo
Local: Ser. Com. Especiaisi, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2 370-A, DE 1996, QUE "MODIFICA O ARTIGO

207 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEC-370196 Autor: Poder Executivo

Presidente:
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)

Titulares

Severiano Alves

Gervasio Oliveira

PDT

Sérgio Carneiro

PSB

1 vaga

Chico Vigilante
Coriolano Sales
Haroldo Sabóia
Matheus Schmidt
Sérgio Miranda

5 vagas

PCdoB PTB

Ricardo Gomyde Inácio Arruda Vicente Cascione Roberto Jefferson



Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
3º Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2 407196, QUE ALTERA A RI;DAÇÃO DO

ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL
, ' (PRECATÓRIOS)

i\:varo Valle

Secretária: Heloísa Diniz
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-6874

Gonzaga Patriota

Proposição: PEC-407196

PSB

PL

Nilson Gibson

Luiz Buaiz

Autor: Luciano Castro

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NI! 449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO NI! 1, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)

Proposição: PEC-449197 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano pazzatto (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
2º Vice-Presidente: Paulo Bemardo (PT)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

Abelardo Lupion
Carlos Meíles
José Rocha

Paulo COOfeiro

José LuizClerot
Simara Ellery
1 vaga

Bloco (PFLlPTB)

Suplentes

Luciano Pizzatto
Nelson Marquezelli

Silvemani Santos
1 vaga

Femando Diniz
Pinheiro Landim
Roberto Valadão

Alexandro Ceranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
Sandro Mabel

Alceste Almeida
Carlos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Oscar Andrade

Bloco (PMDBI PSDI PSL)

Jurandyr Paixão
Luis Roberto Ponte

Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Tuma

Wilson Cignachi

PSDB
1-

Flávio Derzi
Nelson Meurer
1 vaga

Luciano castro
Luiz PiatI1yIino
Zulaiê Cobra

Marcelo Deda
Milton Mendes

Bloco (PPBIPL)

BasílioVillani
Francisco Rodrigues

Roberto Campos

PSDB

Danilo de Castro
José Thomaz Nonô

Vicente Arruda

PT

Chico Vigilante
1 vaga

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
BasílioVillani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
Veda Crusius

Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Paulo Bemardo
Sérgio Miranda
Teima de Souza

Anivaldo Vale
Amon Bezerra

Ceci Cunha
Firmo de Castro

Raimundo Gomes de Matos
Sílvio Torres

Bloco (PTI PDTI PCdoS)

Femando Zuppo
Inácio Arruda

João Coser
José Pimentel

Miguel Rossetto

PPB

Femando Ribas Carli

JoãoCofaço

PDT

PSB

Benedito Guimarães
Silvio Abreu Enivaldo Ribeiro

Eurico Miranda
Felipe Mendes

Gervasio Oliveira Rornel Anízio

Gerson Peres
Lamartine Posella

Laprovita Vieira
Mareio Reinaldo Moreira

Roberto Balestra



PTB Sílvio Abreu Sérgio Cameiro

José Borba Chico da Princesa PPB

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2472-A, DE 1997, QUE "ALTERA
DISPOSITIVOS DOS ARTS. 48, 62 E 84

DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PEC-472197 Autor: senado Federal

Presidente: Djalma de Almeida César (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Paulino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PSDB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (PT)
Relator: Paes Landim (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Eujácio Simões

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417067
Fax: 318-2140

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Eujácio Simões Antônio Joaquim Araújo

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-70661318-7063 FAX: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (SESSÕES), PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N2 513, DE 1997, QUE "ACRESCENTA

PARÁGRAFO 52 AO ART. 55".
(DECORO PARLAMENTAR_

- REGRAS PARA INVESTAÇAO)

Proposição: PEC nll 513197 Autor: Marcelo Déda

Presidente: Jairo Azi (PFL)
12 Vice-Presidente: Raul Belém (PFL)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Relator: Henrique Eduardo Alves (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL

João Tota
4 vagas

Félix Mendonça

Adauto Pereira
Eraldo Tinoco

Francisco Coelho
Luiz Durão

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Gonzaga Patriota

PL

PTB

PSB

Antônio dos Santos
Antônio Jorge
Carlos Alberto Campista
Dolores Nunes
Jairo Azi
Raul Belém

Almino Affonso

Rodrigues Palma

Adylson Motta
Cunha Lima
Eraldo Trindade
Ibrahim Abi-Ackel
João Mendes

Luiz Buaiz

Antônio Ueno
Eraldo Tinoco
João Ribeiro
José Egysio

Oscar Andrade
Zila Bezerra

Gonzaga Patriota

Alceste Almeida
Barbosa Neto

De Velasco (Prona)
3 vagas

PL

PSB

Djalma de Almeida César
Genésio Bemardino
José Luiz Clerot
Pedro Novais
Rita Camata
Roberto Paulino

Claudio Cajado
Francisco Coelho
José Melo
Paes Landim
Wemer Wanderer
1 vaga

Alexandre Cardoso

PSDB Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Aloysio Nunes Ferreira
Anivaldo Vale
Antonio Carlos Pannunzio
Marisa Serrano
Moisés Bennesby
Nestor Duarte

B.Sá
Carlos Alberto
Jovair Arantes
Nícias Ribeiro

Osmânio Pereira
1 vaga

Asdrúbal Bentes
Djalma de Almeida César
Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Lima
Roberto Valadão
Rubens Cosac

Cleonâncio Fonseca
De Velasco (PRONA)

José Luiz Clerot
3 vagas

PSDB

Aldo Rebelo
Haroldo Sabóia
José Genoíno
Sandra Starling

Bloco (PT,PDT,PCdoB)

Aldo Arantes
Hélio Bicudo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda .

Aloysio Nunes Ferreira
Marconi Perillo
Nelson Otoch
Zuli~iê Cobra
2 vagas

A1zira Éwerton
Max Rosenmann

Moisés Bennesby
Nestor Duarte

Roberto Rocha



Salvador Zimbàldi

BLOCO (PMOB, PRONA)

Nelson Otoch
Nestor Duarte"131oco (PT, POT, PCdoB)

Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh
Marcelo Déda
Silvio Abreu
1 vaga

PPB

Énio Bacci
José Genoíno
, Milton Temer

Carlos Nelson
Cleonâncio Fonseca
Henrique Eduardo Alves
José Luiz Clerot
Mendes Ribeiro Filho

PPB

Asdrúbal Bentes
Djalma de Almeida Cesar

Silvio Pessoa
2 vagas

Ary Kara
Benedito Domingos
Benedito Guimarães
José Rezende
Ricerdo Barros

Luis Barbosa
4 vagas

EmnioAssmar
Ibrahim Abi-Ackel
Jair Soares
Jarbas Lima
José Rezende

AryKara
Benedito Domingos

Ricardo Barros
2 vagas

PTB BLOCO (PT, POT, PCdoB)

Eujácio Simões Welinton Fagundes

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11 Sala 165-B
Telefone: 318-70611318-7052

CIOMISSÃO ESPECIAL

DESTtNADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENIOA À CONSTITUiÇÃO NR 526,
DE 1997, QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO

ÚNICO AO AFlIT. 98 E ALTERA AS ALfNEAS "I"
DO INCISO I DO ART. 102 E "c"

DO INCISO I DO ART. 105 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

(HABEAS CORPUS).

Proposição: 526 Autor: Poder executivo

Presidente: Claudio Cajado (PFL)
1g Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
~ Vice-Presidente:
3g Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
Relator: Edson Silva (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMOB, PSD,PSL)

Proposição: PEC-554197 Autor: Miro Teixeira

Presidente: Silvio Torres (PSDB)
1g Vice-Presidente: Ronaldo Cezar Coelho (PSDB)
2g Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
3g Vice-Presidente: Pedro Valadares (PSB)
Relator: Odacir Klein (PMDB)

Titulares Suplentes

Luiz Buaiz

Nilson Gibson
Luiz Buaiz

Aldo Rebelo
Severiano Alves

3 vagas

Duilio Pisaneschi

Genésio Bernardino

Álvaro Gaudêncio Neto
Ayres da Cunha

Carlos Melles
Darci Coelho

Luiz Durão
Mauro Fecury

PL

PSB

Roberto Jefferson

Aldo Arantes
José Genoíno
Luiz Eduardo Greenhalgh
Pedro Wilson
Renan Kurtz

PTB

Gilvan Freire
Pedro Canedo

Pedro Canedo

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 165-B
Telefone: 318-1061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NR 554-A, DE 1997, QUE "CONVOCA
ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
A PARTIR DE 12 DE FEVEREIRO DE 1999"

Djalma de Almeida Cesar

Arolde de Oliveira
Augusto Viveiros
Benito Gama
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
VilmarRocha

PFL

Pedro Valadares

Rodrigues Palma

Aloysio Nunes Ferreira
José Aníbal

3 vagas

Álvaro Gaudêncio Neto
Átila Lins

Ayres da Cunha
Elton Rohnelt

José Carlos Coutinho
Raimundo Santos

Talvane Albuquerque

PSDB

PL

Vicente cascíone

Gilvan Freire

PSB

Ciro Nogueira
Claudio Cajado
Corauci Sobrinho
Ney Lopes
Paes Landim
Raul Belém
Vilmar Rocha

Alzira Éwerton
Bonifácio de Andrada
Franco Montoro



Bloco (PT, POT, PCdoB)

Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Lima
Odacir Klein
Roberto Valadão
Sílvio Pessoa

José Thomaz Nonô
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Nelson Otoch
Ronaldo Cezar Coelho
Silvio Torres

PSOB

Paulo Lustosa
Rubens Cosac

3 vagas

Basílio Villani
Emerson Olavo Pires

Fátima Pelaes
Feu Rosa

Luiz Carlos Hauly
Marinha Raupp

Paulo Lustosa 2 vagas
Simara Ellery

PPB
Enivaldo Ribeiro José Linhares
Felipe Mendes Marconi Perillo (PSDB)
1 vaga Moacyr Andrade

PSOB
João Leão Ceci Cunha
Nicias Ribeiro Mário Negromonte

PT

Ivan Valente Alcides Modesto
1 vaga José Pimentel

Haroldo Lima
João Fassarella
João Paulo
Milton Temer
Miro Teixeira

Airton Dipp
Marcelo Déda

Maria Laura
Sérgio Miranda

Vanio dos Santos

Luiz Durão

POT

Bloco (PLlPSOIPSC)

1 vaga

PPB Eujácio Simões Elton Rohnelt

Bosco França

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Serv. Can Esp. - lv'eYlJ 11, Sala169-8
Telefones: 318·7555n063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A
QUESTÃO DO DESEMPREGOGilvan Freire

Duilio Pisaneschi

Fernando Ribas carli
4 vagas

PTB

PSB

Vicente Cascione

Pedro Valadares

Adhemar de Barros Filho
Emílio Assmar
José Rezende
Prisco Viana
1 vaga

Suplentes

Paulo Lustosa
2 vagas

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

PPB

PMOB

Bloco (PFL/PTB)

Sandro Mabel
2 vagas

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Carlos Alberto (PSDB))

Titulares

Beriito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
José Múcio Monteiro
Manoel Castro

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

Eliseu Moura

Suplentes

PL

Bloco (PFL/PTB)

Pedro Canedo

Secretária: Cily Montenegro
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, sala 169-B
Telefone: 318-70561318-7061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E
RECURSOS HíDRICOS E APRESENTAR

PROPOSTAS 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 (PSDB)

Titulares

JairoAzi
José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa

PMOB

Adauto Pereira
Betinho Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga

Domingos Leonelli
José Aníbal

PSOB

PT

Antônio Balhmann
Roberto Branf'~'

Oscar Goldoni Pinheiro Landim Maria da Conceição Tavares Carlos Santana



Miguel Rossetto

Miro Teixeira

PDT

Jair Meneguelli

Femando Zuppo

Mario Negromonte
Veda Crusius
2 vagas

PT

Luiz Carlos Hauly
Roberto Rocha

2 vagas

1 vag~

Bloco (PUPSDIPSC)

Bloco (PSBlPMN)

Pedro Canedo
Carlos Santana
João Coser
Teima de Souza

Arlindo Chinaglia
2 vagas

Gonzaga Patriota 1 vaga
PDT

Miro Teixeira José Maurício

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 846,

DE 1995, DA SENHORA DEPUTADA
SOCORRO GOMES, QUE "REGULAMENTA O

PARAGRAFO ÚNICO DO ARIGO 178 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

E A SEUS APENSADOS.
(TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - CABOTAGEM)

Poroposlção: PL 0846195 Autor: Sqcorro Gomes
Presidente: Alberto Silva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genesop Bemardino (PMDB)
22 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
32 Vice-Presidente: Leonidas Cristino (PSDB)Relator: José Car
los Aleluia (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco PFLJPTB

Bloco PMDBIPSDlPSL

Pedro Valadares

Amaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner Salustiano

PSSB

PCdoB

Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Femando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

Gervasio Oliveira

Socorro Gomes Jandira Feghali

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N2 1.151, DE 1995, QUE "DISCIPLINA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL 1.151195 Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria Elvira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra
2 vagas

Titulares

Bloco (PMDBlPSDlPSL)

Lindberg Farias (PCdoB) Femando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Alzira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Antonio Brasil
Zaire Rezende

4 vagas

Eliseu Moura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga

Chico da Princesa
José Carlos Aleluia
José Carlos Coutinho
José Carlos Vieira
Lael Varella
Philemon Rodrigues
Sergio Barcellos

Alberto Silva
Genesio Bemardino
João Thome Mestrinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Bloco PPB,lPL PSDB

Benedito Guimarães Cunha Lima Celso Russomanno Osmânio Pereira
Fausto Martello Eujacio Simões Salvador Zimbaldi Philemon Rodrigues (PTB)
Fetter Junior João Pizzolatti Tuga Angerami 1 vaga
Francisco Silva Laprovita Vieira PT
Jair Bolsonaro Ushitaro Kamia Jair Meneguelli José GenoínoJosé Egydio 1 vaga

Nilmário Miranda Marta Suplicy
PSDB PDT

Leonidas Cristino Koyu lha Sérgio Cameiro Vicente André Gomes



PSB 1 vaga

Fernando Lyra Raquel Capiberibe PTB

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI N2 1.673,

DE 1996, QUE "AUTORIZA O DEPARTAMENTO
NACIONAL DE OBRAS CONTRA

A SECA - DNOCS - A DOAR A ESTADOS,
MUNiCípIOS E OUTRAS ENTIDADES

PÚBLICAS, OS AÇUDES QUE ESPECIFICA"

Proposição: PL 1.673195 Autor: Poder Executivo

Presidente: B. Sá (PSDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
22 Vice-Presidente: Paulo Lustosa (PMDB)
32 Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
Relator: José Linhares (PPB)

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

PFL

Arlindo Vargas

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Emerson Olavo Pires
Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

1 vaga

Álvaro Gaudênio Neto
Osmir Lima

Sarney Filho
Valdomiro Meger

Vilmar Rocha
1 vaga

PSDB

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Djalma de Almeida César
Marçal Filho

Robson Tuma
Zaire Rezende

2 vagas

Philemon Rodrigues

PSB

Nilson Gibson Gonzaga Patriota
Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7062/7061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR TODAS AS
MATÉRIAS, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE AS ELEiÇÕES DE 1998
E, ESPECIALMENTE, O PROJETO DE LEI

N2 2.695, DE 1997, DO SENHOR DEPUTADO
EDINHO ARAÚJO, QUE "ESTABELECE

NORMAS PARA AS ELEiÇÕES
DE 3 DE OUTUBRO DE 1998

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
(ELEiÇÕES DE 1998)

Proposição: PL 2.695197 Autor: Edinho Araújo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
22 Vice-Presidente: Roberto Santos (PSDB)
32 Vice-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos ApoIinário (PMDB)

Titulares Suplentes

PFL
Affonso Camargo
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

Jayme santana
Nelson Marchezan
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres
1 vaga

Carlos Apolinário
Edinho Araújo
Fernando Diniz
Pedro Irujo
Wagner Rossi
1 vaga

Ceci Cunha
Luiz Piauhylino
Márcia Marinho
Roberto Santos
Vicente Arruda

1 vaga

João Henrique
Pinheiro Landim
Roberto Paulino

3 vagas

Haroldo Lima
Humberto Costa
Jaques Wagner

Marcelo Deda
Wolney Queiroz

Adauto Pereira
AntOnio dos Santos

Osvaldo Coelho
Talvane Albuquerque

2 vagas

SuplentesTitulares

PSDB

Alberto Silva
Ivandro Cunha Lima
José Aldemir
Paulo Lustosa
Saraiva Felipe
Silvio Pessoa

Betinho Rosado
César Bandeira
José Rocha
Júlio César
Mussa Demes
Roberto Pessoa

Adelson Ribeiro
B.Sá
João Leão
Leônidas Cristino
2 vagas

Alcides MOdesto
Coriolano Sales
Fernando Ferro
Inácio Arruda
José Pimentel

PPB
Enivaldo Ribeiro
José Linhares
José Teles
Wagner do Nascimento

5 vagas
Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
Sandra Starfíng
Silvio Abreu

Haroldo Lima
João Paulo

Luiz Eduardo Greenhalgh
Marta Suplicy

1 vaga



Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
Laprovita Vieira
Prisco Viana

Leopoldo Bessone

Fernando Lyra

PPB

PTB

PSB

PL

José Janene
4 vagas

Israel Pinheiro

Pedro Valadares

Severiano Alves

Aécio de Borba
Eurico Miranda
Nelson Meurer
PedroYves
Romel Anízio

Leopoldo Bessone

Alexandre Cardoso

PPB

PTB

PSB

PL

João Paulo

Amaldo Faria de Sá
4 vagas

Vicente Cascione

Álvaro Ribeiro

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 165-B
Telefones: 318-6874/318-7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER AO
SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO

DE LEI N2 3.710193 QUE "INSTITUI
O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"

Proposição: PL-3.710193 Autor: Poder Executivo

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
12 Vice·Presidente: Gonzaga Patriota (PSB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Pedro Henry (PSDB)
Relator: Ary Kara (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Valdemar Costa Neto Luiz Buaiz

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169·B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR O PROJETO DE LEI
N2 3.633197, DO PODER EXECUTIVO,

QUE "INSTITUI NORMAS GERAIS SOBRE
DESPORTO E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PL 3.633197 Autor: Poder executivo

Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
12 Vice-Presidente: Ronaldo Cézar Coelho (PSDB)
22 Vice-Presidente: Romel Anízio (PPB)
32 Vice-Presidente: Sandra Starling (pn
Relator: Antônio Geraldo (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Pedro Canedo Welinton Fagundes

Bloco (PMDBIPSD/PSL)

Antônio Geraldo
Ciro Nogueira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins
José Rocha
Vanessa Felippe

Darcísio Perondi
Germano Rigotto
Marquinho Chedid
Mauro Lopes
Sandro Mabel
Sílvio Pessoa

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

PSDB

Carlos Magno
José Egydio
Júlio Cesar

Murilo Pinheiro
Ursicino Queiroz

1 vaga

Freire Júnior
Saraiva Felipe

4 vagas

Aldir Cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
Zila Bezerra

Adelson Salvador
Ary Kara
Barbosa Neto
Mário Martins
Max Rosenmann
1 vaga

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

Carlos Nelson
Femando Gabeira (PV)
João Thomé Mestrinho

Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Rubens Cosac

Bloco (PT, PDT, pedoB)

Ademir Lucas
Jovair Arantes
Marcus Vicente
Renato Johnsson
Ronaldo César Coelho
Wilson Campos

Carlos Santana
Jaques Wagner
Ricardo Gomyde
Sandra Starling

Adroaldo Streck
Marconi Perillo

Narcio Rodrigues
Paulo Feijó

Raimundo Gomes de Matos
Zulaiê Cobra

Aldo Rebelo
Arlingo Chinaglia
Fernando Lopes
Jair Meneguelli

Jarbas Lima
João Ribeiro
Roberto Balestra
Salatiel Carvalho
Welinton Fagundes
Wigberto Tartuce

Antônio Feijão
Jovair Arantes
Leônidas Cristino

Bloco (PPBIPL)

Amaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca

Cunha Bueno
Cunha Lima

José Rezende
Pedro Canedo

PSDB

Ademir Lucas
Celso Russomanno

João Leão



Mário Negromonte
Pedro Henry

Paulo Feijó
Simão Sessim Eurípedes Miranda

PDT

Fernando Lopes

Aldo Rebelo

Elton Rohnelt
José Rocha

Laura Carneiro
Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva
1 vaga

Bloco (PFL, PTB)

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

Bloco (PMDB, PSD, PSL)

Euler Ribeiro
Lima Netto
Roberto Jefferson
Silvernani Santos
Ursicino Queiroz
Vanessa Felippe
1 vaga

De Velasco

Aldo Arantes

Secretária: Rejane Marques
Local: servo de Com. Esp. -Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-6874n067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N2 4.425/94, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE

DESPESAS COM TRATAMENTO DE
DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO MÉDICO
HOSPITALAR PELAS EMPRESAS PRIVADAS
DE SEGURO SAÚDE OU ASSEMELHADAS" E

DEMAIS PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO
NESTA CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGURO DE SAÚDE".

Proposição: PL 4.425194 Autor: Iram Saraiva

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
1li Vice-Presidente: Pedro Luís Albuquerque (PFL)
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Titulares Suplentes

Nilson Gibson

Suplentes

Femando Zuppo

Carlos Santana
Nilmário Miranda

Pedro Wilson

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PT

PDT

PSB

Bloco (PFUPTB)

Augusto Viveiros
Osvaldo Biolchi
Raul Belém
1 vaga

Renan Kurtz

Proposição: PL nll 4.376193 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares

PCdoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O

PROJETO DE LEI N!2 4.376/93, DO PODER
EXECUTIVO, QUE "REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Gonzaga Patriota

Arlindo Chinaglia
GilneyViana
Paulo Bemardo

Dilso Speralico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

PMDB

Fernando Diniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

PPB

Darcísio Perondi
Genésio Bemardino
José Pinotti (PSB)
Moreira Franco
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

Germano Rigotto
José Aldemir

José Luiz Clerot
Marcos Vinícius de Campos (PFL)

Paulo Lustosa
1 vaga

PSDB

Bloco (PPB, PL)Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Valdomiro Meger (PFL)

Danilo de Castro
Jovair Arantes

PT

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio (PFL)
José Linhares
Pedro Corrêa
Pedro Luís Albuquerque (PFL)

PSDB

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Moacyr Andrade

Nilton Baiano
1 vaga

Milton Mendes
Sandra Starling

Miguel Rossetto
Waldomiro Fioravante

Antônio Carlos Pannunzio
Ceci Cunha

Márcia Marinho
Osmânio Pereira



Elias Murad
Jovair Arantes
1 vaga

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Humberto Costa

PT

Pimentel Gomes (PPS)
Rommel Feijó

Tuga Angerami

Jaques Wagner
Sandra Starling

Sérgio Arouca (PPS)

Chico Vigilante
Jandira Feghali
José Genoíno
Marta Suplicy
Severiano Alves

Bloco (PT, POT, pedoB)

PPB

Luiz Durão
Luiz Mainardi
Paulo Rocha

Ricardo Gomyde
Valdeci Oliveira

POT

Vicente André Gomes (PSB) Femando Ribas Carli (PPB)

PSB

Ricardo Heráclio Gonzaga Patriota

PCdoB

Augusto Farias
Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
Francisco Silva
Wigberto Tartuce

PTB

Amaldo Faria de Sá
Gerson Peres
Osvaldo Reis
Prisco Viana

1 vaga

Secretário: SiMo Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11 Sala 168-B
Telefone: 318-7061/318-7062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER AO PROJETO DE LEI NR 5.430,

DE 1990, QUE "ALTERA, AJUALIZA E
CONSOLIDA A LEGISLAÇAO SOBRE
DIREITOS AUTORAIS E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS" E A SEUS APENSADOS
Proposição: PL 5430190 Autor: senado Federal

Presidente: Roberto Brant (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jandira Feghali (PCdoB)
32 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
Relator:

Suplentes

José Borba

PSB

Ricardo Heráclio Pedro Valadares

Secretária: Maria de Fátima Moreira
Local: servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLfrICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALlZAÇ~O DO CÓDIGO EI.:.EITO
RAL E MODIFICAÇOI;S NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARTIDARIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: A1zira Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

TItulares

Rodrigues Palma
Jandira Feghali

Suplentes

PFL

Titulares

Agnelo Queiroz

Arolde de Oliveira
Marilu Guimarães
Osmir Uma
Paes Landim
Paulo Gouvea
Vic Pires Franco

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

Carlos Nelson
Hermes Parcianello
Moreira Franco
Paulo Ritzel
2 vagas

PSOB

Antônio Geraldo
AntOnio Ueno

Augusto Viveiros
Cláudio Chaves
Roberto Fontes

Zila Bezerra

Edinho Araújo
José Luiz Clerot
Pinheiro Landim

3 vagas

Bloco (PFLlPTB)

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PMOB
joão Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Roberto Valadão
2 vagas

Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha
1 vaga

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

2 vagas

Aloysio Nunes Ferreira
Amaldo Madeira
Marcus Vicente
Pimentel Gomes
Roberto Brant
1 vaga

Femando Torres
Feu Rosa

Flávio Ams
LeOnidas Cristino

Marconi Perillo
1 vaga

PPB
A1zira Ewerton
Jarbas Uma
JoséJanene
Prisco Viana
Romel Anízio

Amaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Unhares

Ricardo Izar
1 vaga



PSDB PPB
Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

PT

Aécio Neves
3 vagas

Delfim Netto
Fetter Júnior
Francisco Dornelles
José Janene
Osmar Leitão

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti

Laprovita Vieira
Márcio Reinaldo Moreira

Roberto Campos

Bloco (PUPSDIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSBIPMN)

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

PDT

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

Enio Bacci
Eurípedes Miranda

Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crusius

José Pimentel
Luiz Gushiken
Vânio dos Santos

PSDB

Antônio Feijão
Fernando Torres

2 vagas

PT

João Coser
Maria Conceição Tavares

Nedson Micheleti

Fernando Lyra Pedro Valadares PDT

Aldo Arantes

PCdoB Coriolano Sales
Haroldo Lima Fernando Lopes

Márcia Cibilis Viana
Paulo Bernardo (PT)

Bloco (PUPSDIPSC)
Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

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
CONSTITUiÇÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

1 vaga

Eujácio Simões

Suplentes

Carlos Magno
Costa Ferreira

Euler Ribeiro
Vanessa Felippe

2 vagas

PFL

Bloco (PSBIPMN)

Alexandre Cardoso

1 vaga

Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiro2.
Zila Bezerra

PCdoB

Ségio Miranda Milton Temer (PT)

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS
LEGISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR,

NO BRASIL, AS DECISÕES DA IV
CONFERÊNCIA MUNDIAL DA MULHER

•Presidente: Rita Camata (PMDB)
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
22 Vice-Presidente: Marta Suplicy (PT)
32 Vice-Presidente: DoIores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

Ttltulares

Suplentes

Augusto Viveiros
Carlos Melles
Jonival Lucas
José Coimbra

Lima Netto
Osório Adriano

Roberto Pessoa

PMDB

Bloco (PFLlPTB)

Titulares

Benito Gama
Félix Mendonça
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
VilmarRocha

EdinhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Pedro Novais
Silas Brasileiro
1 vaga

Antônio do Valle
Marcos Lima
Paulo Ritzel

3 vagas
Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Nair Xavier Lobo
Regina Lino

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Pedro Novais
Simara Ellery

4 vagas



Rita Camata
Tetê Bezerra

Ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima PeJaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

PSOB

Feu Rosa
Veda Crusius

4 vagas

Bloco (PTIPOTlPCdoB)

Jorge Wilson
Marcelo Barbieri
Nair Xavier Lobo
Silas Brasileiro

Amon Bezerra
Feu Rosa
Jovair Arantes
Luiz Piauhylino
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

PSOB

Orcino Gonçalves
Valdir CoIatto

Zaire Rezende
1 vaga

Adelson Ribeiro
A1zira Ewerton

Renato Johnsson
Roberto Rocha

2 vagas

Adhemar de Barros Filho
Jarbas Lima

João pjzzolatti
VadãoGomes

Wigberto Tartuce

Chico Vigilante
Femando Ferro

Femando Zuppo
José Pimentel

Luiz Eduardo Greenhalgh

PPB

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Euripedes Miranda
Hélio Bicudo
José Genoíno
Luiz Alberto
Ricardo Gomyde

Adylson Motta
Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Mário Cavallazzi
1 vaga

5 vagas

José Coimbra

Esther Grossi
Humberto Costa

Marcia Cibilis Viana
Sandra Starling
Socorro Gomes

PTB

PPB

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Alzira Ewerton
Doiores Nunes
Herculuano Anghinetti

Etevalda Grassi de Menezes

Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Cameiro
Teima de Souza

Presidente: Abelardo Lupiop (PFL)
12 Vice-Presidente: Carlos Melies (PFL)
2l! Vice-Presidente: Nair Xavier Lobo (PMDB)
3l! Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
Relator: Zulaiê Cobra (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR A QUESTÃO DA
SEGURANÇA PÚBLICA NO PAfs, COM A
FACULDADE DE, AO FINAL, OFERECER
PROPOSiÇÕES VERSANDO SOBRE O

ASSUNTO, PARA TRAMITAÇÃO NO ÂMBITO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO

CONGRESSO NACIONAL

Amon Bezerra

Suplentes

José Chaves
Neuto de Conto

1 vaga

Lima Netto
Paulo Gouvêa
Rogério Silva

Wemer Wanderer

Nilson Gibson

Luiz Buaiz

Nelson Marquezelli

PFL

PL

PTB

PSB

PSOB

Bloco PMOB, PSO, PSL

Germano Rigotto
Paulo Lustosa
1 vaga

José Anibal

José Lourenço
Paulo Bomhausen
SameyFilho
1 vaga

secretária: Brunilde Liviero C. de Moraes
Local: Serviço de Com. Especiais - Anexo 11, SI. 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL
COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR
E PARTICIPAR DA DISCUSSÃO PARA
IMPLEMENTAÇÃO DA ÁREA DE LIVRE

COMÉRCIO DAS AMÉRICAS - ALCA
Presidente: Germano Rigotto (PMDB)
Relator: Francisco Horta (PFL)

Titulares

Pedro Canedo

Gonzaga Patriota

Vicente Cascione

Ciro Nogueira
Hugo Rodrigues da Cunha

Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Vanessa Felippe

1 vaga

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

De Velasco (PRONA)
Mauro Lopes

Antônio do Valle
Hélio Rosas

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Benedito de Lira
Carlos Melies
Luiz Moreira
1 vaga



" . '------,

Arlindo Vargas Paulo Cordeiro

Secretário: Mário Brausio Coutinho
Local: Servo de Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N!l14-A,
DE 1995, QUE "DISPÕE SOBRE O

PERfoDO DE FUNCIONAMENTO DO
CONGRESSO NACIONAL"

PTB

Suplentes

Leur Lomanto
Lima Netto

Antonio Carlos Pannunzio
Elias Murad

PFL

PSOB

Bloco (PMOB, PSO, PSt)

Djalma de Almeida Cesar
1 vaga

Alberto Goldman
Roberto Santos

João Mellão Neto
Sarney Filho

Hélio Rosas
Odacir Klein

Israel Pinheiro Philemon Rodrigues

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Como Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefone: 318-7555/318-7063 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECI,I'L

CONSELHO DE ALTOS ESTUDOS E
AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA

Presidente: Nelson Trad (PTB)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente:

Titulares

Fernando Ribas Carli
José Teles

Ushitaro Kamia

Feu Rosa
José Thomaz Nonô

Geraldo Pastana
Haroldo Lima

Maria da Conceição Tavares

PTB

PPB

Bloco PT, POT, PCdoB

Delfim Netto
2 vagas

Marcus Vicente
Nelson Marchezan

Aldo Rebelo
Carlos Cardinal
Luiz Gushiken

Proposlção:PEC 14195 Autor: Adylson Motta

Presidente: Carlos Alberto (PSDB)
12 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
22 Vice-Presidente: De Velasco (PRONA)
32 Vice-Presidente: Chico Vigilante (PT)
Relator: José Thomaz Nonô (PSDB)
Titulares Suplentes

PFL

Bloco (PMOB, PSO, PSL)

José Borba

Inácio Arruda
1 vaga

Jorge Tadeu Mudalen
Roberto Balestra

PTB

PPB

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Roberto Campos
1 vaga

Israel Pinheiro
Nelson Trad

Secretário: Flávio Freitas Faria (Diro Ass. LEIgo)
Local: Assessoria Legislativa
Telefones: 318-6722/318-6716

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A TRATAR DA QUESTÃO
PORTUÁRIA NACIONAL COM ,A FINALIDADE

DE VISITAR PORTOS BRASILEIROS,
EM PARTICULAR SANTOS E VITÓRIA

Ivan Valente
Sandra Starling

Asdrúbal Bentes
Fernando Diniz

Nair Xavier Lobo

Antônio Ueno
Arolde de Oliveira

Ayres da Cunha
Carlos Magno

PSOB

Barbosa Neto
De Velasco (PRONA)
Ivandro Cunha Lima

Aroldo Cedraz
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Jaime Martins

PPB

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Eurípedes Miranda
João Coser

José Augusto (PPS)

Carlos Alberto
José Thomaz Nonô
Salvador Zimbaldi

Chico Vigilante
Padre Roque
Severiano A1bes

Adhemar de Barros Filho
João Mendes
Prisco Viana

Max Rosenmann
2 vagas

José Teles
Silvernani Santos (PFL)

1 vaga

Presidente: Edinho Bez (PMDB)
12 Vice-Presidente: João Henrique (PMDB)
22 Vice-Presidente: Koyu lha (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
Relator: Lima Netto (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

José Carlos Aleluia Augusto Viveiros
Lima Netto Carlos Alberto Campista

Bloco (PMOB, PSO,PSL)

Edinho Bez Hermes Parcianello



João Henrique

PSOB

Mário Martins Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-7061/7062

Gilney Viana (PT)
Salomão Cruz (PSDB)

Sarney Filho (PFL)
Silas Brasileiro (PMDB)

Autor: Presidência

Suplentes

Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSDB)

Luiz Femando (PSDB)
Osmir Lima (PFL)

Pauderney Avelino (PPB)
Socorro Gomes (PCdoB)

Antônio Brasil (PMDB)
Jair Bo/sonara (PPB)
Haroldo Sabóia (PT)
João Fassarella (PT)

Proposição:

Coordenador: Miro Teixeira (PDT)

Titulares

Coordenador: Gilney Viana (PT)
Antônio Brasil (PMDB)
Fernando Gabeira (PV)
Gervásio Oliveira (PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-8
Telefones: 318-7066/7067

COMISSÃO EXTERNA

SEM ÔNUS PARA CÂMARA DOS DEPUTADOS,
PARA EXAMINAR, OS TERMOS E AS

CONDiÇÕES GERAIS DO PROCESSO DE
DESESTATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO
RIO DOCE - CVRD, INCLUSIVE OS DADOS E

DOCUMENTOS DISPONíVEIS NA CENTRAL DE
INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA,

DESIGNADA OFICIALMENTE
"SALA DE INFORMAÇÕES"

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-7066/7067

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDíGENAS EÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Coordenador: Sarney Filho (PFL)
Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Francisco Coelho (PFL)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Cooissões Especiais - Anexo '/I, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR, NO PERíODO
DE 17-10-96 A 30-6-97, A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS E EXTENSAS
PORÇÕES DE TERRAS BRASILEIRAS

POR GRUPOS ASIÁTICOS

Suplentes

Cláudio Chaves
Murilo Pinheiro

Pinheiro Landim
Regina Lino

PFL

Bloco PMOB, PSO, PSL

Francisco Rodrigues
Vic Pires Franco

Confúcio Moura
José Priante

Koyu lha Féu Rosa
Marcus Vicente 1 vaga

Bloco (PT, POT, PCdoB)

Carlos Santana Nedson Micheleti
Teima de Souza Paulo Delgado

PPB

Lamartine Posella José Janene
Nilton Baiano 1 vaga

Secretária: Ânge/a Mancuso
Local: Serviço de Com. Temp.• Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7061

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A APURAR DENÚNCIAS
DE EXPLORAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO

ILEGAL DE PLANTAS E
MATERIAL GENÉTICO NA AMAZÔNIA

Presidente: Socorro Gomes (PCdoB)
Vice-Presidente: Confúcio Moura (PMDB)
Relator: Antônio Feijão (PSDB)

Titulares

PSOB

Antônio Feijão A1zira Ewerton
Salomão Cruz Moisés Bennesby

Bloco PT, POT, pedoB

Gilney Viana Aldo Rebelo
Socorro Gomes Matheus Schmidt

PPB

João Tota Carlos Airton
Valdenor Guedes Luís Barbosa

PTB

José Coimbra 1 vaga

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Comissões Espec. - Anexo 11, Sala 169·B
Telefones: 318-7067/7052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL

Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Aroldo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Simara Ellery (PMDB)
Cunha Bueno (PPB)

Secretário: José Maria Aguiar de Castro



DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA
SEMESTRAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCD ou DSF elo porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

R$ 31,00
R$ 96,60

R$ 127,60
R$ 0,30
R$ 0,80

DIÁRIOS DO CONGRESSO NACIONAL

PREÇO DE ASSINATURA
ANUAL

Assinatura OCO ou OSF slo porte
Porte de Correio
Assinatura OCO ou OSF cio porte (cada)
Valor do número avulso
Porte avulso

ug = 020002
gestão =02902

R$ 62,00
R$ 193,20
R$ 255,20

R$ 0,30
R~: n,80

Os pedidos deverão ser acompanhados de Nota de Empenho, Ordem de Pagamento
pela Caixa Econômica Federal - Agência 1386-2 PAB SEEP, conta nº 920001-2, Banco do
Brasil, Agência 0452-9 Central, conta nº 55560204-4 ou recibo de depósito via FAX (061)
2245450, a favor do FUNSEEP, indicando a assinatura pretendida.

SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAÇÕES
PRAÇA DOS TRÊS PODERES SINo - BRASíLIA - DF - CEP 70165-900

CGC. 00.530.279/0005-49

Obs.: Não será recebido cheque via carta para efetivar assinaturas dos DCN.

r'lI1aiores informações pelos telefones (061) 311-3812 e (061) 311-3803, Serviço de
Administração Econômica-Financeira/Controle de Assinaturas, com José Leite, Ivanir Duarte
Mourão ou Solange Viana Cavalcante.
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