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Ata da 87! Sessão, em 6 de junho de 1997

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Fede

ral, submeto à elevada deliberação de Vossas Exce
lências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Secretário de Assuntos Estratégicos da Pre
sidência da República, o texto do projeto de lei que
"Altera a sede e foro da Indústrias Nucleares do Bra
sil S/A -INB".

Brasília, 5 de junho de 1997. - Fernando Hen
rique Cardoso.

Em nº 17/SAE-PR

Brasília, 27 de maio de 1997
Exce/entíssirno Senhor Presidente da República,
A Indústrias Nucleares do Brasil S/A -INB -, bem

como a Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN
- que detém a maioria das ações, com direito a voto, da
quela empresa, estão vinculadas à Secretaria de Assun
tos Estratégicos da Presidência da República.

2. A INB, empresa sucessora da extinta NU
ClEBRÁS, é regida pela Lei nº 5.740, de 1º de de
zembro de 1971, pela Lei nº 6.189, de 16 de dezem
bro de 1974, pelo Decreto-Lei nº 2.464, de 31 de
agosto de 1988, e ainda, pelo seu Estatuto Social.
Conforme estabelecido na Lei nº 5.740/71, a INB
tem sede e foro na Capital Federal.

3. Adicionalmente, à INB se aplica a Lei nº
6.404, de 15 de dezembro de 1976 - Lei das Socie
dades por Ações, que estabelece a obrigatoriedade
de realização de Assembléias Gerais em Brasília,
não obstante a maior parte das atividades da INB
concentrar-se no Estado do Rio de Janeiro (sede de
negócios e duas fábricas). Tal prática acarreta des
pesas desnecessárias com processos administrati
vos, passagens, diárias, manutenção da sede social
(domicílio jurídico), custas judiciais e publicações na
imprensa.

4. Desta maneira, como medida de economia e
racionalização de gastos, seria conveniente que a

11 - LEITURA DA ATA

O SR. NILSON GIBSON, servindo como 2º Se
cretário procede à leitura da ata da sessão antece
dente, a qual é, sem observações aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passa-se
à leitura do expediente.

O SR. JOSÉ ALDEMIR, servindo como 1º Se
cretário procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE

AVISOS

Exmo. Sr. Clóvis de Barros Carvalho, Minis
tro de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência
da República, nos seguintes termos.

Aviso nº 733 - SUPAR/C. Civil.

Em 5 de junho de 1997
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem na

qual o Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú
blica indica o Senhor Deputado Luís Eduardo Maga
lhães para exercer a função de Líder do Governo
nessa Casa.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carva
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

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

Defiro.
Em 6-6-97. - Michel Temer, Presidente.

MENSAGENS

MENSAGEM N!! 640
Senhores Membros da Câmara dos Deputados,
Nos termos do artigo 11 do Regimento Interno

Presidência dos Srs.: Nelson Trad, 29 Secretário, Paulo Paim, 39 Secretário, Luciano Cas·
tro, 49 Suplente de Secretário, Nilson Gibson § 29 do artigo 18 do Regimento Interno

1- ABERTURA DA SESSÃO dessa Casa do Congresso Nacional, indico o Senhor
(Às 9 horas) Deputado I.uís Eduardo Magalhães para exercer a

O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Havendo função de Líder do Governo.
número regimental. Brasília, 5 de junho de 1997. - FERNANDO

Está aberta a sessão. HENRIQUE CARDOSO.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo Do Poder Executivo, nos seguintes termos,

brasileiro iniciamos nossos trabalhos. MENSAGEM Nº 641
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da

sessão anterior.
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sede e o foro da Indústrias Nucleares do Brasil S/A
(INB) fossem transferidos de Brasília para a cidade
do Rio de Janeiro. Para isto, toma-se necessária a
emissão de nova lei, razão pela qual submeto à ele
vada apreciação de Vossa Excelência a proposta do

Anteprojeto de lei anexo.
Respeitosamente, - Ronaldo Mota Sanden

berg, Secretário de Assuntos Estratégicos da Presi
dência da República.

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS
ESTRATÉGICOS DA PRESIDÊNCIA DA REPUBLICA N°-l.L~ DE~/~/~

1. Síntese do problema ou da situacão Que reclama providências:
A INB por torça da legislação em vigor, é obrigada a realizar Assembléias Gerais em Brasília,
não obstante a maior parte de suas atividades concentrar-se no Estado do Rio de Janeiro. Tal
prática acarreta despesas desnecessárias com processos administrativos, passagens, diárias.
manutenção da sede social (domicílio jurídico), custas judiciais e publicações na imprensa.

2. Soluções e providências contidas no ato normativo ou na medida proposta:
Esta Exposição de Motivos propõe que seja feita a emissão de Lei determinando que a sede e o
foro da Indústrias Nucleares do Brasil S.A. (INB), sejam transferidos de Brasília para a cidade
do Rio de Janeiro.

3. r~ativasexistentes às medidas ou atos proposros:

4. Custos:
A medida proposta não implica despesa adicional.

5.Fque justificam a urgêneia:

6.1~to sobre o meio ambiente:

7. Síntese do parecer do órgão jurídico:IXXX .



Renova a concessão da Fundação
Cultural São Francisco de Assis, para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Siqueira Cam
pos, Estado do Paraná.

O Presidente da república, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I,do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53740.000490/94, - 18

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,

Em 5 de junho de 1997

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor PresIdente da República re
lativa a projeto de lei que "Altera a sede e foro da In
dústrias Nucleares do Brasil S/A. - INB".

Atenciosamente, Clóvis de Barros Carva
lhos, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

MENSAGEM N2642

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

com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub
meto à apreciação de Vossas Excelências, acompa
nhando de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do
decreto de 2 de junho de 1997, que "renova a con
cessão da Fundação Cultural São Francisco de As
sis, para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Siqueira Campos, Estado
do Paraná".

Brasília, 5 de junho de 1997 - Fernando Hen
rique Cardoso

Em nº 101/MC

Brasília, 21 de maio de 1997

Excelentíssirno Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o in

cluso Processo Administrativo nº 53740.000490194, em
que a Fundação Cultural São Francisco de Assis solicita
renovação da concessão para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
BRASíLIA - DF
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PROJETO DE LEI N2 3.206/97 Siqueira Campos, Estado do Paraná, outorgada, ori-
Altera a sede e foro da Indústrias Nucleares do ginariamente, à Rádio Bom Jesus de Sequeira Cam-

Brasil S/A. _ INB. pos Ltda. pela Portaria Contei n284, de 7 de outubro
O Congresso Nacional decreta: de 1964, cuja última renovação ocorreu nos termos
Art. 12 A Indústria Nucleares do Brasil S/A. _ do Decreto n

2
90.256, de 2 de outubro de 1984, pu-

blicado no Diário Oficial da União em 3 subseqüente,
INB terá sede e foro na cidade do Rio de Janeiro - cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo decreto
RJ, e poderá estabelecer laboratórios, unidades in- de 10 de maio de 1991, e transferida à requerente pelo
dustriais, escritórios ou outras dependências em Decreto nº 93.149, de 21 de agosto de 1986.
qualquer parte do território nacional. 2. Observo que o ato de outorga original está

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua amparado juridicamente, considerando as disposiçõ-
publicação. es contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972,

Brasília, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
Aviso nº 734 SUPARlC. Civil. que regulamentou, que consideram como deferidos

os pedidos de renovação requeridos na forma devi
da e não decididos ao término do prazo de vigência
da concessão ou permissão, sendo, por isso, admiti
do o funcionamento precário das estações, mesmo
quando expiradas as respectivas outorgadas.

3. Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendên
cia de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não
determina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ulti
mado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço
deverá o ato correspondente assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 29 de outubro de 1994.

5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu regula
mento, decreto nº 88.066, de 1983 submeto o as
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do artigo 223 da
Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1997
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§ 32, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 29 de outubro de 1994, a con
cessão para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Siqueira Campos, Estado do Paraná, ou
torgada originariamente à Radio Bom Jesus d Si
queira Campos Ltda., pela Portaria Contei nº 84, de
7 de outubro de 1964, renovada pelo Decreto nº
90.256, de 2 de outubro de 1984, publicado no Diá
rio Oficial da União em 3 subseqüente, sendo man
tido o prazo residual da outorga conforme decreto de
10 de maio de 1991, e transferida para a Fundação
Cultural São Francisco de Assis, nos termos do De
creto nº 93.149, de 21 de agosto de 1986, publicado
em 22 de agosto seguinte.

Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decre
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 22 Este ato somente produzirá efeito legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 2 de junho de 1997; 176º da Inde
pendência e 109º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Sergio Motta

Aviso nº 735 - SUPARlC.Civil

Em 5 de junho de 1997
Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Exee

Ientíssimo Senhor Presidente da República na qual sub
mete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante do decreto de 2 de junho e 1997, que renova a con
cessão da Fundação Cultural São Francisco de Assis, da
cidade de Siqueira Campos, Estado do Paraná.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carva
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

MENSAGEM Nº 643

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

com o § 3º 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 cons
tante do decreto de 2 de junho de 1997, que "Reno
va a concessão da Rádio Internacional Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda

média, na cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná".

Brasília, 5 de junho de 1997. - Fernando Hen
rique Cardoso,

Em nº 104/MC

Brasília, 21 de maio de 1997

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº 53740.000800/94,
em que a Rádio Internacional Ltda. solicita renovação
da concessão para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Quedas do Igua
çu, Estado do Paraná, outorgada, conforme Decreto
nº 90.91'1, de 6 de fevereiro de 1985, publicado no
Diário Oficial da União em 7 subseqüente, por dez
anos, a partir de 22 de março de 1985, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo decreto de 10
de maio de 1991.

2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposiçõ
es contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972,
e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
que regulamentou, que consideram como deferidos
os pedidos de renovação requeridos na forma devi
da e não decididos ao término do prazo de vigência
da concessão ou permissão, sendo, por isso, admito
o funcionamento precário das estações, mesmo
quando expiradas as respectivas outorgas.

3. Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não deter
mina, necessariamente, a extinção do serviço presta
do, podendo o processo da renovação ser ultirnado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente assina.lar que a renovação ocor
rerá a partir de 22 de março de 1995.

5. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à supe
rior consideração de Vossa Excelência para decisão e
submissão da matéria ao Congresso Nacional, em cum
primento ao § 3º do artigo 223 da Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1997

Renova a concessão da Rádio Interna
cional Uda. para explorar serviço de radio
difusão sonora em onda média, na cidade
de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.

O Presidente da República, no uso das atribui-



.Brasília, 21 de maio de 1997
Excelentíssirno Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº
53790.000628/93, em que a Rádio Marcelino Ramos
Ltda. solicita renovação da concessão para explorar
o serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Marcelino Ramos, Estado do Rio Grande
do Sul, outorgada originariamente à Sociedade Rá
dio Marcelinense Ltda. conforme Portaria MVOP nº
428, de 1º de Junho de 1958, autorizada a.alterar a
sua denominação social para a atual, nos termos da
Portaria nº 106, de 17 de março de 1970, cuja a última
renovação ocorreu nos termos do Decreto nº 89.590,
de 27 de abril de 1984, publicado no Diário Oficial da
União de 30 seguinte, por dez anos, a partir de 1º de
maio de 1984, cujo prazo residual da outorga foi manti
do pelo decreto de 10 de maio de 1991.

2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposiçõ
es contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972,
e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
que regulamentou, que consideram como deferidos
os pedidos de renovação requeridos na forma devi
da e não decididos ao término do prazo de vigência
da concessão ou permissão, sendo, por isso, admiti
do o funcionamento precário das estações, mesmo
quando expiradas as respectivas outorgas.

3. Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não deter
mina, necessariamente, a extinção do serviço presta
do, podendo o processo da renovação ser ultimado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.

5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o as
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso

Junho de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 7 15247

ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Ministro de Estado das Comunicações, o ato cons-
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo tante do decreto de 2 de junho de 1997, que "Reno-
em vista o que consta do Processo Administrativo nº va a concessão da Rádio Marcelino Ramos Ltda.
53740.000800/94, - 3 para explorar serviço de radiodifusão sonora em

Decreta: onda média, na cidade de Marcelino Ramos, Estado
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, do Rio Grande do Sul".

§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por Brasília, 5 de junho de 1997. - Fernando Hen-
dez anos, a partir de 22 de março de 1995, a con- rique Cardoso,
cessão da Rádio Internacional Ltda. outorgada pelo Em nº 105/MC
Decreto nº 90.917, de 6 de fevereiro de 1985, publi
cado no Diário Oficial da União em 7 subseqüente,
cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo de
decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so
nora em onda média, na cidade de Quedas do Igua
çu, Estado do Paraná.

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

Art. 2!! Este ato somente produzirá efeito legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3!! do art. 223 da Constituição.

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

Brasília, 2 de junho de 1997; 176º da Inde
pendência e 109º da República. - Fernando henri
que Cardoso. Sérgio Motta.

Aviso nº 736 - SUPARlC. Civil

Em 5 de junho de 1997

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Ex

celentíssirno Senhor Presidente da República na qual
submete à apreciação do Congresso Nacional o ato
constante do decreto de 2 de junho e 1997, que re
nova a concessão da Rádio Internacional Ltda. da ci~

dade de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.
Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carva

lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

MENSAGEM Nº 644

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

com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,



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

com o § 3º 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 cons
tante do Decreto de 2 de junho de 1997, que "Reno
va a concessão da Rádio Clube de Ubiratã Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Ubiratã, Estado do Para
ná.

Brasília, 5 de junho de 1997. - Fernando Hen
rique Cardoso, Presidente da República.

EM Nº108/MC

Brasília, 21 de maio de 1997.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº
53740.000685/94, em que a Rádio Clube de Ubiratã
ltda., solicita renovação da concessão para explorar
o serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Ubiratã, Estado do Paraná, outorgada
conforme Portaria MC nº 252, de 14 de novembro de
1984, publicada no Diário Oficial da União em 19
subsequente, tendo passado à condição de conces
sionária em virtude do autorizado aumento de potên
cia de sua estação, nos termos da EM nº 112/94 
MC, de 12 de setembro de 1994.

2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposiçõ
es contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972,
e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
que regulamentou, que consideram como deferidos
os pedidos de renovação requeridos na forma devi
da e não decididos ao término do prazo de vigência
da concessão ou permissão, sendo, por isso, admiti
do o funcionamento precário das estações, mesmo
quando expiradas as respectivas outorgadas.

3. Com estas observações, lícito é se concluir·
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Nacional, em cumprimento ao § 3º do artigo 223 da Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
Constituição. Excelentíssimo Senhor Presidente da República na

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
Estado das Comunicações. ato constante do decreto de 2 de junho e 1997, que

DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1997 renova a concessão da Rádio Marcelino Ramos
Ltda. da cidade de Marcelino Ramos, Estado do Rio
Grande do Sul.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carva
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

MENSAGEM Nº 645

Renova a concessão da Rádio Mar
celino Ramos LIda. para explorar serviço
de radiodifução sonora em onda média,
na cidade de Marcelino Ramos, Estado
do Rio Grande do Sul•.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53790.000628/93, - 40

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,

§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a conces
são da Rádio Marcelino Ramos Ltda. outorgada ori
gináriamente à sociedade Rádio Marcelinense Ltda.
pela Portaria MVOP nº 428, de 19 de junho de 1958,
autorizada à alterar sua denominação social para a
atual Portaria nº 106, de 17 de março de 1970, e re
novada pelo Decreto nº 89.590, de 27 de abril de
1984, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme decreto de 10 de maio de 1991 para explo
rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi
fusão sonora em onda média, na cidade de Marceli
no Ramos, Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. A exploração do serviço de
radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decre
to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeito legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.

Brasília, 2 de junho de 1997; 176º da Inde
pendência e 109º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta

Aviso nº 736 - SUPARlC Civil

Em 5 de junho de 1997

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

Senhor Primeiro Secretário,



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

com o § 3º 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 cons
tante do Decreto de 2 de junho de 1997, que "Reno
va a concessão da Rádio Independência do Paraná
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná".

Brasília, 5 de junho de 1997 - Fernando Hen
rique Cardoso.

EM nº 109/MC

Brasília, 21 de maio de 1997

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o

incluso Processo Administrativo nº
53740.000029/93, em que a Rádio Independencia
do Paraná Ltda., solicita renovação da concessão
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Curitiba, Estado do Para
ná, outorgada conforme Decreto nº 1.139, de 5 de
junho de 1962, cuja última renovação ocorreu nos
termos do Decreto nº 88.578, de 2 de agosto de
1983, publicado no Diário Oficial da União de 4
subseqüente, por dez anos, a partir de 1º de novem
bro de 1983, cujo prazo residual da outorga foi man
tido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

Renova a concessão da Rádio Clube
de Ubiratã Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Ubiratã, Estado do Paraná.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53740.000685/94-69.

Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,

§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 19 de novembro de 1994, a
concessão para explorar, sem direito de exclusivida
de, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Ubiratã, Estado do Paraná, outorgada
à Rádio Clube de Ubiratã Ltda., pela Portaria MC nº
252, de 14 de novembro de 1984, publicada no Diá
rio Oficial da União em 19 subsequente, tendo pas
sado à condição de concessionária em virtude do
autorizado aumento de potência de sua estação, nos
termos da EM nº 112/94 - MC, de 12 de setembro
de 1994.

Parágrafo único. A exploração do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicaçõ
es, leis subseqüentes e seus regulamentos.

Art. 2º Este ato somente produzirá efeito legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos ter
mos do § 3º do art. 223 da Constituição.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
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que a terminação do prazo da outorga ou a pendên- Brasília, 2 de junho de 1997; 176º da Inde-
cia de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não pendência e 109º da República. FERNANDO HEN-
determina, necessariamente, a extinção do serviço RIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.
prestado, podendo o processo da renovação ser ulti- Aviso nº 738 - SUPARlC. Civil
mado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço Em 5 de junho de 1997
deverá o ato correspondente assinalar que a renova- A Sua Excelência o Senhor
ção ocorrerá a partir de 19 de novembro de 1994. Deputado Ubiratan Aguiar

5. Nessa conformidade, e em obser-/ância ao Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula- Brasília - DF
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o as- Senhor Primeiro Secretário,
sunto à superior consideração de Vossa Excelência Encaminho a essa Secretaria Mensagem do
para decisão e submissão da matéria ao Congresso Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
Nacional, em cumprimento ao § 3º do artigo 223 da qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
Constituição. ato constante do Decreto de 2 de junho e 1997, que

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de renova a concessão da Rádio Clube de Ubiratã
Estado das Comunicações. Ltda., da cidade de Ubiratã, Estado do Paraná.

DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1997 Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carva-
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

MENSAGEM Nº 646



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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 2 de junho de 1997, que
renova a concessão da Rádio Independência do Paraná
Ltda., da cidade de Curitiba, Estado do Paraná.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carva
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

MENSAGEM Nº 647

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

com o § 3º 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 cons
tante do Decreto de 2 de junho de 1997, que "Reno
va a concessão da Rádio Brasil Sul Ltda., para ex
plorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé
dia, na cidade de Ibiporã, Estado do Paraná".

Brasília, 5 de junho de 1997. - Fernando Hen
rique Cardoso.

EM nº 110/MC

Brasília, 21 de maio de 1997

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à consideração de Vossa Excelência

o incluso Processo Administrativo nº
53740.000060/94, em que a Rádio Brasil Sul Ltda.,
solicita renovação da concessão para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
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2. Observo que o ato de outorga original está Parágrafo único. A exploração do serviço de
amparado juridicamente, considerando a disposiçõ- radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decre-
es contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, to, reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica-
e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, çóes, leis subseqüentes e seus regulamentos.
que a regulamentou, que consideram como deferi- Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos le-
dos os pedidos de renovação requeridos na forma gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
devida e não decididos ao término do prazo de vi- termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
gência da concessão ou permissão, sendo, por isso, Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
admitido o funcionamento precário das estações, sua publicação.
mesmo quando expiradas as respectivas outorgas. Brasília, 2 de junho de 1997; 176º da Inde-

3. Com estas observações, lícito é se concluir pendência e 109º da República. - FERNANDO
que a terminação do prazo da outorga ou a pendên- HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta
cia de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não Aviso nº 739 _ SUPARlC. Civil
determina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ulti- Em 5 de junho de 1997
mado.

4. Em sendo renovada a outorga em apreço,
deverá o ato correspondente assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 1º de novembro de 1993.

5. Nessa conformidade, e em observância ao que
dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento,
Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à supe
rior consideração de Vossa Excelência para decisão e
submissão da matéria ao Congresso Nacional, em cum
primento ao § 3º do artigo 223 da Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1997

Renova a concessão da Rádio Inde
pendência do Paraná Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo
em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53740.000029/93,-30 decreta:

Art. 1º Fica renovada, de acordo com art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a
concessão da Rádio Independência do Paraná
Ltda., outorgada pelo Decreto nº 1.139, de 5 de ju
nho de 1962, renovada pelo Decreto nº 88.578, de 2
de agosto de 1983, publicado no Diário Oficial da
União em 4 subseqüente, sendo mantido o prazo re
sidual da outorga conforme Decreto de 10 de maio
de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
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de Ibiporã, Estado do Paraná.
2. A referida concessão foi outorgada origina

riamente à Rádio Bela Vista do Paraíso Ltda., con
soante Portaria MVOP nº 408, de 21 de junho de
1958 e, posteriormente, transferida à Rádio Marajoa
ra Ltda., nos termos da Portaria n!! 1.194, de 10 de
novembro de 1977, cuja denominação social foi alte
rada para a atual, conforme autorização contida na
Portaria nº 34, de 8 de março de 1988, da Diretoria
Regional do Dentel no Estado do Paraná. Consta,
ainda, nos assentamentos cadastrais da entidade,
como última renovação a promovida, por dez anos, a
partir de 1º de maio de 1984, pelo Decreto nº 89.546,
de 11 de abril de 1984, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.

3. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposiçõ
es contidas na Lei n!! 5.785, de 23 de junho de 1972,
e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
que a regulamentou, que consideram como deferi
dos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vi
gência da concessão ou permissão, sendo, por isso,
admitido o funcionamento precário das estações,
mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.

4. Com estas observações, lícito é se concluir
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não deter
mina, necessariamente, a extinção do serviço prestado,
podendo o processo da renovação ser utimado.

5. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renova
ção ocorrerá a partir de 1!! de maio de 1994.

6. Dessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regula
mento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o as
sunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do artigo 223 da
Constituição.

Respeitosamente, - Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.

DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1997

Renova a concessão da Rádio Bra
sil Sul LIda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Ibiporã, Estado do Paraná.

O Presidente da República, no uso das atribui
ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223
da Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, é tendo

em vista o que consta do Processo Administrativo n2

53740.000060/94,-61 decreta:
Art. 12 Fica renovada, de acordo com o art. 33, §

3º da Lei n!! 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da
Rádio Brasil Sul Ltda., outorgada pela Portaria MVOP
nº 408, de 21 de junho de 1958, renovada pelo Decre
to nº 89.546, de 11 de abril de 1984, publicado no Diá
rio Oficial da União em 12 subseqüente, cujo prazo
residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusivi
dade, serviço de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Ibiporã, Estado do Paraná.

Parágrafo único. A exploração do serviço de ra
diodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunica
ções, leis subsequentes e seus regulamentos.

Art. 2!! Este ato somente produzirá efeitos le
gais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição.

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

Brasília, 2 de junho de 1997; 176º da Inde
pendência e 109º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sérgio Motta.

Aviso nº 740 - SUPARlC.Civil

Em 5 de junho de 1997

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

Senhor Primeiro Secretário,
Encaminho a essa Secretaria Mensagem do

Excelentíssimo Senhor Presidente da República na
qual submete à apreciação do Congresso Nacional o
ato constante do Decreto de 2 de junho de 1997,
que renova a concessão da Rádio Brasil Sul Ltda.,
na cidade de Ibiporã, Estado do Paraná.

Atenciosamente, - Clóvis de Barros Carva
lho, Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre
sidência da República.

OFíCIOS

Da Sra. Senadora Emilia Fernandes, Primei
ra secretária, em exercício do Senado Federal,
nos seguintes termos,

Ofício n° 616 (SF)

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados
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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, Projeto de
Lei do Senado nº 242, de 1995, constante dos autó
grafos em anexo, que "dispõe sobre a proibição de
fumar em aeronaves comerciais brasileiras, em todo
território nacional".

Senado Federal, 6 de junho de 1997. - Sena
dora Emilia Fernandes, Primeira Secretária, em
exercício.

PROJETO DE LEI Nº 3.210197

Dispõe sobre a proibição de fumar
em aeronaves comerciais brasileiras, em
todo o território nacional.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É proibido fumar em aeronaves nacio

nais, de transporte público, em etapas de vôo de
duração igualou inferior a duas horas.

§ 1º Para as etapas de vôo com duração supe
rior a duas horas, será admitido fumar cigarros, re
servando-se na parte traseira da aeronave espaço
destinado exclusivamente aos fumantes.

§ 2º O Departamento de Aviação Civil, do Mi-

nistério da Aeronáutica, em conjunto com as empre
sas de transporte aéreo, adotará as medidas neces
sárias para o cumprimento do disposto neste artigo.

Art. 2º As companhias de transporte aéreo fi
cam obrigadas a dar conhecimento aos passageiros
da proibição e das restrições aos fumantes, confor
me o artigo anterior.

I - quando da emissão do bilhete ou da ordem
de passagem, oralmente, e fazendo constar, no es
paço próprio da passagem, os termos da legislação
em vigor;

11 - pela fixação, no interior da cabine, em lo
cais visíveis, de avisos da proibição de fumar ou da
separação entre setor de fumantes e não-fumantes;

111 - quando da exposição das· instruções de
segurança, de acordo com legislàção internacional,
deverá ser informada a norma legal vigente, relativa
mente a proibição de fumar ou separação de áreas
de fumantes, conforme a duração do vôo.

Art. 3º Esta lei entra em vigor noventa dias
após sua publicação.

Senado Federal, 6 de junho de 1997. - Sena
dor Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Se
nado Federal.
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Ofício nº 617 (SF)

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

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 nº 35, de 1995, constante dos autógra
fos em anexo, que Macrescenta o inciso XII e o § 6º ao
art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que
dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Servi
ço e dá outras providências, a fim de permitir a utiliza
ção do FGTS para a aquisição de terreno urbano ou
rural destinado à construção da casa própria".

Senado Federal, 6 de junho de 1997.- Senadora
Emilia Fernandes, Primeira Secretária, em exercício.

PROJETO DE LEI Nº 3.211/97

Acrescenta o inciso XII e o § 6º ao art. 20 da
Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que Mdispõe so
bre Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e dá
outras providências", a fim de permitir a utilização do
FGTS para a aquisição de terreno urbano ou rural
destinado à construção da casa própria.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio

de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inci
so XII e § 6º:

MXII - aquisição de terreno urbano ou rural,
destinado à construção da casa própria, observadas
as seguintes condições:

a) o titular de conta vinculada deverá contar

com o mínimo de três anos de trabalho sob o regime
do FGTS, na mesma empresa ou empresas diferentes;

b) possuir' renda familiar de, no máximo
R$700,OO (setecentos reais) e não ser proprietário de
outro imóvel residencial em todo o território nacional;

c) o terrreno adquirido terá como única finalida
de a construção de moradia própria, devendo ser a
obra executada no prazo máximo de vinte e quatro
meses e sua comprovação realizada até o vigésimo
quinto mês, contado da aquisição efetiva do terreno;

d) durante cinco anos, a partir da conclusão da
obra do imóvel, este não poderá ser negociado;

e) os padrões de edificação serão determina
dos na regulamentação desta Lei, bem como as san
ções ao não-cumprimento deste inciso;

f) os valores a serem desembolsados para a
execução deste programa deverão constar no orça
mento anual aprovado pelo Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.M

M§ 62 A utilização de valores depositados na
conta vinculada, na forma do inciso XII, não elidirá o
direito do trabalhador de utilizar o saldo remanes
cente de sua conta vinculada, para os demais fins
previstos nesta Lei."

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de sessenta dias contado da data de
sua publicação.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 6 de junho de 1997.- Senador

Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado
Federal.
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Brasília, 14 de maio de 1997
Senhor Deputado,
Na reunião ordinária realizada no dia 14-5-97,

esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei nº 2.831/97
do Sr. Gervásio Oliveira - que "toma obrigatória a cria
ção de parques destinados à preservação do meio am
biente em todos os municípios brasileiros", nos termos
do parecer da relatora, Deputada Regina Lino.

Tendo em vista que o referido Projeto foi des
pachado às Comissões de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias (mérito) e de Finanças e
Tributação e de Constituição e Justiça e de Redação
(admissibilidade), em cumprimento ao disposto no
Art. 133 do Regimento Interno desta Casa, solicito a
V. Ex.ª autorizar as providências inerentes.

Deputado Ricardo Izar, Presidente.

Do Sr. Deputado Rubem Medina, Presidente
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
nos seguintes termos:

Ofício-Preso nº 69/97

Brasília, 4 de junho de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado

Luís Roberto Ponte passa a integrar o colégio de
Vice-Líderes do Bloco/PMDB/PSD/PSL.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro
testos de estima e consideração. - Deputado Ged
dei Vieira Lima, Líder do Bloco PMDB/PSD/PSL.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Michel Temer
DO. Presidente da Câmara dos Deputados

Defiro.
Em 6-6-97. - Michel Temer, Presidente.

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

OF. PSDB/IINº 2.045/97

Do Sr. Deputado Geddel Vieira Lima, Líder Of. TP nº99/96
do Bloco Parlamentar PMDB/PSD/PSL, nos se-
guintes termos:

OF.GAB.lI/Nº 491

Brasília, 4 de junho de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência o

Deputado Arnaldo Madeira para o cargo de 1º Vice
Líder do Partido da Social Democracia Brasileira 
PSDB.

Atenciosamente, - Deputado Aécio Neves, Lí
der do PSDB.

Defiro.
Em 6-6-97. - Michel Temer, Presidente.

Do Sr. Deputado Henrique Eduardo Alves,
Presidente da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, nos seguintes termos:

OF. Nº 167-P-97 - CCJR

Brasília, 20 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Substitutivo do Se
nado ao Projeto de Lei nº 2.855-C/92, apreciado por
este Órgão Técnico em 14 de maio do corrente.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce
lência meus protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Cordialmente; - Deputado Henrique Eduardo
Alves, Presidente.

Do Sr. Deputado Ricardo Izar, Presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Am
biente e Minorias, nos seguintes termos:

Brasília, 23 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumpri

mento ao disposto no art. 58 do Regimento Interno,
a apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº 624, de 1995.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Ofício-Preso nº 69-A/97

Brasília, 8 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos

dos artigos 41, IV, e 50, 111, a do Regimento Interno,
esta Presidência fez a leitura da Mensagem nº
382197, do Poder Executivo, na reunião da Comis
são do dia 8-5-97.

Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência pro
testos de apreço e consideração. - Deputado Ru
bem Medina, Presidente.

Ofício nº 73/97

Brasília, 21 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 164, I, do Regimento In

terno da Câmara dos Deputados, declaro a prejudi
cialidade do Projeto de Lei nº 1.175/91 - do Sr. Ro
naldo Perim, que "acrescenta parágrafo ao Decreto-
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Brasília, 8 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen-

Brasília, 8 de maio de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº 2.301, de 1996.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Ofício/Preso nº 78/97

Brasília, 8 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art., 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Orgão Técnico, do Projeto de
Lei nº 2.381, de 1996.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Ofício/Preso nº 80/97

Brasília, 8 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº 2.171, de 1996.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Ofício/Preso nº 79/97

Brasília, 8 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art., 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Orgão Técnico, do Projeto de
Lei nº 2.572, de 1996.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Ofício/Preso nº 81/97

Brasília, 21 de maio de 1997

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 164, I, do Regimento Inter

no da Câmara dos Deputados, declaro a prejudicialida
de do Projeto de Decreto Legislativo nº 265196 - do Sr.
Samey Filho, que Ndispõe sobre a convocação de
plebiscito popular para recolher manifestação sobre a
privatização da Companhia Vale do Rio DoceN.

Atenciosamente. - Deputado Rubem Medina,
Presidenté.

Ofício nº 75/97

Lei nº 4.352, de 1º de junho de 1942, que cria a OfíciolPres. n° 77/97
Companhia Vale do Rio Doce".

Atenciosamente. - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Ofício nº 74/97

Brasília, 21 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 164, I, do Regimento In

terno da Câmara dos Deputados, declaro a prejudi
cialidade do Projeto de Lei Complementar nº 114/96
- do Sr. José Lourenço, que "estende ao comércio
em geral o benefício do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços - ICMS, sobre a exportação
de manufaturados".

Atenciosamente. - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Ofício/Preso nº 76/97

Brasília, 21 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Estando em tramitação neste órgão técnico, os

Projetos de Lei nºs 1.791/96, do Senado Federal (PLS
nº 49/95), que "acrescenta parágrafo ao artigo 23 da
Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, que criou o Pro
grama Nacional de Desestatização" e o 2.340/96, do
Sr. Adelson Salvador, que Naltera o disposto no artigo
15 da Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, que "cria o
Programa Nacional de Desstatização, e dá outras pro
vidências·, requeiro a Vossa Excelência, nos termos
dos arts. 142 e 143 do Regimento Intemo, a tramitação
conjunta das referidas proposições.

Na oportunidade, apresentamos protestos de
elevada consideração e apreço. - Deputado Ru
bem Medina, Presidente.

Não vejo afinidade entre as matérias dos proje
tos suficiente para justificar a apensação, razão por
que indefiro o pedido (art. 142, caput, do RICD). Ofi
cie-se Comissão requerente.

Em 6-6-97. - Michel Temer, Presidente.



Brasília, 8 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº 1.028, de 1995.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Ofício/Preso nº 92/97

Do Sr. Deputado Flávio Derzi, Presidente da
Comissão de Minas e Energia, nos seguintes ter
mos:

Of. nº 99/97

Brasília-DF, 14 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº 1.257-A/95 e dos Projetos de Lei nºs 1.557/96,
1.523/96 e 1.908/96, apensos.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção dos referidos projetos e dos pareceres a eles
oferecidos.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de estima e consideração. 
Deputado Flávio Derzi, Presidente.

Do Sr. Deputado Vicente Arruda, Presidente
da Comissão de Seguridade Social e Família, nos
seguintes termos:

Ofício n2 221-P/97

Brasília, 27 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº 842/95.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Vicente Arruda,
Presidente.

Do Sr. Deputado João Henrique, Presidente
da Comissão de Viação e Transportes, nos se
guintes termos:

Ofício/Preso nº 82/97
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to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de Atenciosamente. - Deputado Rubem Medina,
Lei nº 2.049, de 1996. Presidente.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Brasília, 8 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº 3.339, de 1992.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Ofício/Preso nº 83/97

Brasília, 8 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº 2.778, de 1997.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Ofício/Preso nº 84/97

Brasília, 14 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº 4.871, de 1994.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e do parecer a ele oferecido.

Atenciosamente. - Deputado Rubem Medina,
Presidente.

Ofício/Preso nº 85/97

Brasília, 14 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nº 4.486-A, de 1994.

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica-
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Brasília, 22 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Solicito a V. Exª autorizar a reconstituição por

encontrar-se extraviado, do Projeto de Lei nº 941/95
- do Sr. Carlos Cardinal - que "dá nova redação ao
art. 80 da Lei nº 5.108, de 21 de setembro de 1966 
Código Nacional de Trânsito".

Atenciosamente. - Deputado João Henrique,
Presidente.

Defiro.
Em: 6-6-97. Heráclito Fortes - 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Of. P- nº 46/97

Brasília, 21 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 133, ca

put, do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a
Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordi
nária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº
2.308, de 1996, do Sr. Marcelo Teixeira, que "permi
te o uso de películas fumês nos vidros de segurança
dos veículos automotores".

Atenciosamente. - Deputado João Henrique,
Presidente.

Of. P- n2 47/97

Brasília, 21 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 133, ca

put, do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a
Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordi
nária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº
2.507, de 1996, do Sr. Jorge Anders, que "obriga o
licenciamento específico de veículos utilizados no
transporte de contêineres".

Atenciosamente. - Deputado João Henrique,
Presidente.

Of. P- n2 48/97

Brasília, 21 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 133, ca

put, do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a
Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordi
nária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº
2.552, de 1996, do Sr. Wigberto Tartuce, que "dis
põe sobre a instituição, em âmbito nacional, da figu
ra "Motorista Padrão·.

Atenciosamente. - Deputado João Henrique,
Presidente.

Brasília, 21 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 133, ca

put, do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a
Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordi
nária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº
2.649, de 1996, do Sr. Cunha Bueno, que "estabele
ce o uso obrigatório dos faróis acesos na posição de
luz baixa, durante o dia, nos veículos em desloca
mentos".

Atenciosamente. - Deputado João Henrique,
Presidente.

OF. P- n2 50/97

Brasília, 21 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 133, ca

put, do Regimento Interno, comunico a V. EXª que a
Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordi
nária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº
2.692, de 1997, do Sr. Nilson Gibson, que ·denomi
na Rodovia Senador Aderbal Jurema o trecho fede
ral da BR-101 compreendido entre a cidade do Ja
boatão dos Guararapes (Prazeres) e o Cabo, no Es
tado de Pernambuco".

Atenciosamente. - Deputado João Henrique,
Presidente.

Aos Deputados José Mauricio e Arnaldo Fa
ria de Sá, nos seguintes termos:

Ofício s/n2 97-GJM

Brasília, 18 de fevereiro de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a Vossa Exce

lência a convocação de Sessão Especial desta
Casa, a fim de homenagearmos o ex-Senador Darcy
Ribeiro, por ocasião de seu falecimento.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço. Deputado José Maurício,
PDTIRJ - Arnaldo Faria de Sá, Vice-Líder do PPB.

Defiro.
Em 6-6-97. HerácUt9 Fort~s, 1º Vice

Prt.. ;idente no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Zaire Rezende, nos seguin
testermos:

Ofício nº 97/97

Brasília, 3 de junho de 1997
Senhor Presidente, . ~ .

" ;

Solicito de Vossa Excelência que o estudo em
anexo, que trata das estimativas de perdas para os
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municípios mineiros, com uma eventual aprovação
do FEF, seja incorporado ao discurso do grande ex
pediente deste deputauo, realizado no último dia 23
5-97, para efeito de publicação.

Antecipando agradecimento peta éltenção,
subscrevo-me.

Atenciosamente. - zaire Rezende, Deputado
Federal.

Defiro.
Em 6-6-97. Michel Temer, Presidente.

FEF

PROJECÃO DAS PERDAS DOS MUNICípIOS (FPM) DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM 1997
POR CONTA DA PRORROGACÃO DO FUNl;)O DE ESTABILIZAÇÃO fISCAL -

TOTAL DA PERDA - R$ 138.246.5~9

ICapital
BELO HORIZONTE

5.343.810!
5.343.810

IMunicípios Participantes da Reserva (municípios com populacão malOl" que 192.692 hab.\
B~T1M

C(>NTAGEM
DIVINOPOLlS

9.461.8091
946.181
946.181
946.181

GOVERNADOR VALADARES 946.181
IPATINGA 946.181
JUIZ DE FORA 946.181
MONTES CLAROS 946.181
SETE LAGOAS 946.181
UBERABA 946.181
UB(:RLANDIA 946.181

I Municípios no interior 123.440.9801
ABADIA DOS DOURADOS 92.650
ABAETE 185.300

AGUAS FORMOSAS
,

185.300
AGUAS VERMELHAS 185.300
AIMORES 247.067
A1URUOCA 92.650
ALAGOA 92.650
ALBERTINA 92.650
ALEM PARAlBA 2047.067
ALFENAS 370.601
ALFREDO VASCONCELOS 92.650
ALMENARA 339.717
ALPERCATA 123.534
ALPINOPOLIS 216.184
ALTEROSA 1504.417
ALTO CAPAAAO 92.650
ALTO JEQUmBA , 92.650
ALTO RIO DOCE 154.417
ALVARENGA 92.650
ALVlNOPOUS 154.417
PJ.VORADA DE MINAS 92.650
AMPARO DO SERRA 92.650
ANDRADAS 247.067
ANDRELANOIA 154.417
ANGELANDlA 92.650
ANTONIO CARLOS 123.534-
ANTONIO DIAS 123.534-
ANTONIO PRADO DE MINAS 92.650

ABRE CAMPO 185.300
.:;::A;:C~A:.:::IA,::C;-;A=::- -"'- il "::,92=,::.6==5=0
AÇUCENA 247.067
.:;::~,,=G'-r;Ui-:'A~8::=O~A;;:;';:;~ ' --1I__----,1~85:::.3::;0::;.0
AGUA COMPRIDA I 92.650
AGUANIL I 92650
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92.650ARCEBURGO

MACA! 92.650
ARACITABA 92.650
ARACUAl 247.067
ARAGUARI 494.135
ARANTINA 92.650
ARAPONGA 92.650
ARAPORA 92.650
ARAPUA 92.650
ARAUJOS 92.650
ARAXA 401.484-,

ARCOS 247.067
AREADO 154.417
ARGIRITA 92.650
ARICANDUVA 92.650
ARINOS 185.300
ASTOLFO DUTRA 154.417
ATALEIA 185.300
AUGUSTO DE LIMA 92.650
BAEPENDI 185.300
BALDIM 123.534
BAMBUI 216.184
BANDEIRA 92.650
BANDEIRA DO SUL
BARAo DE COCAIS
BARÃo DE MONTE ALTO

92.650
216.184

92.650
BARBACENA 525.018
BARRA LONGA 123.534
BARROSO 185.300
BELA VISTA DE MINAS 123.534
BELMIRO BRAGA 92.650
BELO ORIENTE 185.300
BELO VALE 92.650
BERILO 216.184
BERIZAL 92.650
BERTOPOLIS 123.534
BIASFORTES 92.650
BICAS 123.534
BIQUINHAS 92650
BOA ESPERANCA 247.067
BOCAlNA DE MINAS 92.650
BOCA/UVA 339.717
BOM DESPACHO 2n.951
BOM JARDIM DE MINAS 92.650
BOM JESUS DA PENHA 92.650
BOM JESUS DO AMPARO 92.650
BOM JESUS DO GALHO 185.300
BOM REPOUSO 92.650
BOM SUCESSO 185.300
BONFIM 123.534
BONFINOPOUS DE MINAS 185..300
BONITO De MINAS 92.650
BORDA DA MATA 185.300
BOTELHOS 154.417
BOTUMIRIM 92650
BRAS PIRES 92.650
BRASILANDIA DE MINAS 92.650
BRASILIA DE MINAS 308.834
BRASOPOLlS 154.417
BRAUNAS 92.650
BRUMADINHO 216.184
BUENO BRANDAO 123.534
BUENOPOLlS 123.534
BUGRE 92.650
BURITIS 185.300
BURITlZEIRO 218.184
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CABECEIRA GRANDE 92.650
CABO VERDE 154.417
CACHOEIRA DA PRATA 92.650
CACHOEIRA DE MINAS 123.534
CACHOEIRA DE PAJEU 92.650
CACHOEIRA DOURADA 92.650
CAETANOPOUS 92.650
CAETE 2n.951
CAIANA 92.650
CAJURI 92.650
CALDAS - .. 0.154.417
CAMACHO 92.650
CAMANDUCAIA 154.417
CAMBUI 185.300
CAMBUQUIRA 123.534
CAMPANARIO 123.534
CAMPANHA 154.417
CAMPESTRE 185.300
CAMPINA VERDE 216.184
CAMPO AZUL 92.650
CAMPO BELO 339.717
CAMPO DO MEIO 123.534
CAMPO FLORIDO 92.650
CAMPOS ALTOS 154.417
CAMPOS GERAIS 216.184
CANA V:..=E::..R:.::D~E,-- +- ~92;:..6;:5~0

CANAA 92.650
CANAPOLlS 154.417
CANDEIAS 185.300
CANTAGALO 92.650
CAPARAO 92.650
CAPELA NOVA 92.650
CAPELINHA 247.067
CAPETINGA 92.650
CAPIM BRANCO 92.650
CAPINOPOLlS 185.300
CAPITÃO ANDRADE 92.650
CAPITÃO ENEAS 154.417
CAPITOLlO 92.650
CAPUTIRA 92.650
CARA! 185.300
CARANAIBA 92 650
CARANDAI 185.300
CARANGOLA 308.834
CARATINGA 555.901
CARBONITA 123.534
CAREACU 92.650
CARLOS CHAGAS 216.184
CARMESIA 92.650
CARMO DA CACHOEIRA 123.534
CARMO DA MATA 123.534
CARMO DE MINAS 123.534
CARMO DO CAJURU 185.300
CARMO DO PARANAIBA 247.067
CARMO DO RIO CLARO 185.300
CARMOPOUS DE MINAS 154.417
CARNEIRINHO 92.650
CARRANCAS
CARVALHOPOLIS
CARVALHOS
CASA GRANDE
CASCALHO RICO
CASSIA
CATAGUASES
CATAS ALTAS

92.650
92.650
92.650
92.650
92.650

185.300
370.601
0 92.650
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CATAS ALTAS DA NORUEGA 92650
CATUJI 92.650
CATUT1 92.650
CAXAMBU 216.184
CEDRO DO ABAETE 92.650
CENTRAL DE MINAS 92.650
CENTRALINA 154.417
CHACARA 92.650
CHAlE 92.650
CHAPADA DO NORTE 1504.417
CHAPADA GAUCHA 92.650
CHIADOR 92.650
CIPOTANEA

- . 92.650
ClARAVAL 92.650
CLARO DOS POCOES 92.650
CLAUDIO 185.300
COIMBRA 92.650
COLUNA 123.534
CqMENDADOR GOMES
COMERCINHO
CONCEICÃO DA APARECIDA

92.650
123.534
92.650

CONCEIÇAO DA BARRA DE MINAS
CONCEIÇAO DAS ALAGOAS
CONCEIÇAO DAS PEDRAS
CONCEIÇAO DE IPANEMA

CONCEICÃO DO PARA

92.650
185.300

92.650
92.650

185.300
92.650

92.650
123.534

CONCEICÁO DOS OUROS
CONCEiÇÃO DO RIO VERDE

CONEGO MARINHO
CONFINS

92.650
92.650

CONGONHAL 92.650
CONGONHAS 308.834
CONGONHAS DO NORTE 92.650
CONQUISTA 92.650
CONSELHEIRO LAFAIETE 463.251
CONSELHEIRO PENA 277.951
CONSOLAÇAO
COQUEIRAL

92.650
123.534

CORACAO DE JESUS 247.067
CORDISBURGO 92.650
CORDISLANDlA 92.650

216184CORINTO
I

COROACI 123.534
COROMANDEL 216.184
CORONEL FABRICIANO 494.135
CORONEL MURTA 92.650
CORONEL PACHECO 92.650
CORONEL XAVIER CHAVES 92.650
CORREGO DANTA 92.650
CORREGO DO BOM JESUS 92.650
CORREGO FUNDO 92.650
CORREGO NOVO 92.650
COUTO DE MAGALHAES DE MINAS 92.650
CRISOLlTA 92.650
CRISTAIS 123.534
CRISTALlA 92.650
CRISTIANO OTONI 92.650
CRISTINA 123.534
CRUCILANDIA 92.650
CRUZEIRO DA FORTALEZA 92.650
CRUZILIA
CUPARAQUE 92,650
CURRAL DE DENTRO
CURVELO
DATAS

92.650
401.484

92.650
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DELFIM MOREIRA 92.650
DELFINOPOUS 92.650
DELTA 92.650
DESCOBERTO 92.650
DESTERRO DE ENTRE RIOS 92.650
DESTERRO DO MELO 92.650
DIAMANTINA 308.834
DIOGO DE VASCONCELOS 92.650
DIONISlO 123.534
DMNESIA 92.650
DMNO 185.300
DMNO DAS LARANJEIRAS 92.650
DMNOLANDIA DE MINAS 92.650
DMSAALEGRE 92.650
DIVISA NOVA
DIVISOPOllS
DOM BOSCO
DOMCAVATI
DOM JOAQUIM
DOM SILVERIO
DOMVlCOSO
DONA EUZEBIA
DORES DE CAMPOS
DORES DE GUANHÃES
DORES DO INDAIA
DORES DO TURVO
DORESOPOLlS
DOURADOQUARA
DURANDE
ELOIMENDES
ENGENHEIRO CALDAS
ENGENHEIRO NAVARRO
ENTRE FOLHAS
ENTRE RIOS DE MINAS
ERVALlA
ESMERALDAS
ESPERA FELIZ
ESPINOSA
ESPIRITO SANTO DO DOURADO
ESTIVA
ESTRELA DALVA
ESTRELA DO INDAIA

92.650
92.650
92.650
92.650
92.650

123.534
92.650
92.650
92.650
92.650

185.300
92.650
92.650
92.650
92.650

185.300
123.534
92.650
92.650

154.417
185.300
216.184
185.300
308:834

92.650
123.534

92.650
92650

ESTRELA DO SUL 123.534
EUGENOPOLlS 123.534
EWBANK DA CAMARA 92.650
EXTREMA 154.417
FAMA 92.650
FARIA LEMOS 92.650
FELlCfO DOS SANTOS 92.650
FELlSBURGO 92.650
FELlXLANDIA 123.534
FERNANDES TOURINHO 92.650
FERROS 185.300
FERVEDOURO 92.650
FLORESTAL 92.650
FORMIGA 401.484
FORMOSO 92.650
FORTALEZA DE MINAS 92.650
FORTUNA DE MINAS 92.650
FRANCISCO BADARO 185.300
FRANCISCO DUMONT 92.650
FRANCISCO SA 216.184
FRANCISCOPOUS 92.650
FREI GASPAR 92.650
FREIINOCENCIO 123.534
FREI LAGONEGRO 92.650
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FRONTEIRA 92.650
FRONTEIRA DOS VALES 92.650
FRUTA DE LEITE 92.650
FRUTAL 308.834
FUNILANDIA 92.650
GALlLEIA 185.300
GAMELElRAS 92.650
GLAUCILANDIA 92.650
GOIABEIRA 92.650
GOIANA 92.650
GONCALVES 92.650
GONZAGA 92.850
GOUVEA 123.534
GRAOMOGOL 216.184
GRtJPIARA - 92.1550
GUANHAES
GUAPE
GUARACIABA
GUARACIAMA
GUARANESIA
GUARANI
GUARARA
GUARDA-MOR
GUAXUPE
GUIDOVAL
GUIMARANIA
GUIR1CEMA
GURINHATA
HELlODORA
IAPU
IBERTIOGA
IBIA

216.184
154.417
123.534
92.650

185.300
123.534

92.650
92.650

277.951
92.650
92.650

123.534
123.534
92.650

154.417
92.650

185300
IBIAl 92.650
IBIRACATU 92.650
IBIRACI 92.650
IBIRITE 463251
IBITIURA DE MINAS 92.650
IBITURUNA 92.650
ICARAI DE MINAS 92.650
IGARAPE 247067
IGARATINGA 92.650
fGUATAMA 92.650
IJACI 92.650
ILlCINEA 123.534
IMBE DE MINAS 92.650
INCONFIDENTES 92.650
INDAIABIRA 92.650
INDIANOPOLlS 92.650
INGAl 92.650
INHAPIM 277.951
INHAUMA 92.650
INIMUTABA 92.650
IPABA 123.534
IPANEMA 185.300
IPIACU 92.650
IPUIUNA 92.650
IRA! DE MINAS 92.650
ITABIRA 463.251
ITABIRINHA DE MANTENA 154.~17

ITABIRITO
ITACAMBIRA
ITACARAMBI
fTAGUARA
ITAIPE
ITAJUBA
ITAMARANDIBA

2~7.067

92.650
185.300
154.~17

154.~17

~32.368

247.067
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ITAMARATI DE MINAS 92.650
ITAMBACURI 216.184
ITAMBE DO MATO DENTRO 92.650
ITAMOGI 123.534
ITAMONTE 123.534
ITANHANDU 123.534
ITANHOMI 216.184
ITAOBIM 216.184
ITAPAGIPE 154.•U7
ITAPECERICA 216.184
ITAPEVA 92.650
ITATIAIUCU 92.650
ITAU DE MINAS 123.534
ITAUNA 401.484
ITAVERAVA 92.650
ITINGA - 216.184
ITUETA
ITU/UTABA
ITUMIRIM
ITURAMA
ITUTINGA
JABOTICATUBAS
JACINTO
JACUl
JACUTINGA
JAGUARACU
JAIBA
JAMPRUCA

92.650
494.135

92.650
370.601

92.650
154.417
154.417
92.650

185.300
92.650

185.300
92650

JANAUBA
I

339.717
JANUARfA 463.251
JAPARAIBA 92.650
JAPONVAR 92.650
JECEASA 92.650
JENIPAPO DE MINAS 92.650
JEQUERI 185.300
JEQUITAI 123.534
JEQUITIBA 92.650
JEQUITINHONHA 247.067
JESUANIA 92.650
JOAIMA
JOANESIA
JOÃO MONLEVADE
JoÃO PINHEIRO
JOAQUIM FELlC10

185.300
92.650

370.601
339.717
92650

JORDANIA 92.650
JOSE GONCALVES DE MINAS 92.650
JOSERAYDAN 92.650
JOSENOPOLlS 92.650
JUATUBA 92.650
JURAMENTO 92.650
JURUAIA 92.650
JUVENIUA 92.650
LADAINHA 154.417
LAGAMAR 123.534
LAGOA DA PRATA 247.067
LAGOA DOS PATOS 92.650
LAGOA DOURADA 123.534
LAGOA FORMOSA 185.300
LAGOA GRANDE 92.650
LAGOA SANTA 247.067
IAJINHA 185.300
LAMBARI 185.300
LAMIM
LARANJAL
LASSANCE
LAVRAS

92.650
92.650
92.650

401.484
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LEANDRO FERREIRA 92.650
LEME DO PRADO 92.650
LEOPOLDINA 308.834-
LIBERDADE 92.650
LIMA DUARTE 185.300
LIMEIRA DO OESTE 92.650
LONTRA 92.650
LUISBURGO 92.650
LUISlANDIA 92.650
LUMlNARIAS 92.650
LUZ 185.300
MACHACALlS 92.650
MACHADO 247.067
MADRE DE DEUS DE MINAS 92.650
MALACACHETA 2n.951
MAMONAS 92.650
MANGA 2n.951
MANHUACU
MANHUMIRIM
MANTENA
MAR DE ESPANHA
MARAVILHAS
MARIADAFE
MARIANA
MARlLAC
MARIO CAMPOS
MARIPA DE MINAS
MARLlERIA
MARMELOPOLlS
MARTINHO CAMPOS

401.484
216.184
308.834
123.534
92.650

154.417
277.951

92.650
92.650
92.650
92.650
92.650

154417
MARTINS SOARES 92.650
MATA VERDE 92.650
MATERLANDIA 92.650
MATEUSLEME 216.184
MATHIAS LOBATO 92.650
MATIAS BARBOSA 123.534
MATIAS CARDOSO 123.534
MATIPO
MATO VERDE
MATOZlNHOS
MATUTINA
MEDEIROS
MEDINA
MENDES PIMENTEL
MERCES

154.417
185.300
216.184

92.650
92.650

247.067
154.417
123534

MESQUITA 185.300
MINAS NOVAS 247.067
MINOURI 92.650
MIRABELA 185.300
MIRADOURO 123.534
MIRAI 185.300
MIRAVANIA 92.650
MOEDA 92.650
MOEMA 92.650
MONJOLOS 92.650
MONSENHOR PAULO 92.650
MONTALVANIA 216.184
MONTE ALEGRE DE MINAS 185.300
MONTE AZUL 308.834
MONTE BELO 154.417
MONTE CARMELO 2n.951
MONTE FORMOSO 92.650
MONTE SANTO DE MINAS 216.184
MONTESIAO 185.300
MONTEZUMA 92.650
MORADA NOVA DE MINAS 92.850
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MORRO DA GARC A 92.650
MORRO DO PILAR 92.650
MUNHOZ 92.650
MURIAE 463251
MUTUM 216.184
MUZAMBlNHO 185.300
NAC1P RAYDAN 92.650
NANUQUE 308.834
NAQUE 92.8S0
NATAlANDIA 92.6S0
NATERCIA 92.650
NAZARENO 92.650
NEPOMUCENO 218.184
NINHEIRA 92.650
NOVABELEM 92.650
NOVA ERA 185.300
NOVA LIMA 339.717
NOVA MODICA 92.650
NOVA PONTe 154.417
NOVA PORTEIRINHA I 92.650

-::N:.;:0--:V~Of-:R::.::IZ::.;:O;..;..N,-,TE.::o..... II__-:--__9~2~.6=-=5-=-0
OLARIA .. 92.6S0

-::0~L::::H7.:0-:::S-:::-D7.·A,.:::G:=:U::::A7;;-;-=-- I 9~2~.6=-=5-=-0

OL1MPIO NORONHA I, ~2.6S0
OLIVEIRA . 277.951

NOVO CRUZEIRO I 247.067
-=-N:-::O:::V::::O:-:O:';R~IE;;;:N~T;:;E:-:D~E;:-:-'M""'IN"7:A:-::S;--------------------- ----=-9=-=2,..:.:.6=-=5-=-0

-::O:-::N~Ç:::A;;:D=E:::::;P::-;I;,-,TANc...:;;..:;.G::cU::..:l • I 9:;;2~.6=-=5-=-0

-::g:T~.;;:IZA~T~~:;~A~IO:-;:S=::-- II -=:7:~:'-':::::;7~
OURO BRANCO .. 216.184
OURO FINO \ 247.067
OURO PRETO I 401.484
-::O:.;:U':::R=-=o=-=V-;;e=R;;:D:::e:-:D::":e=-:-:M=,N7":A-=S,.---------------------------712=3::-:.534:=-:-

PADRe CARVALHO I 92.650
PADRE PARAISO I 185.300

-;,Pf-:A::::IP'::E~D::::R~O,.----------'--'-------'----------I----~92=:.:.6=5;:-0
PAINE1RAS . 92.650

PAIVA 92.650
PALMA 92.650
PALMOPOLlS 92.650
PAPAGAIOS 123.534
PARA DE MINAS 370.601
PARACATU CO 370.601
PARAGUAÇU , 185.300
PARAISOPOLlS 154.417
PARAOPEBA " . . . 185.300
PASSA QUATRO ... 154.417
PASSATEMPO 123.534
PASSA VINTE 92.650
PASSABEM 92.650
PASSOS 463251
PATlS 92.650
PATOS DE MINAS 525.018
PATROCINIO 370.601
PATROCIN10 DO MURIAE 92.650
PAULA CANDIDO 123.534
PAULISTAS 92.650
PAVAO .. 154.417
PECANHA 185.300
PEDRA AZUL 216.184
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92.650PIEDADE DO RIO GRANDE

PEDRA BONITA 92.650
PEDRA DO ANTA 92.650
PEDRA DO INDAIA 92.650
PEDRA DOURADA 92.650
PEDRALVA 123.534
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 92.650
PEDRINOPOLlS 92.650
PEDRO LEOPOLDO 308.834
PEDRO TEIXEIRA 92.650
PEQUERI 92.650
PEQUI 92.650
PERDIGAO 92.650
PERDIZES 123.534
PERDOES 185.300
PERIQUITO 92.650
PESCADOR 92.650
PIAU 92.650
PIEDADE DE CARATINGA 92.650
PIEDADE DE PONTE NOVA 92.650,

PIEDADE DOS GERAIS 92.650
PIMENTA 92.650
PINGO D'AGUA 92.650
PINTOPOUS 92.650
PIRACEMA 92.650
PIRAJUBA 92.650
PIRANGA 185.300
PIRANGUCU 92.650
PIRANGUINHO 92.650
PIRAPETINGA 123.534
PIRAPORA 308.834
PIRAUBA 123.534
PITANGUI 185.300
PIUI 216.184
PLANURA 92.650
POCOFUNDO 154.417
POços DE CALDAS 525.018
POCRANE 123.534
POMPEU 185.300
PONTE NOVA 370.601
PONTO CHIQUE 92.650
PONTO DOS VOLANTES 92.65D
PORTEIRINHA 339.717
PORTO FIRME 123.534
POTE 185.300
POUSO ALEGRE 432.368
POUSO Al:TO 92.650
PRADOS 92.650
PRATA 216184
PRATAPOLlS 123.534
PRATINHA .. 92.650
PRESIDENTE BERNARDES .. 92.650
PRESIDENTE JUSCELINO 92.650
PRESIDENTE KUBITSCHEK 92.650
PRESIDENTE OLEGARlO ... 247.067
PRUDENTE DE MORAIS 92.650
QUARTEL GERAL 92.650
QUELUZITA 92.650
RAPOSOS 154.417
RAUL SOARES 247.067
RECREIO 123.534
REDUTO 92.65D
RESENDE COSTA 123.534
RESPLENDOR 216.184
RESSAQUINHA
RIACHINHO 92.650
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92.650ROSARIO DA LIMEIRA

RIACHO DOS MACHADOS 123.534
RIBEIRAO DAS NEVES 586.785
RIBEIRAO VERMELHO 92.650
RIO ACIMA 92.650
RIO CASCA 185.300
RIO DO PRADO 154.417
RIO DOCE 92.650
RIO ESPERA 92.650
RIO MANSO 92.650
RIO NOVO 154.417
RIO PARANAJBA 154.417
RIO PARDO DE MINAS 339.717
RIO PIRACICABA 154.417
RIO POMBA 185.300
RIO PRETO 123.534
RIO VERMELHO 154.417
R1TAPOLIS 92.650
ROCHEDO DE MINAS 92.650
RODEIRO 92.650
ROMARIA - . 92.650..

-'-'~ "

"

RUBELlTA 123.534
RUBIM 154.417
SABARA 432.368
SABINOPOLlS 185.300
SACRAMENTO 216.184
SAUNAS 370.601
SALTO DA DIVISA 92.650
SANTA BARBARA 216.184
SANTA BARBARA DO LESTE 92.650
SANTA BARBARA DO MONTE VERDE 92.650
SANTA BARBARA DO TUGURIO 92.650
SANTA CRUZ DE MINAS 92.650
SANTA CRUZ DE SALINAS 92.650
SANTA CRUZ DO ESCALVADO 92.650
SANTA EFIGENIA DE MINAS 92.650
SANTA FE DE MINAS 92.650
SANTA HELENA DE MINAS 92.650
SANTA JULlANA
SANTA LUZIA

92.650
555.901

SANTA MARGARIDA 154.417
SANTA MARIA DE ITABIRA 123.534
SANTA MARIA DO SALTO 92.650
SANTA MARIA DO SUAÇUI
SANTA RITA DE CALDAS

185.300
92.650

SANTA RITA DEJACUTINGA 92.650
SANTA RITA DE MINAS 92.650
SANTA RITA DO IBITlPOCA 92.650
SANTA RITA DO ITUETO 92650
SANTA RITA DO SAPUCAI ' . 216.184
SANTA ROSA DA SERRA 92.650
SANTA VITORIA .. 185.300
SANTANA DA VARGEM 92.650
SANTANA DE CATAGUASES 92.650
SANTANA DE PIRAPAMA .. 123.534
SANTANA DO DESERTO 92.650
SANTANA DO GARAMBEU 92.650
SANTANA DO JACARE 92.650
SANTANA DO MANHUAÇU 123.534
SANTANA DO PARAJSO 123.534
SANTANA DO RIACHO 92.650
SANTANA DOS MONTES 92.650
SANTO ANTONIO DO AMPARO 154.417
SANTO ANTONIO DO AVENTUREIRO 92.650
SANTO ANTONIO DO GRAMA 92.650
SANTO ANTONIO DO ITAMBE 92.650
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92.650SAO GONCALO DO RIO PRt:TO

SANTO ANTONIO DO JACINTO
I

154.417
SANTO ANTONIO DO MONTE 185.300
SANTO ANTONIO DO RETIRO 92.650
SANTO ANTONIO DO RIO ABAIXO 92.650
SANTO HIPOUTO 92.650
SANTOS DUMONT 308.834
SAO BENTO ABADE 92.650
$AO BRAS DO SUAÇUI 92.650
SAO DOMINGOS DAS DORES 92.650
$AO DOMINGOS DO PRATA 185.300
SAO FELIX DE MINAS 92.650
S O FRANCISCO 401.484
S O FRANCISCO DE PAULA 92.650
S O FRANCISCO DE SALES 92.650
S O FRANCISCO DO GLORJA 92.650
S OGERALDO 92.650
S O GERALDO DA PIEDADE 92.650
SAO GERALDO DO BAlXIO 92.650
SAO GONÇALO DO ABAETE 154.417
SÃo GONCALO DO PARA 92.650
ª~9 G0lli(,,A.LO DO RIO~XO - 123.534

SAO GONCALO DO SAPUCAl 185.300
SAOGOTARDO
sAO JOAO BATISTA DO GLORIA
SAO JOAO DA LAGOA
sÃO JOAO DA MATA
SÃO JOAO DA PONTE

185.300
92.650
92.650
92.600

247.067
SAO JOAO DAS MISSOES 92.650
sÃO JOAO DEL REI
SÃO JOÃO DO MANHUA U
SÃO JO O DO MANTENINHA

432.368
92.650
92.650

S O JOAO DO ORIENTE
SAO JOAO DO PACUI

154.417
92 EiSa

SAO JOAO DO PARAISO 216.184
SAo JOAO EVANGELISTA 1115.300
SAO JOAO NEPOMUCENO 185.300
SAO JOAQUIM DE BICAS 123.534
SAO JOSE DA BARRA 92.650
SAO JOSE DA LAPA 92.650
SAO JOSE DA SAFIRA 92.650
SÃO JOSE DA VARGINHA 92.650
S O JOSE DO ALEGRE 92.650
S .o JOSE DO DMNO 92.650
S O JOSE DO GOIABAL 92.650
SAo JOSE DO JACURI 123.534
SÃO JOSE DO MANTIMENTO 92.650
S50 LOURENÇO 277.951

92650
$AO PEDRO DA UNIAO 92.650
SAO PEDRO DO SUAÇUI 92.650
$AO PEDRO DOS FERROS 123.534
SAOROMAO 154.417
SAO ROQUE DE MINAS 92.650
SAO SEBASTIAO DA BELA VISTA 92.650
$AO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE 92.650
SAO SEBASTlAO DO ANTA 92.650
S. OSEBAST O DO MARANHAO 123.534
S OSEBAST ooooeSTE 92.650
s. OSESAST ODOPARAISO 339.717
SAOSEBAST O DO RIO PRETO 92.650
S OSEBAST O DO RIO VERDE 92.650
S OT/AGO 123.534
S O TOMAS DE AQUINO 123.534
S O TOME DAS LETRAS 92.650
S O VICENTE DE MINAS 92.650
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SAPUCAl-MIRIM 92.650
SARDOA 92.650
SARZEDO 92.650
SEM-PEIXE 92.650
SENADOR AMARAL 92.650
SENADOR CORTES 92.650
SENADOR FIRMINO 92.650
SENADOR JOSE BENTO 92.650
SENADOR MODESTINO GONCALVES 92.650
SENHORA DE OLIVEIRA 92.650
SENHORA DO PORTO 92.650
SENHORA DOS REMEDlOS 92.650
SERICiTA 92.650
SERITINGA 92.650
SERRA AZUL DE MINAS 92.650
SERRA DA SAUDADE 92.650
SERRA DO SALITRE 92.650
SERRA DOS AIMORES 123.534
SERRANIA 92.650
SERRANOPOUS DE MINAS 92.650
SERRANOS 92.650
SERRO 185.300
SETUBINHA
SILVEIRANIA
SILVIANOPOLlS
SIMAO PEREIRA
SIMONESIA
SOBRALIA
SOLEDADE DE MINAS
TABULEIRO
TAlOBEIRAS
TAPARUBA
TAPIRA
TAPIRAI
TAQUARA U DE MINAS
TARUMIRIM
TEIXEIRAS
TEOFILO OTONI
TIMOTEO
TIRADENTES
TIROS

92.650
92.650
92.650
92.650

185.300
92.650
92.650
92.650

216.184
92.650
92.650
92.650
92.650

216.184
154.417
586.785
401.484
123.534
123534

TOCANTINS 154.417
TOCOS DO MOJI 92.650
TOLEDO 92.650
TOMBOS 123.534
TRES CORACOES 370.601
TRESMARIAS 216.184
TRESPONTAS 339.717
TUMIRITINGA 92.650
TUPACIGUARA 247.067
TURMALINA 185.300
TURVOLANDIA 92.650
USA 401.484
USAI 154.417
UBAPORANGA 92.650
UMBURATIBA 92.650
UNAl 463.251
UNIAO DE MINAS 92.650
URUANA DE MINAS 92.650
URUCANIA 123.534
URUCUIA 123.5301-
VARGEM ALEGRE 92.650
VARGEM BONITA 92.650
VARGEM GRANDE DO RIO PARDO 92.650
VARGINHA 463.251
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VARJAO DE MINAS 92.650
VARZEA DA PALMA 247.067
VARZELANDIA 216.184
VAZANTE 185.300
VERDELANDIA 92.650
VEREDINHA 92.650
VERISSIMO 92.650
VERMELHO NOVO 92.650
VESPASIANO 339.717
VIÇOSA 339.717
VIElRAS 92.650
VIRGEM DA LAPA 154.417
VlRGINIA 92.650
VIRG1NOPOUS 123.534-
VlRGOLANDIA 92.650
VISCONDE DO RIO BRANCO 247.067
VOLTA GRANDE 92.850
WENCESLAU BRAZ 92.650

FONTE: TCUJAOFF-CD

Do Sr. Deputado Almino Affonso e outros,
nos seguintes termos

REQUERIMENTO

Exmo. Sr.
Deputado Michel Temer
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF.

Senhor Presidente,
Com fundamento no Regimento Interno, art.

68, vimos à presença de V. EXª requerer seja reali
zada, no próximo dia 19 de março, às 10 horas, Ses
são Solene em homenagem póstuma ao Senador
Darcy Ribeiro, cuja morte o País acaba de sofrer.

Não obstante o Ilustre Morto não haver honra
do esta Casa como um de seus membros, é tão
grande a significação de seu nome, como homem
público e como intelectual, que aos olhos do povo
seria injustificável nossa omissão.

Se a V. EXª parecer adequado, arrimando-nos
em conhecidos antecedentes, tomamos a liberdade
de sugerir que a Sessão Solene seja conjunta - Câ
mara dos Deputados e Senado Federal -, dando as
sim maior grandeza às homenagens que se quer
prestar a Darcy Ribeiro - o homem público, o inte
lectual, o cidadão do qual o País tanto se orgulha.

Pelo exposto, seguros de que V. EXª se asso
ciará à nossa iniciativa, aguardamos a decisão que
acolha o presente requerimento.

Brasília (DF), 19 de fevereiro de 1997. Assi
nam. Almino Affonso, PSDB - Paes Landim, Vice
Líder do PFL - Maria Elvira, Vice-Líder do Bloco
Parlamentar (PMDB/PSD/PSL.)

Defiro.
Em 6-6-97. Heráclito Fortes, 1Q Vice

Presidente no exercício da Presidência.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 133, DE 1997

(Da Mesa)

Dispõe sobre a estrutura da Secreta
ria de Controle Interno da Câmara dos
Deputados e dá outras providências.

A Câmara dos Deputados aprovou e eu pro
mulgq·a seguinte Resolução:

Art. 1º A Secretaria de Controle Interno da Câ
mara dos Deputados, criada pela Resolução nº 69,
de 1994, tem a seguinte estrutura:

I) Coordenação de Auditoria Contábil e Opera
cional;

11) Coordenação de Auditoria de Licitações,
contratos e Patrimônio;

11I) Coordenação de Auditoria de Pessoal;
IV) Serviço de Administração.
Art. 2º À Coordenação de Auditoria Contábil e

Operacional compete:
I - analisar e avaliar, quanto à eficiência, eficá

cia e economicidade da gestão, o processo de toma
da de contas anual do ordenador de despesa e de
mais responsáveis por dinheiros, bens e valores da
Câmara dos Deputados, bem como os processos de
prestação de contas das entidades subvencionadas;

" - alertar a autoridade administrativa sobre
imprecisões e erros casuais de procedimentos, as
sim como sobre a necessidade de instauração de to
mada de contas especial, nos casos previstos em
lei;
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11I - realizar auditoria contábil, compreendendo
a documentação, os registros dos atos e fatos admi
nistrativos, os demonstrativos financeiros e os relató
rios elaborados pela contabilidade analítica;

IV - verificar a adequação e privacidade das in
formações oriundas dos sistemas de processamento
de dados;

V - verificar o cumprimento das metas previs
tas nos programas, projetos e atividades da Câmara
dos Deputados, inclusive quanto à legalidade das di
retrizes estabelecidas;

VI - realizar auditoria operacional e avaliar a
eficiência e eficácia dos controles internos sobre os
atos que impliquem despesas ou obrigações para o
órgão;

VII- desenvolver programas e papéis de traba
lho inerentes ao seu campo de atividades;

VIII - realizar auditorias especiais e executar
outras tarefas correlatas.

Art. 3º À Coordenação de Auditoria de licitaçõ
es, Contratos e Patrimônio compete:

I - analisar e avaliar, quanto à eficiência, eficá
cia e economicidade da gestão, o processo de toma
da de contas anual do ordenador de despesa e de
mais responsáveis por dinheiros, bens e valores da
Câmara dos Deputados, nos assuntos de sua com
petência;

11 - alertar a autoridade administrativa sobre
imprecisões e erros casuais de procedimentos, as
sim como sobre a necessidade de instauração de to
mada de contas especial, nos casos previstos em
lei;

11I - examinar os processos relacionados com
licitações, ou suas dispensas e inexigibilidades, e
contratos celebrados pela Câmara dos Deputados;

IV - fiscalizar a execução de contratos, convê
nios, acordos e ajustes celebrados pela Câmara dos
Deputados;

V - verificar a existência física de bens perten
centes à Câmara dos Deputados;

VI) - verificar o cumprimento das metas previs
tas nos programas, projetos e atividades da Câmara
dos Deputados, inclusive quanto a legalidade de di
retrizes estabelecidas;

VII - verificar a adequação e privacidade das
informações oriundas dos sistemas de processa
mento de dados:

VIII - desenvolver programas e papéis de tra
balho inerentes ao seu campo de atividades;

IX - realizar auditorias especiais e executar ou
tras tarefas correlatas.

Art. 4º À Coordenação de Auditoria de Pessoal
compete:

I - analisar e avaliar, quanto à eficiência, eficá
cia e economicidade da gestão, o processo de toma
da de contas anual do ordenador de despesa e de
mais responsáveis por dinheiros, bens e valores da
Câmara dos Deputados, nos assuntos de sua com
petência;

11 - alertar a autoridade administrativa sobre
imprecisões e erros casuais de procedimentos, as
sim como sobre a necessidade de instauração de to
mada de contas especial, nos casos previstos em
lei;

11I - verificar a exatidão, a legalidade, a sufi
ciência dos atos de admissão e desligamento do
pessoal e dos atos de concessão de aposentadoria
e pensão, emitindo parecer sucinto e conclusivo so
bre a legalidade;

IV - proceder ao exame das folhas de paga
mento dos parlamentares, servidores ativos e inati
vos, assim como dos pensionistas;

V - conferir a exatidão e a legitimidade dos
descontos e encargos legais;

VI - verificar o recolhimento dos valores con
signados em folha de pagamento;

VII - examinar os controles relacionados com a
legalidade e legitimidade da concessão de benefí
cios e vantagens aos servidores ativos, inativos e
pensionistas;

VIII - verificar a adequação e privacidade das
informações oriundas dos sistemas de processa
mento de dados;

IX - verificar o cumprimento das metas previs
tas nos programas, projetos e atividades da Câmara
dos Deputados, inclusive quanto à legalidade das di
retrizes estabelecidas;

X - desenvolver programas e papéis de traba
lho inerentes ao seu campo de atividades;

XI - realizar auditorias especiais e executar ou
tras tarefas correlatas.

Art. 5º Ao Serviço de Administração compete
instruir os processos em tramitação, executar as ta
refas de protocolo, expedição, circulação e arquivo
de expediente, acompanhar o andamento dos pro
cessos solicitados e providenciar o cadastro e a fre
qüência dos servidores lotados na Secretaria, bem
como as demais tarefas inerentes ao seu setor e de
sua competência.
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Justificação

O presente projeto tem por objetivo aliar a dinâ
mica organizacional requerida para um desempenho
eficiente às tarefas de auditoria governamental, dis
tribuindo os trabalhos por Coordenações de Audito
ria, com equipes de atuação específica, alocando-se
as atribuições constantes da Resolução nº 69, de 21
de junho de 1994.

Como se depara do disposto no artigo 74 da

Constituição Federal, impõe-se aos Poderes da
União um sistema integrado de controle interno, com
as atribuições de avaliar o cumprimento das metas
previstas em orçamentos e de comprovar a legalida
de e legitimidade, avaliando os resultados dos atos
administrativos, quanto à eficácia, eficiência e eco
nomicidade da gestão orçamentária, financeira e pa
trimonial dos órgãos da administração federal. Atri
buições estas conferidas à Secretaria de Controle In
terno pela Resolução nº 69/94.

Atendendo, ainda, ao dispositivo constitucional,
o Tribunal de Contas da União, no uso de: suas atri
buições, tem conferido ao controle interno dos Pode
res da União, mediante Resolução, inúmeras tarefas
pertinentes à sua área, como apoio ao controle ex
terno no exercício de sua missão institucional, evi
denciando a necessidade de definição e aprovação
da estrutura da Secretaria de Controle Interno.

Diante do exposto e considerando que o Con
trole Interno exerce importante função em todos os
órgãos da Administração Pública, apresentamos o
Projeto de Resolução, em cumprimento ao que de
termina o art. 10 da Resolução nº 69/94.

tf! de Funções Denominação Código

1 Secretária de Controle Interno FC-09

3 Diretor FC-07

1 Assessor FC-07

1 Chefe do Serviço de Administração FC-06

1 Assistente Témico FC-06

12 Assistente de Controle Interno FC-OS

4 Secretária FC-04

1 Encarregado FC-04

ANEXO

Secretaria de Controle Interno da Câmara dos
Deputados

Quadro Permanente - Funções Comissionadas

Art. 6º As funções comissionadas necessárias
ao exercício das competências da Secretaria de
Controle Interno são as constantes do Anexo desta
Resolução.

Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação
desta Resolução correrão à conta das dotações pró
prias do orçamento da Câmara dos Deputados.

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

Sala das Reuniões, 5 de junho de 1997. - De
putado Michel Temer, Presidente - Deputado Ubi
ratan Aguiar, Relator.

PROJETO DE LEI N° 3.116, DE 1997
(Da Sra. Marta Suplicy e outras)

Cria o balanço social para as empresas que menciona e dá outras
providências.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO;
DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COM~RCIO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso :'\aciona! decreta

:\rt 1,° Ficam obrigadas a elaborar. anuaimemc. o Balanço Social'

I - as empresas privadas que tiveram cem empregados ou mais no ano
anterior asua elaboraçào~
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11 - as empresas publicas. sociedades de economia mista. empresas
pt:nníssh.)ll;ma~ e concessionàrías de serviços publicas em todos os niveis da
administraçdo pública. independentemente do numero de empregados

Ar! :!.o Balanço Social é o documento pelo qual a empresa apresenta
dado::. que p~nnitam identificar o perfil da atuação social da empresa durante o ano. a
qualidade- de ,:>U35 relações com os empregados. o cumprimento das clausulas sociais. il

panicipação dos empregados nos resultados econômicos da empresa e as
pos5ibilídadcc, de desenvoivimemo pessoal. bem como a iarma de sua interação Cúlll a
comunidadt.: 1.: .:,ua relação com o meio ambiente

.-\rl ~ '-' O Balanço Social deverá conter informações sobre

I - A empresa. faturamento bruto. lucro operacional. folha de pagamento
bruta. detalhando ti total das remunerações e valor total pago a empresas prestadoras
de serVIço,

I! - Os empregados: numero de empregados existentes no inicio e no final
do ano. discriminando a antij,,'uidade na empresa; admissões e demissões durante o ano:
escolaridade. ,exo, cm e qualificação dos empregados; numero de empregados por
faixa etaria. numero de dependentes menores; numero mensal de empregados
temporános: valor total da panicipação dos empregados no lucro da empresa; total da
remuneração paga a qualquer titulo ás mulheres na empresa, percentagem de mulheres
em cargo, de chefia em relação ao total de cargos de chefia da empresa: numero total
de horas-extras trabalhadas: valor total da, horas-e,'!ras pagas,

III - Valor dos encargos sociais pagos, especificando cada item;

IV - Valor dos tributos pagos. especificando cada item,

\' - Alimentação do trabalhador: gastos com restaurante, tlquete
refeição, lanches. cestas básicas e outros gastos com a alimentação dos empregados,
relacionando, em cada item, os \alares dos respectivos beneficios tiscais eventualmente
existente5~

\'1 - Educação· valor dos gastos com treinamento protissional.
programas de estagios (excluidos salários): reembolso de educação: bolsas escolares.
assinaturas de reVIstas, gastos com bibhoteca (excluido pessoal), outros gastos com
educação e treinamento dos empregados, destacando os gastos com os empregados
adolescentes; rclacíonando. em cada item. os valores dos respectivos benet1cios riscais
eventualmente existentes,

VI! - Saude dos empregados: valor dos gastos com planos de saude.
assistência medica, programas de medicina preventiva: programas de quahdade de vida
e outros gastos com saúde~ relacionando. em cada item, os valores dos respectivos
beneficios fiscais eventualmente existentes~

VIII - Segurança no trabalho· valor dos gastos com segurança no
trabaJho, especiftcando os equipamentos de proteção individual e coJetiva na empresa;

IX - Outros beneftcios: seguros (valor da parcela paga pela empresa);
valor dos emprestimos aos empregados (só O custo I. gastos com atividades
recreativas. transpones. creches e outros beneficios oferecidos aos empregados.
relacionando. em cada item. os valores dos respectivos beneficios tiscais eventualmeme
eXistentes.

x - Previdência privada planos especiais de aposentadoria: fundações
previdenciarias; complementações: beneficios aos aposentado" relacionando. em cada
item. os valores dos respectivos beneficios fiscais eventualmente existentes:

XI _ Investimentos na comunidade: valor dos investimentos na
comunidade (não incluir uastos com empregados) naS áreas de cultura. espanes.
habitação. $aude publica.- saneamento. assistência social. segurança. urbanização.
defesa civil. educação, obras pubhcas. campanhas publicas e outros. relacionando. em
cada item. os valores dos respectivos beneíicíos tiscais eventualmente existentes.

XII - Investimentos em meio ambiente: retIorestamento; despoluição;
gastos CI)m \nttodução de metodos não-poluentes e outros gastos que visem á
conservação ou melhoria do meio ambiente. relacionando. em cada item. os valores
dos respectivos beneticios tiscais eventualmente existentes:

.~ unico Os valores mencionados no Balanço Social del'erão ser
apresentado> rclàcHJnando-se o percentual de cada item em relação a folha de
pagamento t: ao lucro operacíor1al da empresa

\n 4 o A, empresas mencionadas no anigo I o deverào dar publicidade ao
seu balanço SUCtal. na thrma do amgo 7' e ~ o desta lei. ate o dia 30 de abnl de cada
ano

, unico: A5 empresas que são obrigadas a publicar balanço patrimonial e
linancclro "L'L!uirão os prazos previstos na legislação especltica. ~ tàrão publicar o
llalanço S"clal Juntamente com aquele.

.\n 5' O Poder Executivo podem utilizar-se das mtormações do Balanço
Sodal das emprfsas com vistas ti formulação de politica5 e urogramas de natureza
econômico-socIaL em mvel nacional e regIOnal.

·\n. ó' E facultada as empresas não mencionadas nos incisos I e II do
anigo I o a apresentação do balanço social

·\n. 7.' O Balanço Social ,era alixado na entrada principal dos
estabelecimentos da empresa nos seis pnmeiros meses da sua dÍ\'lllgação

,\n 8 o E garantido o acesso e divulgação do Balanço Social aos
empregados da empresa e ás autoridades e órgãos governamemais e do Legislati vo.
sindicatos. universidades e demais instituições publicas ou privadas ligadas ao estudo e
apesquisa das relações de trabalho ou da promoção da cidadania.

.\n. 9 o As obrigações comidas na presente lei não substituem quaisquer
outras obrigações de prestação de intormações aos orgãos publicas anteriormente
estabelecidas pela legislação.

.\n. 10 As empresas que não atenderem ou traudarem. no todo ou em
pane. ao disposto na presente lei. ficarão impedidas de pamcipar de licitações e
contratos da Administração Pública. de se beneficiar de incentivos fiscais e dos
programas de credito oficiais e serão sujeitas á multa pecuniaria no valor a ser detinido
pelo Executivo. que será dobrada em caso de reincidência.

§ Unico O Poder Executivo devera dar publicidade das empresas que não
cumprirem o disposto no anigo 1.0 ao tinal de cada exercicio

Art. 11 O Poder Executivo regulamentara esta Jei no prazo de noventa
dias a contar da sua publicação. dispondo sobre as medidas necessarias a sua plena
eficácia. inclusive sobre OS critérios de fiscalização e os orgàos competentes ao seu fiel
cumprimento.

Art. 12 Esta lei entra em vigor no exercIcio tinancelfo subsequente ao de
sua publicação.

Art. 13 Revogam-se as disposições em contrario

JUSTIFICATIVA

Um dos consensos mundiais neste final de sécuio. expressado inclusive na
Cúpula do Desenvolvimento Humano de Copenhagut:J95. diz re6pcíto ao compromisso
das empresas de se empenharem na promoção do desenvolvimento social

'S'as ultimas décadas. assiste-se a uma crescente preocupaçãO das
empresas. no Brasil e em todo o mundo. em realizar It1vestlmemos que contnbuam
para a qualidade de vida de seus trabalhadores e da comunidade onde a empresa se
insere

Em nosso pais. medidas de diferentes naturezas I incentivos tiscais. por
exemplo) já têm si~o tomadas com o intuito de estimular taIs praticas

Amplia-se a consciência sobre a responsabilidade de preservação do meio
ambiente e da viabilidade de aplicação de pane dos lucros auleridos. em programas ou
projetos que beneficiam não só os trabalhadores e trabalhadora, da empresa. mas
também outros setores sociais.

Ao mesmo tempo. novos contextos marcam o mundo do trabalho. taiS
como a diminuição do trabalho assalariado. aumento da panicipação feminina e
processos de reconversão tecnológica. Novos mecanismos de negociação entre
empregados e empregadores são estabelecidos e se consolida_ cada dia mais. a
necessidade de maior visibilidade de indicadores desses contextos

Acrescer a obrigatoriedade de elaboração do Balanço Socml e responder a
uma demanda de prestação de contas formal dos investimentos teitos na empresa.

Registre-se que desde 1977 é obrigatoria. na França. a elaboração do
Balanço Social das empresas. com grande detalhamento dos padrões de atendimento
aos trabalhadores

Trazendo o debate para o Brasil. este tema tem merecido a atenção de
Herben de Souza o Betinho. que propõs que tossem mclU1das no Balanço Social
novas dimensões. incorporando os investimentos das empresas na comunidade ex1erna
á empresa (/'iJ/ha de São Pall/o. 26 03 97)

Apresenta-los numa 50 peça demonstrativa c("lntrihuira para Identiticar o
fJerJlI uJcral das empre.\'as. 1':ão gera novos encaruos. nem nova~ clausulas sociais.
apenas expõe a realidade. -

Elaborar o Balanço Socral .; um estImulo a retIexão sobre as acões das
empresas no campo social. O Balanço Social ;,slimulara o controle social sob;e o uso
dos incentívos fiscais OU outros mecanismos de compreensão de gastos com
trabalhadores. Ajudara na identiticação de rohticas dl~ ieCl!r:.'os h~Jnl1nO'3 e servirá
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Como paràmelro de ações dos diferentes setores e instàncias da empresa. no campo das
politicas sociais.

Além disso. contribuirá. fundamentalmente. como encorajamento á
crescente participação das empresas na busca de maior desenvolvimento humano e
vivencia da cidadania

Sala das Sessões. em 14 de maio de 1997.

Deputadu MARTA S\lPI.ICY

PROJETO DE LEI N° 3.146, DE 1997
(Do Sr. ValdirColatto)

~!tera o art. 452 do Dp~reto-Lei nQ 5.452, de 12 de maio de
1943. que aproVn B Consolidação das Leis do Trabalho.

(~S COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO; E
DF CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Longresso NaCIOnal decreta:

An 1" O artigo 452 da Consolidação das LeIS do Trabalho passa

a \l!!Orar com a seguinte redação

"Art 451. Considera-se por prazo Indeterminado todo contrato que

suceder. d~ntro de três meses. i1 outro contrato por prazo

determmado. salvo se a expiração deste dependeu da execução de

servIços especializados ou da realização de certos

acontecImentos. "

An 2' Esta leI entra em vigor na data de sua publicação

Art. 3". Revogam-se as disposições em contraDO

JrSTlFICAÇÃO

As relações de trabalho sào dmàmlcas e estão em constante

mudança, requerendo a diminUIção das re!:'Tas Impostas pelo Estado. Ja que a tendência ê a
de que os próprios IOterlocutores sociais estabeleçam as normas relativas ao contrato de

trabalho. A legislação trabalhista deve, portanto. ser flexibilizada. diminuindo o numero

de Imposições que, ao IOvés de protegerem o trabalhador. acabam por prejudicá-lo e

limitam o mercado de trabalho.

Os empregadores não se sentem estimulados a contratar novos

trabalhadores, uma vez que a legislação trabalhIsta e cogente, reduzindo a liberdade de

escolher a forma de contratação e prestação de serviços. Impondo ônus. algumas vezes,

muito pesados para serem suportados pelo tipo de atiVIdade econômica desenvolvida.

A norma que se pretende alterar está relacionada ao intervalo de

tempo necessãrío entre um e outro contrato por prazo detenninado. que deverà ser

reduzido para três meses.

o perindo atualmente estipulado de seis meses de intervalo entre

um e outro contrato de trabalho por prazo determinado apenas impede o empregador de

contratar o mesmo empregado. pois, se o fizer, estaria configurada a contratação por prazo

indeterminado e a empresa seria obrigada a arcar com õnus trabalhistas alem daqueles que

seriam compensatórios para a sua atividade econômica

o trabalhador fica sem o emprego, ainda que por prazo

determinado, e o empresario deve procurar outra mão-de-obra que pode não ter a

qualificação ou a experiência necessaria para0 exercício da função.

Contamos, portanto, com o apoio dos nossos ilustres Pares. a fim

de aprovar o projeto de lei ora apresentado.

Deputado VALDIR COLATIO

"LEGISLA('ÃO CITADA AlIiEXAoA PELA
COORDE:'iAC...O DE I:STI'DOS LEGISLATI\"OS - CeDI"

DECRETO-LEI N° 5.452 DE 01 DE MAIO DE 1943

APROVA A CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO.

TÍTULO IV
Do Contrato Individual do Trabalho

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

Art. 452 - Considera-se por prazo indeterminado todo contrato
que suceder. dentro de 6 (seis) meses. a outro contrato por prazo de
terminado. salvo se a expiração deste dependeu da execução de servi
ços especializados ou da realização de certos acontecimentos.

PROJETO DE LEI N~ 3.147, DE 1997
(Do Sr. Valdir Colatto)

Dispõe sobre a reserva de vagas especiaís para deficientes
físicos nos estacionamentos públicos.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; E DE CDNSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAD (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É obrigatória, nos estacIOnamentos públicos, a reserva de

vagas especiais para veicules de individuos portadores de deficiênCia fisíca.

Paragrafo unico, Quando for o caso. as vagas CitadaS no caput

de\'erào ser localIzadas o maiS proxlmo pO~51vel dos aCI:5S0S de entrada e saida de

pedestres do estacIOnamento

Art.;2° O Poder Executivo regulamentara esta Lei em 60 (sessenta)

dias.
Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publícação.

Art. 4° Revogam·se as dispOSições em contrário

JUSTIFICAÇÃO

Em 1988. a ConstitUição Federal do Brasil garantIu ás pessoas
portadoras de deficiência fisica o direito de ter facilitado o seu acesso aos bens e serviços

coletlvos. 1550 deve ocorrer com a ellmmação de preconceitos e dos obstáculos
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A proposta preserva inalterado o inciso VIII do parágrafo em

tela, que se refere a militares removidos ou transferidos

Com essas consíderações. esperamos contar com o apoio
dos nossos eminentes Pares para a presente iniciativa.

Deputado SERAFIM VENZON
"LEGISLAÇÁO CITADA A:<iEXADA PELA

COORDE:\A,ÁO DF. ESTI'DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

As exceções à regra segundo a qual, estando o eleitor

vinculado, desde o alistamento, a determinada seção eteitoral, a ela deve

apresentar-se para votar, estão previstas no art. 145 e seu parágrafo úníco do

Código Eleitoral. Entretanto, o voto fora da respectiva seção deve observar as

cautelas preconizadas no art. 147, § 2°, do mesmo dipioma legal, como estatuido

no referido parágrafo único.

O presente projeto de lei visa a permitir que o militar.

designado para missão em local fora do seu domiciliO eleitoral, como sói

acontecer em funções de policiamento, possa votar fora da seção eleitoral a que

pertencer, quer esteja escalado de serviço, quer esteja no seu período de folga.

Poderá, portanto, fazê-lo fora da circunscrição em que esteja politicamente

habilitado. Ou seja, poderá votar no local onde estiverem servindo, em

qualquer Seção do Estado. nas eleições de âmbito naCional e estadual, e em

qualquer Seção de Município. nas eleições municipais. mesmo que nelas não se
ache inscrito como eleitor.

de 1997.Sala das Sessões. em .de

Sala das Sessões, em 21 de maio de 1997

arquitetõmcos que limuem a liberdade de mOVimento dessas pessoas. Prevê. lambem. que

lei própria determinara quais devem ser as normas de construçãú de logradouros e dos

edificlOs púbhcm. e de fabncação de veiculos de nansponc colctl\o com a finalidade de

garantir o acesso adequado de deficiente fisicos.

De fato. a preocupação com a adequação de edificações e do

mobiháno urbano ao uso de pessoas portadoras de: deficiências fisH:a5 vem aumentando

em lodo o mundo As reivindicações das organizações represt:ntatl\·as desses blTUpoS têm

lutado para ver respeitados seus direitos para que possam. enfim. exercer plenamente suas

funções de cldaoãos

No Brasil. a garantia dos direito!; dos deficientes fisicos pela

Constituição fDI um grande passo. jà que esse grupo sempre foi diSCriminado e relegado

ao esquecimento, Os deficientes tísicos que não possuem transponc próprio ainda têm sua

liberdade de mOVimento muito hmítada pela ausência de facilidades como rampas ou

guias rebaixadas. Da mesma foram. os servlços de transportes públicos pouco ou nada se

preocupam com esse tipO de passageiro. ficando o ddicH~ntc sem dlCt~lto à locomoção

No entanto. atualmente, são mUitos os equipamentos especiais que

permitem o acesso de deficientes aos veículos. Aqueles que podem locomover~se com

automóveis espeCiais encontram dificuldades em estacionar o veículo, problem.:l que

aflige a quase totalidade dos motonstas dos centros urbanos brasileiros Porem. quando se

trata de pessoas limitadas pela perda total ou parcial de sua capacidade fisica. a questão se

agrava e merece um tratamento mais humano.

Dessa foona. intencionamos com o presente ProJcto de Lei. tornar

a reserva de vagas em estacIOnamentos publicas ohngatoria. como Ja ocorre em

estacIOnamentos de alguns prcdlos. como em shopping eenters. ou mesmo em cdificios

públicos de algumas Cidades brasileiras.

Para isso. contamos com o apoío dos nobres Dcputados.

Deputado Valdir Colatto
Código Eleitoral.

LEI 4.737 DE 15 DE JULHO DE 1965

PROJETO DE LEI N° 3.153, DE 1997
(Do Sr. Serafim Venoo)

Institui (} Código Eleitoral.

Acrescenta o inciso IX ao parágrafo único do art. 145 da Lei nQ
4.737, de 15 de julho de 1965, que institui o Código Eleitoral.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI NQ 2.613, DE 1996)

............. 40 .

PARTE QUARTA
Das Eleições

o Congresso Nacional decreta:
TíTULO IV
Da Votação

Art. 1° É acreSCido ao paragrafo ÚntCO do art. 145 da Lei nO

4.737, de 15 de lulho de 1965. o inCISO IX. com a segumte redação:

"Art. 145 .

Parágrafo único " "

CAPÍTULO 111
Do Início da Votação

IX - OS militares designados para missão em local fora do

seu domicilio eleitoral, de serviço ou fora dele, poderão

votar no local onde estiverem servindo, em qualquer Seção

do Estado, nas eleições de âmbito nacional e estadual. e

em qualquer Seção de Município, nas eieições municipais.

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

Art.3° RevC'gam-se as dispOSições em contrario.

JUSTIFICAÇÃO

Art. 145 - O presidente, mesários, secretários, suplentes e os
delegados e fiscais de partido votarão perante as mesas em que
servirem, sendo que os delegados e fiscais desde que a credencial
esteja visada na forma do Art. 131, § 3°; quando eleitores de outras
seções, seus votos serão tomados em separado.

* Redação dada pela Lei número 4.961, de 04/05/1966.
Parágrqfo lÍnico. Com as cautelas constantes do Art. 147, § 2°,

poderão ainda votar fora da respectiva seção:
I - o juiz eleitoral, em qualquer seção da zona sob sua

jurisdição. salvo em eleições municipais. nas quais poderá votar em
qualquer seção do município em que for eleitor;

A Lei nO 4.737, de 15 de julho de 1965, que "Institui o

Código Eieitoral", admite, em alguns casos, o voto em separado para eleitor

pertencente a seção diversa. Uma das causas deterrmnantes do voto em

separado. que dá ensejO ao eleitor votar em seção diferente daquela a que

estiver Vinculado, é o motivo de ordem funcional.

VIII - os militares. removidos ou transferidos dentro do período
de 6 (seis) meses antes do pleito. poderão votar nas eleições para
presidente e vice-presidente da República na localidade em que
estiverem servindo.

* !'rIJJ1JI/\'o § ,.;'; pus.\udo U PlltÚJt,ru/O lÍmLCI (:0/11 li n.'l'ogllf•.'iio dw purlÍj!,rujd,\ /l' 3
ne/c1I.l!l mimem -1.1)(;/. dt.' 0-1 (/5 /r.JMí.
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................................................................................................................

CAPíTULO IV
Do Ato de Votar

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

Art. 147 - O presidente da mesa dispensará especial atenção à
identidade de cada eleitor admitido a votar. Existindo dúvida a
respeito. deverá exigir-lhe a exibição da respectiva carteira. e. na falta
desta, interrogá-lo sobre os dados constantes do título, ou da folha
individual de votação, confrontando a assinatura do mesmo com a
feita na sua presença pelo eleitor. e mencionando na ata a dúvida
suscitada.

§ 10 _ A impugnação à identidade do eleitor. formulada pelos
membros da mesa. fiscais. delegados. candidatos ou qualquer eleitor.
será apresentada verbalmente ou por escrito. antes de ser o mesmo
admitido a votar.

§ 2° - Se persistir a dúvida ou for mantida a impugnação,
tomará o presidente da mesa as seguintes providências:
................................................................................................................
................................................................................................................

PROJETO DE LEI N2 3.154, DE 1997
( Do Sr. Enio Bacci )

Dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
- IPI na aquisiçêo de automóveis para utilização de serviços de
auto-escola e dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI Nº 2.401, DE 1995)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. l' - Ficam isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) os automóveis de fabricação nacional de até 127 PH de potência
bruta (SAE), quando adquiridos por p:rrtlculares ou empresas com penmssão. autonzação
ou concessão para explomr serviços de auto-escola.

Art. 20
~ O benefício previsto no art. 10 somente poderá ser

utilizado por ate duas vezes.

Art. 3' - A isenção será reconhecida pela secretaria da receita
federal do Mimsterio da Fazenda. mediante previa verificação de que o adquirente
preenche os requisitos.

Art. 4° ~ O imposto incidirá nonnalmente sobre quaisquer
acessórios opcionais que não sejam equipamentos origí1J8is do veiculo adquirido.

Art. 5' - A alienação do veiculo adquirido nos tennos desta
lei não poderá ser feita antes de três anos contados da data de sua aquisição.

§ Úmco - A inobservância deste artigo, sujeita o alierumte
ao pagamento de multas e jurns previstos na legislação para hipótese de fraude ou falta de
pagamento do imposto devido.

Art. 6' - No caso de transferência ou venda da "auto-escola",
o direito será transferido aos adquirentes.

Principalmente as pequenas auto-escolas serão beneficiadas
pois a proposta limita a isenção do IPI para aquisição de ate dois automóveis.

Sala das SessÕes, em 22 de maio de 1997

~- ~~.~-.-...:..:...
~~J""~

ENlOBACCI
DEPUTADO FEDERAL

PROJETO DE LEI N2 3.155, DE 1997
(Do Sr. Cunha Bueno)

Dispõe sobre limitações à produção, cornercializaçao e utilizaçao
de cigarros e similares e de produtos derivados de tabaco, e dá
outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 2.315, DE 1995)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

. Art.:
o

~s t'ao:::.-::antes ~ :mç:.::>rtadc,res ;;:~ ';~oarros e
s~m~l.ar.es e de .::Jerlvaoc::; oe ':abaco sã·;. .;,crloao.:..s .;'1 t.;.:-nece-::
re.i.-at::::::=.:,s ao Nir.i.s':er.:.~ da 2auae, :nfOrmando sc.ore:

a l ~odos .:';$ :,?mponentes desses pr::>dutcs;

b} a ~ua:1.':::.::.:::ad': je produt.~s de -::aoac~· ::abr.1.::-aaos,
importadc·s .::.~ e;{porta.dos;

ci a quant.idade cesses PI:odutc-s vendidos no País.

~ Parágrafo uni~o. ,:. Ministéri.o da Saúde baixara, no
pr~_o_de 60 (sessem:~) d~as ã contar da data de publicacão desta
LeJ., <::.5 normas I:elêit~:,a$ a forma ~ periodicidade dos relat6rios
:~bi~~a;~ata este art~go, cUJas informações deverão ser tornadas

Art. 2° As 1:erminologías utílizadas paI:a caracterizar
os .teores de alcatrão, nicotina e monóxido Ije carbonc nos
der::..vados de taba<:o passar~o a ser uniformizadas de acordo com
normas a serem edltaaas peJ.c Ministério da Saúde e deverão ser
ooservadas, para t~dos -::;3 e-::eitos e fins, pele- fabricantes e
lmpon:adores de c~garros e s=.milares e de derivad.;;s ':le t-aD r,
que atuem no Pais. ~ ac_

Art. 3" (s teores de alcatrâc, nic.:,tJ.na ~~ monox,1:io de
;;:aro:;n:.. -.:erà,;,; q'..:.ê ser i~·.·'...J.19ados rias emoalaaerls d·:.s ';:;lüar=~s €

sirr.ilart?3, .:lI!:! :';:!:ll':$ :':"ara, :ie mode. a qu~ ":5 ..:::.;;r.sum~dor*s err.
geral tenh&:n Fle:1:. "::.;I:'.e..:.:.ment,c aos set.:.s nl.V€'.J.5 ':7 ·;J::"S tna':-"es oue
causam a saúde. "

Art. 4" f:CBrr. -proibidos de ser produ:.~dos, ~mpe-rt.a.dos

ou comeI:::iali=ados n~ Pal.s todo os produtos der:'.vadüs Cio tabaco
que apresentãrer:-: teores de alcatrão, nicotina e mon.óxido de
carbono, na corren'te principal da fumaca ao cigarro, maiores
que:

ai 12 ma, 1.0 mg e 10 mg, respect i vamente, por
cigarrc, a par't~r de 01 de Jane~ro de 1998;

bl 10 mg, 0.5 mg e 8 mg, respectivamente, por
cigarrc, a ptirtir de 01 de janeiro de 2000.

Parágrafo úní.co. O Ministério da Saúde estabelecerá a
metodoloº~a de avaliação desses teores.

Art. 7' - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5' :e=m::'nan':.emem:~ ;::roJ.i:::aOd,

Art. 8' - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICA TIVA

As auto·escolas no Brasil exercem um trabalho educativo
extremamente importante e pela qualidade deste, colaboram na melhoria do trânsito e
reduçãO de acidentes.

A proposta pretende reduzir o custo na aquisição de
autom6veis destinado ao ensinamento de motoristas, possibilitando a aquísíção de veículos
novos. bem como possivel redução no custo final das aulas

<::err:':ct':..;. na=l~ndi., oS. ç=at:,i,ca àe r,;ar.~;::L:";'açd,:: qenet:;,c6 ti' qr.1Ü:Üca
aue :':m,:cr:=:;, cara: au.'Uenr.::i da ";':l'ncentra:ào cu de ll.beracào de
r.içot:~r.a ::::ar;;;. -o:: usuár;'') oe deri'l.-aocs oe :.aoa,::.;.

::-araq:rai: :: ..lr.::'CS·. Ser ~ :or;s:. -:terada ,::ornc ':::::"T:".€'

infra,;à::. ::.;. j.lSPCS:: '.este art.:';.:, 3"";:E::..t.sno,:: :i.nfra~;·:: as
penas ';6 ":"eqit>':'ãCã;Q é::< '.";,.q;;::.

Art. 6° (:,J,o€::::--r:: d0 ;·::~r.::'sr.e::l.':' ~·Et ':US': l·;a .:.m!?iar.t:ã:: C-~

mecan;,sm,;s :-.eçessarl:s ã :is·.:a':iz",-cJk· ,jaS" ctisp:si::·ez des-:a Le~,

cumpr;:noc-:ne ?romcve= analJ.ses regt4 ... ares ~ .:.nspecões dos
labcra':t'=:'~,s enca:-regao::s '::Ia a";aliacá:: -dos ,;::>mpommt:es :iOS
deri-.lddo5 d.;; tabacc e f.".J'.rmatJ.::ar a me;:-:;dcloçr~a <3. ser pc-~ eles
empregaoa.

Axt. 7° Fica. çroib:'do em túdc ,; territ6rio nac.:.ona1.,
a part.:.r da publicacác desta Lei, c- :::;nsumc de Clerivaoos O€
tabaco produtores de f~a=a em arnClen'l:eS t=-ubl:..~os 'feChados., i:.aiS
comO ::ransport:es ::oletl,,-OS aerecs, ::errescres e aqua,::::.=os,
ambierltes de trabali-.o::, de lazer, rest:aurantes, boat:es.
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disco:.ecas, -:::.lnemas, 2,QJas, ele-..actares, bibliot.ecas e outros
similares, a c:-it.érl.C cc t·:':"o.:.st.er.:.::: .jd '::a'.Jde.

(:onforrr.e informacées .:::. i-firasteric· aa ;3aúde oe
organ:.srncs :.n'ternac~onais que pesquisam e :rata.rn dos controle5
sobre os efeitos 00 :f~o a satide nurnana, na uraen-:-e necessidade
de implan:.armos no Pais, a exemplo do que ·~em ccorrendo em
muites out:rcs paises, lim~tações a prooução e ciO consumo dcs
derivados óo tabaco, posto -que seus malefi.cios a saúde das
pessoas estâo entre os principais prcblemas '.1E' saúde pública dos
tempos atuais.

Art. ao
pub.i.i:::acã:.·.

Art. 9°.
contrar;'c.

::sta Le~ ent.ra e!:". ~JigQr :ia data aa sua

ficam revogaaas as 'disposições em

JUSTIFICAÇÃO

(AS COMISSõES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COM~RCIO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAC (ART. 54) 
ART. 24, II)

() Congres,n NaCIOnal decreta.

Art. 1°. U art. 6" da lei n" 8.210, de 19 de julho de 1991, com a

redação dada pela Lei n" 8.981. de 20 de janeiro de 1995, passa a vigorar com

a seguinte redação:

Art. 6° .

§ I~ .

- os cigarros Derby, da Souza Cruz, e Dalias, da Philip
Morris, têm teor de alcatrão superior ao limite má.ximo
estabelecido pela Comunidade Ecõnômica EUT0t:eH: - CEE,
em v~gor desde 1992;

o Ministério da Saúde, em atenção
Informação por mim encaminhado, nos dá con1:êI
do assunto no Brasil, tão p:reocup21nte ou mal.,
acontecendo nessa área em outros lugares
vejamos:

Reauerimento de
:5ç,br~ a realidade
60 que o que está
do mundo. Senào

§ 2° Estão excluidos dos beneficios fiscais de que trata este

artigo. bem conlll daqueles PW\ istos no art .1". o; produto, abaixo.

compreendidos nos capitulos eíou nas posições indicadas da Nomenclatura

Brasileira de Mercadorias. aprO\ada pela resolução nO 75. de 22 de abril de

1988. do Comitê Brasileiro de Nomenclatura, com alterações posteriores:
- nas marcas Derby, Hollywood, Dallas e Marlboro os teores

de alcatrão, na corrente principal., encontram-se
bastante acima (até 70tt acima) do recomendado pela CEE
pa::a 299B;

- ~ expo_siCà~ à fumaca de derivados de tabacG causa cerra
ele t:res m~l í:lorl:es p:)r an·':> por câncer c.ulmonar, ;'a
POt:U~~cà~' . adulta, e ameaca a. saúde-das vias
resp ....... ator ~as oe r.alhares de ~rianças;

- e-s-:'',ldos d:) I;>.RC estabeleceram que r.a .::elacão poSi" iv
er.tre ;:; "ben;:oFyrene" '::01:',0 dqent:.e ca:-•.=:er.1geno; ... a

1- .

11- .

1II- ..

IV- .

v- ..

Art. 2". Revoga-se o ~ 2" do art. 4" da Lei n" 8.21 O. d~ 19 de

julho de 1991.

Art. 3". Esta lei entra em \Igor na data de sua publicação.

Ar! -I". Revogam-se as d\sp0'i\ci\es em contrári"

JUSTIFICAÇÃO

Assim, conto com o apoio de Vossas Excelências, no sentido
da rápida tramitação e pronta aprovação deste Projeto de Lei.

_ li ADESF - Associaçào de Defesa da Saúde oos Fumam:es tem
mov~do acões judidiciais contra as :i.ndústr~as de
cigarros, responsabilizando-as pelo adoecimem::> de
pessoas que não tinham informações sobre os male=icios
causados pe lo cigarrc.

- ~ cán~cer de pulmão e o que mais ma'Ca r.:: IT.unao e SUá
~nc~aE'nc~a tambem tem a ver com os teores ae al.:::atrão,
onae esta presente ~ "benzcpyrene";

_ ser ia interessante que fassem seguidas as recomendacões
do Ministerio da Saúde e da CEE quanto aos n1veis óe
alca1:râo, ou seJa, no máximo cilté 12 n:g/cigarro a partir
de 1998 e de 18 -rng a par1:ir de ::.000; ,

Frente a esse tenebroso
do que estabelecer regras
comercialização de derivados
minorar seus graves efeitos á

quadro, não nos resta outra opção
firmes para a produção e a

de tabaco no Brasil, de modo a
nossa população.

o 2° do art. 40 da Lei na 8.210. de 19 de julho dc 1991. trata das

exceções. às quais não se aplica o regime fiscal ali previsto. Entre essas

encontram-se os bens de informática cuja importação. á época. encontrava-se

regulada pela Lei de Informática...

Com a expiração do prazo de vigência da Lei de Intormática,

não se justifiea a manutenção dos bens por ela abrangidos no rol das exceções,

até porque isso não ocorre em outras áreas de livre comércio, e não consta

lambém na lista de exceções introduzida pela Lei n° 8.981. de 20 de janeiro de

1995.

Brasilia (DF), 2Zde ~vh () de 1997

fJ:iil4i·
A manutenção desse dispositivo na legislação de regência da

Área de Livre Comércio de Guajará- Mirim cna uma situação desigual e

impede o desenvolvimento. em GUlÜará- Mirim. de um segmento de mercado

em franca expansão e expressiva signifieância.

PROJETO DE LEI N° 3.156, DE 1997
(Do Sr. Moisés Bennesby)

Altera a Lei n2 8.210, de 19 de julho de 1991,' que dispõe sobre
a Area de Livre Comércio de Guajará-Mirim, no Estado de
Rondônia, e dá outras providências.

Dessa forma, a modificação que proponho significa apenas uma

atualização do instrumento legal, e sua compatibilização com as regras vigentes

para as demais áreas de livre comércio da Amazônia, de modo a possibilitar

que se cumpram os objetivos previstos quando da criação deste instrumento de

desenvolvimento regiona1.
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Pelas razões expostas, acredito que o presente merece a

aprovação desta Casa.

PROJETO DE LEI N!! 3.157, DE 1997
( Do Sr. Koyu Dta )

Sala das Sessões, em i L de /V ,~_....)

Deputado Moisés Bennesby

"I.EGISLAÇ,i.O CITADA .\:"iEXAIl.\ PELA
COOROE\Aç..\O DE ESTrDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

de 1997. Institui o Transporte Público Alternativo.

(AS COMISSõES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUiiAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°. Fica ínstituído o Transporte Público Alternativo
Interestadual, em caráter complementar ao Transporte Convencional;

§ Único - . Fica os Estados, Municípios e Regiões
Metropolitanas, autorizados a ínstituir o Transporte Público Alternativo, em caráter
complementar ao transporte conv~ncional, nas suas respectivas jurisdições
obedecendo aos principios mínimos desta Lei. '

Art. 2°. Cabe ao Poder Público delegar, planejar, normatizar e
fiscalizar o Transporte Público Alternativo Interestadual.

LEI 8.2 10 DE 19 DE JULHO DE 1991

CRIA A ÁREA DE LIVRE Cm.IÉRC10
DE GUAJARÁ-MIRI:v1, ~O ESTADO DE
RONDÔNIA. E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 4° - A entrada de mercadorias estrangeiras na ALCGM
far-se-á com a suspensão do Imposto sobre a Importação e do Imposto
sobre Produtos Industrializados, que será convertida em isenção,
quando as mercadorias forem destinadas a:
I - consumo e venda interna na ALCGM:

§ 2° - Não se aplica o regime fiscal previsto neste artigo a:
a) armas e munições de qualquer natureza:
b) automóveis de passageiros;
c) bens finais de informática:
d) bebidas alcoólicas;
e) perfumes:
nfumo e seus derivados.

Art. 6" - Os produtos nacionais ou nacionalizados. que entrarem
na Área de Livre Comércio. estarão isentos do Imposto sobre Produtos
Industrializados, quando destinados às finalidades mencionadas no
"caput" do Art. 4°.

* Arllgo, "cof'lIl". com rülúçiio dada pela rei número x.. f).\/. de 20 {11 191)5.

§ 2° - Estão excluídos dos beneficios fiscais de que trata este
artigo os produtos abaixo. compreendidos nos capítulos e/ou nas
posições indicadas da Nomenclatura Brasileíra de Mercadorias,
aprovada pela Resolução número 75, de 22 de abril de 1988, do
Comitê Brasileiro de Nomenclatura, com alterações posteriores:

I - armas e munições: capítulo 93;
11 - veículos de passageiros: posição 8703 do capítulo 87,

exceto ambulâncias, carros funerários. carros celulares e jipes;

1I\ - bebidas alcoólicas: posições 2203 a 2206 e 2208 (exceto
2208.10 e 2208.90.0 I00) do capítulo 22;

IV - (Revogado pela Lei número 9.065, de 20/0611995 - DOU
de 2110611995, em vigor desde a publicação).

V - fumo e seus derivados: capitulo 24.
* .\' ]"t1CTi..'.\r.:lllo pe!al,t.'IIlÚJlll'l'O H.V~I. ,Ir.! 20 OJ J1)1)5.

Art. 3°. O serviço de Transporte Público Alternativo
Interestadual será prestado de forma contínua e permanente, por delegação do
Poder Execullvo, sob o regnne de autorização ou permissão.

Art. 4°. Somente as pessoas fisicas poderão obter a outorga da
autorização ou permissão. .

§ 1°. Permitir-se-á sua organização em cooperativas de gestão
dos serviços comuns.

§ 2°. A autorização ou permissão contemplará apenas um
veículo para cada pessoa fisica.

§ 3°. A cada pessoa fisica dar-se-á uma única autorização ou
pennissão, no território nacional.

Art. 5°. A prestação do serviço citado obedecerá as disposições
da presente Lei, do Código Nacional de Trânsito, com respectivo regularrop.nto e
das nonnas complementares expedídas por órgãos competentes, aplicaveis á
espécie.

Art. 6°. Os autorizados ou permissionários deverão atender as
seguíntes exigências:

I - ser residente no Brasil há, no mínimo, 2 (dois) anos;
II - ser proprietário do veículo;
III - ser profissional autônomo:
IV - ser portador de carteira nacional de habilitação, nas

categorias "C" ou "D"; de acordo com o número de passageiros permitidos no
veículo utilizado;

V - ter experiência de um ano como motorista profissional, e
apresentar comprovante do curso de direção defensiva;

V1 - não ser detentor de qualquer outra autorização, permíssão
ou concessão para fins comerciais, no Estado onde for candidato;

VII - estar em dia com as obrigações tributárias, frente à União
e ao Estado, onde for candidato;

VIII - apresentar certidão negativa de feitos crimínais;
IX - atender às determinações das legislações complementares

do local do exercicio do transporte;

Art. 7°. Quanto ao veiculo, a autorização ou permíssão fica
condicionada às seguíntes condições:

I - ser licenciado no Departamento Estadual de Trânsito do
Estado onde se pleiteia a autorização ou pennissão, como de aluguel;

II - ter 3 portas;
UI - ter a capacidade de lotação entre 9 e 16 assentos, ínclnidos

o do motorista e o do cobrador:

IV - ser equipado com tacógrafo e cíntos de segurança;
V - ser segurado com cobertura de responsabilidade civil para

danos pessoais e materiais, contemplando os ocupantes de veículo e terceiros;
V1 - ter, no màxirno, 5 (cínco) anos de uso, a contar da data de

fabricação.
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Art. 8°. É vedado, no Transporte Público Alternativo
Jnteresladual, a condnção de pessoas em pé e de carga.

Art. 9°. O valor da tarifa do Transporte Público Alternativo
Interestadual não poderá ser inferior, ao cobrado no Transporte Público
ConvencionaL

§ Único - Nos locais onde não exista transporte convencional,
a tarifa será calculada de acordo com as condições do percurso.

Por sua vez, o Poder Público não pode desconhecer a
situação da população, com suas necessidades e demandas. Enfrentar a realidade
do transporte alternativo, apenas com as medidas punitivas previstas nas normas
legais vigentes, é alienação.

Assim é que optamos pelo reconhecimento da questão,
tendo em vista as possibilidades de melhoria, controle e fiscalização do transporte
alternativo entre as unidades da federação, com o objetivo de elevar a qualidade
dos serviços prestados aos usuários.

Art. 11°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 12°. Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 10°. O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no
prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

"
, ;

A regulamentação evitará a cumplicidade nefasta entre as
autoridades fiscalizadoras e os proprietários de automóveis prestadores do
transporte alternativo.

Portanto, considerando a abrangência, oportunidade e
valor social da proposta apresentada, solicito a cooperação dos ilustres colegas
para sua aprovação, reconhecendo a nossa competência em regulamentar o
transporte altemativo interestadual, por esta razão o parágrafo único do artigo I°é
meramente autorizativo.

KOYU IHA
Deputado Federal

JUSTIFICAÇÃO

Às vésperas de completar três anos de implantação de
medidas de controle da economia, conhecidas como Plano Real, encontramo-nos,
ainda, na etapa de estabilização monetária e restrição dos meios de pagamento e do
crédito, o que determinou a elevação do desemprego e o crescimento da ocupação
no setor informal, fatos que induziram a população a criar mecanismos alternativos
de sobrevivência.

Relevantes nas áreas urbanas que. atualmente, abrigam
cerca de 78% da população brasileira, os procedimentos como a invasão de áreas

para assentamentos habitacionais, comércio ambulante. circulação em transportes
alternativos, entre outros. são usuais e essenciais na garantia do sustento dessa
parcela da população.

Verifica·se, nos últimos anos, o aumento do transporte
alternativo, nas áreas onde o transporte regular é ineficiente, caro, desconfortável,
inseguro ou irregular.

Circulando em praticamente em todas as cidades
brasileiras, municipios conturbados, nos grandes aglomerados urbanos, nas áreas
metropolitanas, mas, também, na condução de pessoas entre Estados vizinhos, essa
vertente do transporte público vem firmando-se paulatinamente, na medida da
demanda existente. Nos grandes centros urbanos, o transporte alternativo vem
auxiliando e trazendo conforto aos usuários.

A não regulamentação da matéria tem provocado
conflitos permanentes entre autoridades fiscalizadoras e os prestadores do serviço
de transporte alternativo, em prejuízo aos usuários, inobstante o transporte público
alternativo seja "convocado" pelas próprias autoridades nos momentos em que
são verificadas greves no sistema de transporte coletivo convencional.

Ao aplicar a operação rodízio, na grande São Paulo, o
próprio Secretário do Meio Ambiente afinnou que orientará OS fiscais daquela
operação para que não multem os perneiros (transporte alternativo) que estejam
transportando passageiros, independentemente de eles estarem ou não em situação
regular.

Como exemplo podemos citar a interligação entre
cidades próximas como Petrolina·PE e Juazeiro-BA, entre capitais, a exemplo de
João Pessoa-PB e Recife-PE, entre cidades ou aglomerados urbanos próximos ás
capitais, casos de Terezina-PI e Timón-MA e Valparaizo-GO a Brasília·DF,
municípios do sul de Minas Gerais e do norte do Estado de São Paulo.

São trajetos usuais no cotidiano de um contingente
expressivo de habitantes, que utilizam o transporte alternativo, devido à facilidade
de acesso, fluidez no trânsito e horário e trajetos flexíveis, entre outros aspectos.

Mostrando o aspecto salutar da competição, em algumas
cidades. o transporte público coletivo convencional, pressionado pela concorrência
do transporte alternativo, vem procurando atrair usuários. melhorando o padrão de
operação, desde a forma de cobrança, a inovações na prestação do serviço.

Sala das Sessões, em 22 de maio.de 1997

:,
Deputado KOYU IHA

.PROJETO DE LEI N~ 3.158, DE 1997
( Dos Srs. Lindberg Farias e Ricardo Gomide )

DispOe 8Ob~e a jornada de trabalha dos estudantes dos niveis de
ensino fundamental, médio e superior.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇ!O, CULTURA E DESPORTO; DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇ!O E SERVIÇO PUBLICO; E DE CONSTITUIÇ!O E JUSTIÇA E
DE REDAÇ!O (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. ]0 . Aos estudantes dos niveis de ensino fundamental. médio e
superior é assegurada jornada de trabalho de seis horas diárias

§ 1°. O disposto no capu! deste anigo somente se aphca
I • a modalidade de ensmo presenciai e.
II - aos estabeleCimentos com mais de la (dez) empregados

§ 2°. A jornada de trabalho a que se refere este anigo deve
compatibilizar-se com o horário das atividades escolares.

Art 2° . Esta lei entra .em vigor na data de sua publIcação.

Art. 3° . Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

InfelIzmente o sistema do ensmo regular qualquer que seja o grau, do
fundamental ao superior. tem fone caracteristlca ehtlsta. prejudicando a grande maioria
da chentela composta por estudantes economicamente carentes que preCIsam trabalhar,
pois quando há a neceSSidade de escolha ent~e as duas atiVidades. não lhes resta outra
saida senão abandonar a escola

Assim. o estudante carente concorre em deSigualdade de condições com
aqueles que não precisam custear seus estudos. os quais têm total dlsponibihdade de
tempo para estudar e. por isso. possuem mais chances de aprovação nos concursos
vestibulares. Observe-se que cerca de 60% dos adolescentes enrre 15 e 17 anos
trabalham, assim como nos últimos anos vem crescendo a procura por vagas na rede
pública. Os dados demonstram. entretanto. que os estudantes oriundos das camadas
populares não conseguem pennanecer no SIstema educativo. a não ser que exerçam.
concomitantemente, alguma atividade remunerada.

Outro ponto imponante a destacar está no fato de que a maJoria dos
cursos oferecidos pelas universidades públicas são diurnos. Impedmdo o acesso do
estudante trabalhador por incompatibilidade de honirio. Por outro lado. esses estudante,
que. a duras penas. conseguem cursar escolas noturnas. têm baiXO aproveItamento c
grande incidênCia de repetência cscolar. A proposta que apresentamos rcpresenta uma
iniciativa tendeme a aumentar os niveis de retenção no sistema educativo.
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o ServIço Póblico possui uma politica especial para os estudantes: o art.
98 da Lei n° 8.112/90 detennma que se conceda horàrio especial ao servIdor estudame.
quando comprovada a incompatIbilidade entre o horário escolar e o da repartIção. sem
prejuizo do cargo. O tenno servidor estudame compreende. indIstintamente. fonnação
escolar de 1°.2° e 3° graus. necessários á formação escolar

O ideal seria que todos os estudantes tivessem condições adequadas a
sua tennação escolar, no entanto. sabemos que a realidade das pequenas e mIcroempresas
não pennlte a contratação de dOIs estudantes para reahzar a função de um com Jornada
de trabalho de 8 horas. Por ISSO. a jornada de trabalho de 6 horas para o trabalhador
estudante não será observada para empresas com menos de 10 empregados.

PROJETO DE LEI N° 3.159, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS. N' 102195

Altera dispositivos da Lei nO 7.210, de 11 de julho de 1984
Lei de Execução Penal, referentes a tratamento médico de presos.

Assim. nada mais Justo que o incentivo á fonnação do individuo, dado
pelo Poder Público, aos seus servidores. seja estendido aos estudantes trabalhadores da
iniciativa privada, os quais representam um vasto contingente que eXige melhor
qualificação da mão·de·obra. condIção indIspensável á inclusão do Pais no chamado
mundo globalizado.

Ademais. a presente proposta aJusta·se ás recentes conclusões acerca da
necessidade de correlação entre o aumento do tempo hvre e o acréscimo do tempo
consagrado á educação, como enfatlza o relatório para a UNESCO da Comissão
Internacional sobre a Educação para o Século XXI, presidida por Jacques Delors,

Convem lembrar. que a retenda proposição tem sido bandeira
desfraudada por dIversas entidades Juvems. com destaque para a Umão NacIOnal dos
Estudantes - UNE, Umão BrasIleIra dos Estudantes SecundarIStas· UBES e a Umão da
Juventude Socialista· UJS

Essas são as razões pelas quaIs pedimos o apoIo do ilustres Pares para a
aprovação do presente proJeto,

o Congresso Nacional decreta'

Art. I" Os arts, 14 e 120 da Lei o" 7,"10, de 11 de Julho de 1984. passam a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art, 14 ' ,.. ,' , ,., " ,.. ,.. , ,.. , ,.."',', , '
§ l° (vetado)*:!I) A aSSIstência asaúde será prestada pelo Sistema llnlco de

Saúde. com materiais e profissionais dp seu quadro. que comparecerão
aos estabelecimentos prisionais com freqüência compatível as
necessidades dos presos e internados,

§ 3° Serão obrigatórios exames admíssionais clínicos e
complemeotares de diagnóstico. bem como exames periódicos de
saúde. pelo menos uma vez por ano. a critério medico. para os presos
e intemados por período superior a trinta dias,

§ 4° Quando o estabeleCimento penal não est;Yer aparelhado para
prover a assistência medica n('cessaria. esta será prestada em outro
local. medlame autorização judicial. exceto em caso de urgência
comprovada. quando será permitida pelo dIretor do estabelecimento.
que comunicara (1 oconído ao jUí70 competente

WOLi'lEY QUEIROZ
Deputado Federal- PDT 1PE

Art. 120. Os condenados que cumprem pena em regime fechado
ou semi-aberto e os presos provisórios poderão sair do
estabelecimento, acompanhados de escolta, mediante autorização
judicial. quando ocorrer um dos seguintes fatos:

I - .
TI - necessidade de tratamento médico (art. 14, § 3°).
Parágrafo único. Em caso de urgência comprovada. a autorização

poderá ser concedida pelo diretor do estabelecimento onde se encontra
o preso, que comunicará o ocorrido ao juízo competente."
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, em& de maio de 1997

de 1997

,~

I t'v.~/.~."\..... 'Y '\ .. >{ L "
\ I

RICARDO'GOMY1>E
Deputado Federql . PCdoB I PR

de

/

Sala das Sessões. em

" J_____
LINDBERG ARIAS

Deputado Federal PCdoB 1RJ

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COOROE:\AÇÃO DE ESn:nOS LEGISLATlVOS - CeDI"

LEI 8.112 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO
DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS
DA UNIÃO, DAS AUTARQUIAS E DAS
FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS.

ti -i!4
senadgvÁnt:nio Car ~s· I~es (:2,')

Pr,ésidente do Senad Fe ral I

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE~AÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

TíTULO III
Dos Direitos e Vantagens

CAPÍTULO VI
Das Concessões

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

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

Art. 98 - Será concedido horário especial ao servidor estudante.
quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da
repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

Parágrqfo único, Para efeito do disposto neste artigo, será
exigida a compensação de horário na repartição, respeitada a duração
semanal do trabalho.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••u •••••••••••••••••

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

................................................................................................................
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SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

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

SUBSEÇÃO III
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 á 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 DE EXECUÇÃO PENAL
LEI 7.210 DE 11 DE JULHO DE 1984

Institui a Lei de Execução Penal.

TÍTULO II
Do Condenado e do Internado

CAPiTULO 11
Da Assistência

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

SEÇÃO 1II
Da Assistência à Saúde

An. 1..\ - A assistência iI saúde do preso e do internado. de
caráter preventivo e curativll. compreenderá atendimento médico.
farmacêutico e odontológico.

§ 1° - (Vetado).
§ 1° - Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado

para prover a assistência médica necessária. esta será prestada em
outro locaL mediante autorização da direção do estabelecimento.

TÍTULO V
Da Execução das Penas em Espécie

CAPÍTULO I
Das Penas Privativas de Liberdade

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

SEÇÃO 1Il
Das Autorizações de Saída

SUBSEÇÃO I
Da Pennissão de Saída

An. 120 - Os condenados que cumprem pena em regime
fechado ou semi aberto e os presos provisórios poderão obter
pennissão para sair do estabelecimento, mediante escolta, quando
ocorrer um dos seguintes fatos:

I - falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira,
ascendente, descendente ou irmão;

11 - necessidade de tratamento médico (parágrafo único do Art.
14).

Parágrafo lÍnico. A pennissão de saida será concedida pelo
diretor do estabelecimento onde se encontra o preso.

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

.............,,, ,,.,,,, .

SI:-;OPSE

IDE1'.'TIFICAÇAO
:-'u"-IERO ~A ORlGEM PLS 00102 1995 PROJETO DE LEI CSFl
ORGÀO DE ORlGE:"'1 SEl'ADO FEDERAL 114 I,.. 1'195
SE:-:ADO PLS (\0102 199'

AUTOR SENADOR ROMa: TL"-IA PL SP
EMENTA AI.TER/I. DISPOSITIVO DA LEI DE EXECUÇÃO PE~AL SOBRE PERMISSÃO DE

SAlDA DE PRESOS EM ESTABELECI:"'IENTO PENAL
DESPACHO INICIAL

CSFi CO:"'1 CO};STITUIÇÃO E lGSTIÇA (CCl)
PROPOS-A~"EXADAS

PLS 00103 1995 PLS 002331995
ULTIMA AÇÃO

R."ICD RE!vIETIDO A CA/vIARA DOS DEPUTADOS
210519'17 ISFl MESA DIRETORA

DESPACHO A CMIARA DOS DEPUTADOS
DSF 22 05 PAG

ENCA.\ll~liADO A
ISFI SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SFIISSEXPl E!vl 210:' 1997

TRAMITAÇÃO
O~ O~ 1995 ISFI PLENARlO rPLENl

LEIWRA
O~ O~ 1995 ISFI MESA DIRETORA

DESPACHO A CCl. ONDE PODERA RECEBER E:"'lENDAS PELO PRAZO
DE 05 CCI:-lCOI DIAS lJTEIS
DC1':2 05 O~ PAG 4629

ISI1~ 1995 rSF1COM COl\STIThlÇÃOEJUSTlÇA CCClI
ENCERRA.\lE!'o'TO PR.b,ZO SE!vl APRESE!'.'TAÇÃO DE E:"'lENDAS

I~ O~ 1995 ISF) CO:"'1 CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
RELATOR SEN ADEMIR ANDRADE .

0-1 lO 19"5 (SFl COM CONSTlTIllÇÃO E JUSTIÇA ICCJ)
AO SCP PARA ATENDER REQUERI1vlENTO DE TRAlvIlTAÇÃO CONJUNTA

ll5 10 1995 (SFl PLENARlO (PLENl
LEITURA RQ l.11O. DO SEN ADEMIR ANDRADE SOLICITANDO
TRA.\IlTAÇÃO COJUNTA COM O PLS 0010' 1995
DSF 06 10 PAG 0166.

05 10 1995 CSFl SCBSEC COORD LEGISLATIVA (SFl ,SSCLSI
AGUARDA!'o'DO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ 11 lU. DE TRAlvI1TAÇÃO
CONJL"NTAi

0610 1995 CSFI S!c13SEC. COORD LEGISLATIVA CSFl (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA 2-1 DE OUTUBRO DE 1995

2~ lO 1995 (SFl PLENARlO (PLENI
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2-110 1995 ISFl 1vlESA DIRETORA
DESPACHO A SL"BSECRETARIA DE COMISSÕES
DSF 25 10 PAG 15-19

26 ](i 1995 (SFl COM eONSTIThlÇÀO E JUSTIÇA CCC]I
RELATOR SE;'; ADEMIR ANDRADE

090-1 19% iSF) CO:...! CONSTITUIÇÃO E JUSTI~'A (CC]I
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA E:>I CONDIÇàES DE
SER INCLUIDA :-:A PAUTA DE REUNIÃO DA co:>nssÀo

240719% cSFI eml CONSTlTI'!çAo E lL"STIÇA (CClI
AO SEI'< BER.'<ARDO CABRAL PARA RELATAR JL-;"'TluvIENTE COM OS
PLS 00103 E 00233 DE 1995 QL"E TRAlv!lTAM EM CO:-lllJNTO

OS 10 19'16 cSFl CO:VI CONSTITL"IÇAo E JL'STIÇA 'CC))
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A :CIATER/A EM CONDICOES
DE SER Il\CLI;IDA:--'A P.~I TA DE RELn.-;IAo DA COMISsAo

1012 I99t> (SFI CO:"'l COIolSTITI:JÇ.~O E n.;STIÇA (CCJ)
PARECER. SE;'; ADEMIR ..\SDR.WE. FAVOR.A.VEL A MATERIA NOS
TERMOS DO SUBSTITLTIVO QIJ"E PROPÚE E. PELA
PREJUDICIALIDADE DOS PLS 00 IIl) I'1'15 E PLS 0(12)' I 'I');
DE COXFOR.\llDADE CO:Vl O DISPOSTO NO ART 2~2 DO REGl:VIENTO
INTER.NO. A :VIATERIA VOLTARA A PAL'TA P.A.RA APRECIACAO EM
TURNO SL"PLDIE\'TAR

10 1219% ,SFl CO:Vl COl'STITL"KAo E lL"SnçA cCCl,
A:--'"EXADO AO PROCESSADO PARECER DA COMISsAo. PELA APROVAÇÃO
DO PLS 011102 1')'1; :-:OS TER.\IOS DO Sl'BSTITI'T1VO 1 - CCl E.
PELA PREJL"DIC1ALlDADE DOS PLS 01113 1'1'15 E PLS 00211 I'l'!<

Ih 0-11'1'17 (SFl CO:>1 COIolSTITUlCAO E JL"STICA ,CCll
o Sl'BSTITLT1VO E SUB:VIETIDO A DISCL'SSAo E\l TURNO
SL"PLE:VlENT..\.R. NAo TENDO RECEBIDO E:VIDIDAS E CONSIDERADO
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DEFINITI\·A:l.IEl'TE APROVADO. DISPENSADA A VOTAÇÃO (ART 2~~

DO REGI:l.IE:-''TO Il'iTER."iOi rFLS 06 A U'I,
16 U~ 1'),)7 (SF) COM CONSTITL'IÇÃO E JUSTIÇA (CClI

ANEXADAS FOLHAS I I E 12. REDAÇÃO FINAL APROVADA PELA
CCJ

22 U~ 1997 rSFl SER\lÇO DE APOIO COMISSÓES PERMAl'.'ENTES
RETORNA A CCJ.

09 US 1')'17 ISF) SUBSEC. COORD LEGISLATIVA (SFl ISSCLSl
ANEXEI. AS FLS. I~ A 18. A LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER
DACCJ

12 US 1')')7 rSFl PLENARIO (PLENl
LEITURA PARECER 199 - CCJ
DSF B os PAG ')~ó8 A ')~71

1205 1')97 ISFl PLENARlO IPLENl
LEITL'RA OF lJI6. DO PRESIDENTE DA ÇCJ. COMUNICANDO A
APROVAÇÃO DO SUBSTITL'TIVO AO PROJETO. E PELA
PRENDICIALIDADE DOS PLS U()1lI3 E 00233 1'!95. EM REUNIÃO
DE 16 DE ABRIL DE 19'17. SENDO ABERTO O PRAZO DE os
(CINCO) DIAS UTEIS PAR." INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POR UM
DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA CASA. PARA OUE A MATERlA SEJA
APRECIADA PELO PLENARIO ITRAMITA,\1 EM CONJUNTO)
DSF 13 05 PAG 9~g6.

1105 1997 ISF) SUBSEC COORD. LEGISLATIVA ISFl rSSCLSl
JUNTADA DO TEXTO FINAL DO PLS 102/95. AS FLS. 21 E 22.

1105 1997 (SFl PLENARlO (PLENl
COMUl'.lCAÇÃO PRESIDEI'CIA TERMINO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE
RECURSO. PREVISTO NO ART ')1. PARAGR.-\FO TERCEIRO. DO
REGIME!'<'TO I:-'/ERNO j

21 05 1997 À CÃ.I\1ARA DOS DEPL'TADOS COM O OF/SF No' s:.fI'!}

Oficio nO 6'5/ (SF)

Senhor Primeiro-Secretário.

Encaminho a Vossa Excelência. a fim dc ser submetido à
revisão da Câmara dos Deputados. nos rermos do art. 65 da Consnmição Federal. o
Projeto de Lei do Senado nO 102. de 1995. consmnte dos amógrafos em anexo. que
"altera dispositivos da Lei n° 7.210. de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal.
referentes a tratamento mêdico de presos".

Senado Federal. em ,fl.2 de maio de 1997-

(~V-~-
Senador Cãrlos Patrocínio

Primeiro-Secretário, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretârio da Câmara dos Deputados
nr/.

PROJETO DE LEI N!! 3.160, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS. N' 100196

Rstabélece o direito de usufruto de planos de saüde pelo período
correspondente ao período de carência efetivamente pago.

(~S COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; E DE CONSTITUIÇ~O

E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. J" O usuárto de Planos de Saúde. Seguros-Saúde ou congéneres que.
após contribuir durante todo o penado de carência correspondente a Seu plano. por
algum motivo deixe de fazê-lo. terá o direito ao usufmto de todos os benefícios
previstos em seu contrato. pelo mesmo pr;'7.o de carencia pag.a. a contar da última
mensalidaJe efetuada.

Art. 2" Os infratores desta Lei serão penalizados com base na Lei nO 8.078.
de 11 de setembro de 1990.

Art. 3" Esta Lei entra em vi)lor na data de sua publicação.

Art. ~. Revogam-se as disposições em contrârio.

Senado Federal. em "ude maio de 1997

~ I" /
i« l:-.'4l~:~Ik.i.ttL)

Senador Antonio Carios t-ifudhães
Presuiente do Senad Fe ral

/

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:\A<;'ÃO DE ESTrDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

. ,

Sl:BSEÇÃO 11I
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.

. l'arágrC{fo lÍnico. Sendo o projeto emendado. voltará à Casa
iniciadora. .

CÓDIGO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

LEI 8.078 DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO
CONSUMIDOR E DÁ OUTRAS
PROVIDÊ1\CIAS.

TíTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPiTULO I
Disposições Gerais

Art. 1° • O presente Código estabelece normas de proteção e
defesa do consumidor. de ordem pública e interesse social. nos termos
dos artigos 5°. inciso XXXII. 170. inciso V. da Constituição Federal e
Art. 48 de suas Disposições Transilórias.
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51:-iOPSE o Con~resso Nacional decret3:

"LEGISU('.:i.o CITADA ANEXADA PELA
COORDE:'\A('.:j,O DE ESTl'D()S LEGISLATJ\'OS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REP(;BLlCA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

~
6,tiJ;fJd," ,

Senador onio carlosr:..i//<hães
Pre 'oente do Senado Fe ral

Art. 1" O juíz do trabalho. de oficio ou a requenmento da parte autora. havendo
f~nda?n receio de fnlstraçào do pagam~nto. podem cXlgll', da outra parte. caução em
dmhelro ou outra fonna de garantia do débllo trabalhista

. . ~ f"Não sendo possivel â parte efeluar deposito em dinheiro. a titnlo de caução.
o JU17 f.1cultara ourra modalidade de gammia. inclusive o depósito de bens ou apolice de
seguro.

. §:!,o Será f~ndamcntada nos lIutos a decis1in do magIstrado sobre as razões que
detcnnmaram o ,recolhlmcnto de caução. ou de outra fonna de garanfUl.

§ 30 E condição essencial Aautorização da 11arantia. além de outras. a criterío do
juiz. que o requerente tenha endereço certo, onde possa ser citado.

S40 Aos patronos incumbe manter atunlizndos os endereços de seus
representados. para eventual citação_
,. .Art. 2° O va.lor. da caução sera depositado cm instituição bancãria. se possível no

propno tnbunal. e sera liberado à parte vencedora da açào ~omente após o trânsito em
Julgado da sentença trabalhista
,. Ar~. 3" Os bens. consignados como garantm de di\'ida trabalhista. podem ser

ad.lUdlcado~ dIremmente ao requerente. se vencedor dói açào. áfspcnsando-se. neste caso. a
praça e o leIlão.

Parágrafo imieo. A 3<.\.judicação judicial dITem dos bens. gravados em uamntia.
será autorizada somente após ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória.
sem que o devedor tenha efetuado o pagamento corr.,pondente. 011 manifestado interesse
em resgatá-los.

Art. 4° A pane requerida. se concordnr. poderá ser dC!;lgnada depositária dos
bens dados cm garantia.

Art. 5" Havendo apuração de eâlculos. estes não poderão ultrapassar a cento e
oitenta dias. a contar da data da sentença.

Art. 6" Responde por perdas e danos a parte que agir de mâ-fé,
Art. 7" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8" Revogam-se as disposições em contrârio.

de maio de 1997Senado Federal. em

IDE:<TIFfCAeAO
:-JUMF.RO \:,.\ ORJQE\1 ' PLS Iltl!lln l'l'll. PROJETO DE LEI t$FJ

ORGAODEORIaE~1 5ENADOfEDERAL (hU:' 1°%
CO~GRESSO fJLS I1tl!II(l I'I\){>
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l.'LT1:-.1,\ AI;AO

R.\\CD REMETIDO ACA~\ARA DOS DEPt:TADOS
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LEITURA
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PR.<\zO DE ti; tCINCOI DIAS CTEIS
DSF 17115 PAG SlllJ

:.2 11:> J91Jh ISF) CO~'I CO'N5TlTUçAO E JUSTiÇA Il"cJl
ESCERRA~IESTOPR,\ZO SF.~I APRESEST AÇ AO DF. [\IFSDA,

:!.:! U:, IlJlJQ l5F) CO},! CO:-.lSTITlIÇ;\O E Jt,;STI(;.-\ ICCJ}
RELATOR SE~ LL'CIO AlCA:<T.ARA

:!3 o:; Il)l}h iSF) COM CONSTlTUKAo E Jt:STIÇA ICCJI
DE\'OLVlDO PELO SEN LCClO ALCASTAR.A P,IRA REDISTRIDCI(AiJ

:!.t 07 19tJ6 ISFl CO~f CONSTrTL'rçAo E JUSTrçA tCCfl
REDISTRJBIJIÇAo AO SES JOSE EDUARDO DUTRA

mo! 191)7 ISF) CO~I CONSTlTCrçAo E JUSTIÇA ICCJI
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTA:-JDO A ~IATERIA E~I CO:-;D1CÓCS DF.
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I.! uS fI}I}7 15fl PlENARrO IPlE!<.,'l
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DSF 1,05 PAG 9-l77 E 9-l'X

12 fl5 19n ISF\ PLENARlO <PLENI
LEITL'RA OF (/1 f DO PRESIDESTE DA CC!. COMU:-JICANDO A
APROVAÇÃO DO PROJETO EM REUNIÁO DE!1 DE ABRIL DE 19'"
SENDO ABERTO O PRAZO DE o; ,CINCOI DIAS wTEIS PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POR UM DECIMO DA COMPOSIÇAo DA
CASA PARA QL'E A MATERIA SEJA APRECIADA PELO PLESARIO

D5f 1~ 05 PAG 9..JSI,
:11 Il;õ 1997 iSfl SL:BSEC caoRO LEOJ5LATl\'A ISFJtSSCLSl

!UNTADA DO TEX10 FINAL DO PLS IUlIfl16 AS FL I~

110:' 191}7 (SF'l PlE:-.'ARfO IPlE~1

COMl:-lIC.AÇAO PRESIDE1\Cl.\ TERM/1\O PR.<\zO SEM APRESEsrAçAO DE
REClRSO. PREY1STO VJ ART 'il PARAGRAFO TERCEIRO DO

!lo' 1,~~;~I;~;,~i;b~~'i:fEPLTADOSCO\1 OF'SF " J .',2 /7 I

Senhor Primeiro-Secretàrio.

Encaminho a Vossa ExcelêncIa, a fim de ser submetido â
revisão da Câmara dos Deputados. nos tennos do art. 65 da C'onsntuição Federal. o
Projeto de Lei do Senado n· 100. de 1996. constante dos autógrafos em anexo. que
"estabelece o direito de usufrulO de planos de saúde pelo período correspondente ao

período de carência efetivamente pago".

Senado Federal. em :2.2 dc maio de 1m
I ...

(: /.
~",--I--~

Senndor carla1 Patrocínío
primeirD-secret~rio, em exercicio

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

........................................................................................................_..... O"

A Sua Excelência D Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro·Secrelârio da Câmara dos Deputados
nr/,

SUBSEÇÃO I/I
Das Leis

.............................................................................................................'"

PROJETO DE LEI N~ 3.161, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS. N'167/96

Dispõe sobre garantias de dívidas trabalhistas.

Ar!. 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,

Parágl'q{o lÍnico. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

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

.............................................................................................................0'0
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SINOPSE t'RosEm DE LEt N2 3.162, DE 1997
(Do Senado Federal)

J'tS. N!! 179196

~~••"~.".""".'''.h''''''''.''U'''~'h''''h.UU'''''''''''''' u ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dispõe sobre o registro geral de recém-nascidos e dá outras
providências.

"tF.(õlstAÇ.:\O CITADA ASEXAIÜ 1'1:1,'\
COORDE\.o\f;',\() DE tSTt'DOS LEGlSI.ATI\US - CeDI"

TíTULO IV
Da Organização dos Poderes

ART. 24,

o COIlItfSSO Nadonal decreta:

(! cbMlSsAo b~ CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
II)

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA tEDERATfVA DO BRASIL

14)88

Senado Fedem!. em .;p"z de maio de 1997

SenádOJ~W ~~
PreJldente do sena~~li :s )

"ti. '" Os hospitais • maternidades, imediatamente apês oS nascirnenlOS,
copiarão as impressões das p3pilas digitais da mfie e. no mesmo docurnenw. as Impressões
dos pés do recéin-nascido.

Parágrafo único. O documento, com as impressões do menor e da mãe,
juntamente cotT1 o comunicado hospitalar. são imprescindiveis 30 registro de nascimento
domeoor.

Arl. 1" Os nascidos fora de instilllições hospitalares OU de maternidades, dos
quais não seja vossivel colher as impressões, terão o registro de nasCImento assentado sob
tesl<!munho qualificado de pelo menos duas pessoas.

Pllfágtafo único. Considera-sc qualificada a testemunha que esteja habilitada á
declarar ao oficial de registro que conhece a genÍlom. a viu gestante. e que a data do
nascimenlo correspoooe à declarada.

Arl. 3" Esta lei eutra em vigor na data de sua Jlublicaçliú.
Arl• .to Revogam·se as disposições em contrário.

1~ tn 1'/% lSFI MESA D1RE.OR\
DESPACHO A CCJ IDcn::.Ao1EP.\11'\;\Tl\"-\1 ONDE PODER; RECEBEH
E"'lE~"DAS_ APOS PL13LIC .U:.\I.I r.. fJlt;TfI.ll-{!.:J(' ·'.0 f.!l.I A\·t,L:i:O~. PL:lO
PRAZO DE IJ~ IClNCOI Dí,\S rrf.l~ D1:\ E".jDtJI~lrlAR st,~

TRA:-"UTACÁO E~lllJ DL ~GOt.iTO m: 1'))1'

DSF~~lliPAUln3h

I- f\l-' lC)% r5F) CO~l CO/,\STln}JçAO 1:' H'5TJ(;.o\ ICCJI
E'SfERRM1EmO PRAZO SEM APRE.SF.hí A(..\O DF E\1El'DA'S

I- (lI{ il}ljll rSFl CO~1 CO:--;STITt:lCÀO r. Jt'STICA ICeJI

RELATOR SEN REGI;.: \ <\SSl':>'t( AO
;:!_(l-l 11!1r' ISFICOM COSSTITPKt\OEJPSTI(A. ICCJ!

PARECER. SEN REGISA AS5t:!>.W·<:Aü FA\'üRA\'H
0'105 Jl)If7 ISF) SUBSEC COORIl LEGISLATIVA ISfl ,SSCLSl

ANEXE1. AS FL5 (1.'-) E \iI ALEGlSLAÇAO ClT ADA NO PARECER
DA CC!

12 us l~}\n ISF1 PLENARIO ,PLEN)
LEITURA PARECER 1V~ • CCJ
DSF 13U5PAG9~1gACJ~'IO

12 U; 191)7 CSF) PLENARlO IPLESl
LElruRA oF (In. DO PRF.SlDF.NIT. DA CcI. COMUNt( ANPO A
APROVAÇÃO DO PROJETO, f,!I,f REUNIÁO DE 2\ DE ABRIl.. DE 19('~
SEt--!DO ABERTO o PRAZO DE. 05 (CINCO\ mAs. ll"fEtS PARA
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO POR UM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA
CASA. PARA QUE A M!\TLRIA. SEJA APREClADA PELO PLENARIO
DSF 1305 PAG 9-1R7

21 (I; ltjl)7 (Sf\StJBSEC COORD LEGISLATlVA<SFHSSCLS,
JUNTADA DO TE:\'TO FINAL DO PLS J67jl}/1. AS FLS 13 E 14

IDE}"IF1CAÇAO
\"r~fERO ~A ÜRJGr:-'1 PLS 11111,',:- l'l<lp PRf).llTO DL LEI (SF,
ORGAO DE ORIGE:"1 SEl'-,;ADO fF.DcR.,'I. 1.\ 07 \~,l\)h

SEl\ADO PLSllIl16719l,l{1
\tTfOR SEN.~DOR E~IJLlA FER},ANDtS PTll RS
r.\IE~T ~ DISPOE SOBRE GARA~,"AS DE DI\'IDAS TRABALHISTAS
DESPACHO I~ICIAL

ISFl CO~l COSSTln:tçAo r JI'STI(:,.1. (C('Jl
t:LTI~IA A(Ao

R'ICD RE\IETlDO A CA~I~RA nos Dfpt·TADOS
~11l:" 1<;1'" iSFI \ltSA DIRETORA.

DESPACHO.~ CA\I'\U,\ DOS DEPI'l AfJOS
DSF ~:! li:; P.-\U

E,CA~!I"HADO A
ISFI Sl'BSECRETARIA DO EXPEDIf '"TE (SFilSSE:\1'l F.M ~ I n5 (IJ!):

TRAMITAÇAO
~"ll'" I'J'Jh ISFI PROTOCOLO 11.GlSLATI':O ISFllPLEGI

ESTE PROCESSO Co;;rEM '" 'TRES, FOLlJAS l'tJ~IERADAS E
RUBRICADAS

!4 lI' 1'J% (SF) PLESARlO ~i'L~~·h

LEITL'RA

21 u5 )99'"' ISfl PLE'SARlO IPLEN, .
CO'lUt<ICACAo PRESIDcSClA TERMI':O PRAZO SE~I APRESE:-ITACAO DE
REct:RSO PRE\.1STO;";0 ART III P.... RAUR.\FO TERCEIRO DU
REGI~re~IO I'...IER\O •~

~I fi;; 1')'1'" A CAMARA DOS DErl,'íADOS ('o:..t o Of:sr:-.: S.r l/i I

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

.u••••••••••••••••••• u •••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• l .

OficIO n° 553 (SF)
SEÇÃO VIII

Do Processo Legislativo
•••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 0.0 •••••••• 0.0 ó 0 o .

Senhor Prin1etr(l-~ecretlino. SUBSEÇÃO 11I
[)as Leis

Encaminho a VOSStl Excelência. a fim de ser submetido are",isàt~

da Cámara do, Depulados. nos tenn,>, do art. 65 da Constituifio Fedetal. o Projeto de tei
do Senado n° 167. de J996. constante dos autografos t:m 2hcxo. que "diSpõe sobre raran.ias
de dividas trabalhistB$.'·,

Senado Federal. em ~.:; de maio de 1997

''{. .~ --.L
f

• ~L.---""-
I

SenaJor Carlos/t"attocinio
f'rinciro-Secret5:r:lo, eM exercício

.......................................................•••·•••.••••••••.s•••.••••••• 4 •••••••••••••••••••••••• ••••

Art. 65 - O projeto de .Iei aprovado por uma Casa Séta revisto
pela outra, em um só turtlo de discussão e varação, e enviado à sanção
ou promulgação, se a Casa revisota t:> aptóvar, ou arquivádo, se o
tejeitar.

Pal'ógrafo tÍnico. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora,
.........................................................J•••••••••••••••••••••••••••••• .i •••••••••••••••••••••••

.......•..•......................................••.....•.......•.................•...........•.....•...........
SINdpSE

A Sua Exceléncia o Senhor
Deputado Ubuatan Agmar
PrimeJfo~Secretáno da Câmara do:> Deputados
"pl'

lDENllflCACÃO
NUMERO NA ORIGEM' PLS IHII79 1996 PROJETO DE I.l;l (Sfl
ORGÃO DE ORlGE:'1 SENADO FEDERAL 13 OS lW6
SENAOO PL5 1111 179 1996

AUTOR SENADoR MARINA SILVA PT.K
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EMENTA DISpàE SOBRE o REGISTRO GERAL DE RECEM-NASCIDOS EUA OIITRAS
PROVIDENCIAS

DESPACHO INICIAL
(SF) COM. CONSTlTUlÇÃO E JUSTIÇA (CCI)

ULTIMA AÇÃO
RMCD REMETIDO A CA.'vIARA DOS DEPUTADOS
2105 1997 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS
DSF 22 OS PAG

ENCAMINHADO A
(SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SFHSSEXP) EM 2105 199,

TRAMITAÇÃO
13081996 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEGl

ESTE PROCESSO CONTEM ()2 (DUAS) FaLAS NUlvlERADAS E
RUBRICADAS

13081996 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA

13081996 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCl (DECISÃO TERMINATIVA)' ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS. APOS PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM AVULSOS. PELO
PRAZO DE 05 (CINCOl DIAS UTEIS
DSF 1~ 08 PAG 13862

12091996 (SF) COM CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC1)
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EM;;NDAS.

120919% (SF) COM. CONSTlTUlcÃO E JUSTIÇA (CC1)
RELATOR SEN 10SE EDUARDO DUTRA

03 12 1996 (SF) COM. CONSTlTlJIÇÃO E JUSTIÇA (CC1)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES
DE SER INCLUlDA NA PAUTA DE REUNIÃO DE COMISSÃO

23 O~ 1997 (SF) COM. CONSTITUlÇÃO E JUSTIÇA (CC1)
PARECER. SEN 10SE EDUARDO DIITRA. FAVORAVEL.

0805 1997 (SF) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS. 8 A 12. LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER
DACCJ.

1205 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA PARECER 20~ - CCl
DSF 13 05 PAG 9480 A 948~

1205 1997 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA OF O~O. DO PRESIDENTE DA CC1. COMUNICANDO A
APROVAÇÃO DO PROJETO. EM REUNIÃO DE 23 DE ABRIL DE 1997.
SENDO ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POR UM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA
CASA. PARA QUE A MATERIA SElA APRECIADA PELO PLENARlO.
DSF 13 05 PAG 9~86.

21051""7 (SF) SUBSEC COQRD. LEGISLATIVA ,SFlISSCLS'
JUNTADA DO TEXTO FINAL DO PLS 179196. AS FLS I;

2J 05 1997 rSf) PLENARlO rPLENI
COMUNICACAO PRESIDENCIA TER."AINO PRAZO SE~I APRESE~'TAçAo DE
RECURSO PREV/STO:-:OART 'lI. PARAGRAFOTERCEIRO. DO
REGIMENTO ImERNO ,,() .(,..)

1105 ftN7 A CAJ..fARA DOS DEPUTADOS COMOFlSfN" .J v, .. , /i 7

Senhor PrimeIro-Secretario.

Encammho a Vossa Excelência. a tim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Depurados. no.s termos do)ITt. 65 da Constituição Federal. o Projelo de Lei
do Senado n' 179. de 1996. constante dos autógratos em anexo. que "dispõe sobre o tegi5tro
geral de r~cém.nascidos e ?ã ~uITa: \covidências"-." . .

I

'Senado F~deral. em .!./3 d~ maio de ~,997

I

~,,-r-L-,,-~

Senador catíos Patrocínio
priJ:le~ro-::;ecre1:ário, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguíar
Primeiro-Secretario da Câmara dos Deputados
vpV.

PROJETO DE LEI N!! 3.163 DE 1997
( Do Senado Federal)

PLS N~ 208/96

Altera dispositivo do Código Penal referente ao crime de roubo.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso Nacional deereta:

Art. I" O al1. 157, ~ 2', fll. do Deereto-Iei n' 2.848. de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal - passa a vIgOrar com a seguinte redação:

"AI1. 157 .
§ 2' .
IH - se a \'itirna está em serviço de transporte ou custôdia de valores

e o agente conhece tal circunstância.

Art. 2(1 Esta Leí entra em vigor na data de sua pllhlicação.
Art. J" Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 22 de maio de 1997

i f/:--' ji f / ...,t ! 'J.."?"~I.I'_ t, )
Senadot AntonIO Carlos.Mal .Ihaes ,

Presidente do SenadO' F eral .
"LEGISLAÇ'-\O CITADA A;;EXADA PELA

COORDE:\,\Ç'-\O DE ESTliDOS LEGISL.\TIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VHI
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO HI
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.

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

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

CÓDIGO PENAL
-DECRETO~LEI2.848 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Pella/.
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PARTE ESPECIAL 1111" IlJ"~ ISFl PLE~ARJO ,PLE:-'l
CO~Il.''-;K.-\ÇAO PRESlDEl"('l.\ TERMI:o<O PRAZO SEM APRESENTAÇÁQ DE
RECI:RSO PRE\'ISTO:o<O ART "I. PARAGRAFO TERCEIRO. DO
REGI~IESTO ISTER..'-;O - " 1/")

!11l.!i l'ltJ~ .:.... C/\.\lARA DOS DEPCT~\DOS CO~l o OFI5-..:}.; :>!1 v,. I

TÍTULO 11
Dos Crimes Contra o Patrimônio

CAPÍTULO 11
Do Roubo e da Extorsão

- Roubo
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem,

mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la,
por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa.
§ 10 - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a

coisa. emprega violência contra pessoa ou grave ameaça. a fim de
assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou
para terceíro.

§ 20
- A pena aumenta-se de um terço até metade:

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
11 - se há o concurso de duas ou mais pessoas;
III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o

agente conhece tal circunstância;

SI:\,OPSE

IDE~T[FICAÇ'ÀO

:-iUMERO NA ORIGEM PLS flOlOX ['1% PROJETO DE LEIISFí
ORGÀO DE ORIGEM SENADO FEDERAL OX [Il 1'1%
SENADO PLS 002f1X 1'1'16

AUTOR SENADOR ROMEU TIJMA PSL SP
EMENTA ALTERA DISPOSITIVO DO CODIGO PENAL REFERENTE AO CRIME DE
ROUBO
DESPACHO IN[C[AL

tSFI COM CONSTITUIÇÃO E JL:STIÇA ICCJ}
l.'LTI~IA AcAo

RJ\ICD RE\IETIDO A CA\IARA DOS DEPUTADOS
2[ o; ['1<)7 ISfl \IESA D[RETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS
DSF 12 11; PA0

ENCAM[NHADO A
(SFl SUBSECRETARIA DO EXPED[ENTE (SFlISSEXPI EM 210; ['1')7

TRA.\IlTAÇAO
OX IfI 1'1% ISFI PROTOCOLO LEGISLATIVO ,SFIlPLEGI

ESTE PROCESSO CONTEM o; (C[NCOI FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS

ox [Il ['1% (SFl PLENARlO (PLENI
LEITURA

I1X 111 1'1'11> ,SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ (DEC[SÃO TERM[NAT[VA). ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS. APOS PUBLlCAÇAO E DISTRIBUIÇÃO EM AVULSOS. PELO
PRAZO DE fi; (C[NCO) DIAS UTE[S
DSF 11'1 lO PAG [6602.

2[ [[ ['1'16 ISF) COM CONST[Tl>1ÇÃO E JUSTIÇA ICCJI
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

21 11 1'l'i6 (SF) COM CONSnTUlç'ÃO E JUSTIÇA (CCJ)
RELATOR SEN JOSE FOGAÇA.

fI'I (I[ 1'1<)7 ISF) COM CONSTITUIÇÃO E JUSnçA ICCJ)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES
DE SER INCLUlDA NA PAUTA DE REUN[ÃO DA COMISSÃO

23 O~ 19'17 CSF) COM. CONSTITUIÇÁO E JUSnçA (CCJ)
PARECER. SENJOSE FOGAÇA. FAVORAVEL

[2 o; ['1'17 (SFI PLENARlO (PLEN)
LEITURA PARECER lO; - CCJ.
DSF n o; PAG 9~S~ E 9~SS.

12 OS [9'17 (SF) PLENARlO (PLEN)
LEITURA OF. <139. DO PRESIDENTE DA CCJ. COMUNICANDO A
APROVAÇÃO DO PROJETO. EM REUN[ÃO DE 23 JE ABRIL DE [997.
SENDO ABERTO O PRAZO DE o; (C[NCO) DIAS UTEIS PARA
INTERPOSIÇÁO DE RECURSO. POR UM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA
CASA. PARA QUE A MATER[A SEJA APREC[ADA PELO PLENARlO.
0SF D OS PAG 9~X6

210; 19'17 'SFl SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
JUNTADA DO TEXTO F[NAL DO PLS 20X/96. AS FLS 11

Senhor PnmeiroMSecretáro.

Encaminho a Vossa Excelência. a fim de ser submetido a revisão
da Câmara dos Deputados. nos tennos do art. 65. da ConslllUição Federal. o Projeto de Lei
do Senado n° 20S. de 1996. <onstame dos aUIÓb'fafos em anexo. que "aitera dispOSItivo do
Código Penal referente ao crime de roubo"

Senado Federal. em x".3de mal~ de 1997

,'" / -'
~-....L- L'..r-:-:

Senador Carlós PatrQCínio
Prineiro-3ecretário, ~rn exarcIcio

.\ Sua ExcelênCia o Senhor
Deputado Uhiratan Aguiar
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
vpL'

PROJETO DE LEI N!! 3.164, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS. N! 221196

Determina o tombamento dos bens culturais das empresas incluidas
no Programa Nacional de DesestatizaçAo.

(AS COMISSOgS Dg gDUCAÇAO, CULTURA g DgSPORTO; Dg gCONOMIA,
INDÚSTRIA g COM~RCIO; g Dg CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E Dg RgDAÇAO
(ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I· Os bens culmrais móveis e imóveis. assim definidos no art. 1° do
Decreto-lei n° 25. de 30 de novembro de 1937. serão tombados e desincorporados do
patrimônio das empresas induldas no Programa Nacional de Desestatização de que lTata a
Lei n° S.031. de 12 de abril de 1990. passando a integrar o acervo histórico e artislico da
União.

Arl. 2· O Poder Execulivo regulamentará esta Lei no prazo de sessenta dias
contado da data de sua publicação.

Arl. 3' Esta Lei enlTa em vigor na data de sua publicação.

Senado Federal, em ot2 de maio de 1997

Senador nlO~1Id~
Pre dente do senadt~iÍ' )

"LEGISLAÇÃO CITADA A:>IEXAOA PELA
COOROE'üÇÁO DF. ESTlOOS LEGISLATIVOS - ('cOI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERAT1VA DO BRASIL

1988
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TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• H •••••••••• ••••••••••••••••••••••••••

SEçAo VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
Das Leis

conservação seja de interesse público. quer por sua vinculação a fatos
memoráveis da história do Brasil. quer por seu excepcional valor
arqueológico ou etnográfico. bibliográfico ou artístico.

§ 1° - Os bens a que se refere o presente artigo só serão
considerados parte integrante do patrimônio histórico e artístico
brasileiro. depois de inscritos separada ou agrupadamente num dos
quatro livros do Tombo. de que trata o Art. 4° desta lei.

§ 2° - Equiparam-se aos bens a que se refere o presente artigo e
são também sujeitos a tombamento os monumentos naturais. bem
como os sítios e paisagens que imponc conservar ~ proteger pela
feição notável com que tenham sido dotados pela natureza ou
agenciados pela indústria humana.

(CCJ ICOM. CONSTITUIÇÃO a JUSTIÇA

REMETIDO A CA1-1ARA DOS DEPUTADOS
1997 (51") SUBSECRt:TARIA DO EXPEDIENTE (SI=') (SSEXP)

REHESSA OI='. S1" 555. AO PRIHEIRO SECRETARIO DA CAHARA DDS
DEPUTADOS. ENCAMINHANOO O PROJETO PARA REVISÃO. NOS
TERMOS DO ART. li 5 DA CONSTITUIl;:ÃO FEDERAL.
(FLS. ZO A 23).

AUTOR
EMENTA
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NUMERO NA ORIGEM ~ PLS 00221 19% PROJETO DE LEI ISFI
ORGÃO DE ORIGEM : SENADO FEDERAL 09 10 1996
SENADO: PLS 00221 1996
CAHARA: PL. 03164 1997
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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.

Parágrqfo único. Sendo o projeto emendado. voltará à Casa
iniciadora.
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Art. 10 - É instituído o Programa ;>.!acional de Desestatízação.
com os seguintes objetivos fundamentais:

I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia.
transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas
pelo setor público:

II - contribuir para a redução e melhoria do perfil da divida
pública. concorrendo para o saneamento do setor público:

* /m.'W} // cnmrcdUl,úlldl1dufll'la ,1kdll!a j'ml'lxÚrIlJJl. 1.-IH/--IIj. lft: J-I o:! /fjr,r

* () /l!,t/t1 dC\h' IIlCl\f/ 1/ dt=w'

"lI - contribuir para a redução da dívida pública. concorrendo
para o saneamento das finanças do setor público;"

III • permitir a retomada de investimentos nas empresas e
atividades que vierem a ser transferidas à iniciativa privada:

IV • contribuir para a modernização do parque industrial do
Pais. ampliando sua competitividade e reforçando a capacidade
empresarial nos diversos setores da economia:

V • permitir que a Administração Pública concentre seus
esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental
para a consecução das príoridades nacionais;

VI • contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais.
através do acréscimo da oferta de valores mobiliários e da
democrmização da propriedade do capital das empresas que
integrarem o Programa.

DECRETO-LEI 25 DE 30 DE NOVEMBRO DE 1937

ORGANIZA A PROTEÇÃO
PATRIMONIO HISTÓRICO
ARTÍSTICO NACIONAL.

DO
E

Oficio n' .f':ij' ISF)

Senhor PnrnelfOeSecretário.

CAPÍTULO (
Do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional

Art. l° - Constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o
conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no pais e cuja

E.nCíl'T!lr~\1" :1 \'o55a E7\.cclêncla. a tim de ser submeudo ã revBàü
da Cámara dos Deputados. nos temlos do art (\5 da rI'''· .'tmção Federal. o ProJeto de Lei
do Senado n' 211. de IQ96. constante do:> :1". 1 anexo. que "determma t'
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tombamcnh~ dos bens cultural:) das empresas incluída;; no Programa :\aclOnal d.:
Des~statlzaçào"

Senado Federal. em ~)I.'..t! de maIO "1 0 97

.{ /
.....--- \._'

Senador éarlos r~atroc!nio
prirnCl.ro-Sccretál.° LO, eM exercici::J

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubirata.n AguIar
PnmclTO-Secretano da Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI N° 3.165, DE 1997
(Do Sr. Chíco da Princesa)

Obriga as instituições financeiras a honrarem, dentro do limite
de garantia expresso, os cheques especiais emitidos pox: seus
clientes, e dá outras providências.

{hS COMISSOES DE ECONOMIA, INDllSTRIA E COMERCIO; DE FINANÇAS E
TRIllUTAÇJlO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) 
ART. 24, lI)

oCongresso Nacional decreta:

Art. 1° As Instituições Financeiras ficam obrigadas. na qualidade de co-responsáveis. a
honrarem dentro do limite de garantia expresso. os cheques especiais emitidos por seus
clientes.

Art. 2° Os cheques especiais citados no artigo anterior constituir-se-ao divida liquida.
certa e vencida, podendo como tal serem executados pelas Instituições Financeiras. contra
o emitente imediatamente.

Art. 3° Fica vedada ás Instituições Financeiras entregarem aos emitentes dos cheques
citados no artigo anterior talonários por um periodo de 5 (cinco) anos.

Art. 4° As lnstituções Financeiras citadas no artigo anterior, poderá cobrar dos emitentes
de cheques sem fundos. encargos financeiros correspondentes.

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data da sua publicaçãO.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO:

São vários os motivos que nos levam a propor o presente Projeto de Lei. Dentre muitos
apontamos o principal. que é dar credibilidade ao instituto do cheque n.o pais que co~ o
crescente aumento da inadimplência apontada por toda a Imprensa naCIonal e conheCIda
de todos está se tomando totalmente desacreditado.
As Instituições Financeiras têm grande parcela de responsabilidade com o descrédito q~e

vem ocorrendo, assim devem ser tesponsabilizadas pelos cartões ou cheques espéci31s
com valores de garantia expressos em folha. emitidos por seus clientes.e que não
contenham saldo suficiente para seu saque.
As referidas Instituições, cobram de seus clientes, a elaboração de cadastros para que os
mesmos possam ser classificados como especiais e determinar em valor-limite ..para
cheques de sua emissão. Não é justo que os mesmos sejam devolvidos e que o já
sacrificados pequenos comerciantes arquem com mais esse prejuizo. .
Diante dos argumentos acima explicitados, contamos, com o apoio dos ilutres Pares para
a aprovação deste projeto de lei.

Sala das sessões, çrnt21de P..E: de 1997.

PROJETO DE LEI N!! 3.166, DE 1997
(Do Sr. Nilson Gibson)

Altera a legislaç!o eleitoral e partidária.

thS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAQ (ART. 54); E DE
CONS'I'ITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

O Congresso Nacional decreta:

Artigo 1°. O Partido Politico contará com recursos de seus filiados (somente

mensalidades iguais dentro do Partido) e o fundo partidário será

constituido de 10% dos recursos cfetivamente arrecadados, mensalmente,

pela SRF (Secretaria da Receita Federal), pelo INSS (Instituto Nacional

de Seguridade Social) e pelos quadros de Fiscalização do Ministério do

Trabalho e também pelos das Secretarias de FazendalFinanças dos

Estados e dos Municípios. A SRF e o INSS deverão ter Autonomia

§ I". O fundo partidário guardará proporcionalidade. na destinação aos

Partidos Politicos. contorme quantitativo de filiados/parlamentares.

§ 2". Os Partidos Politicos deverão remunerar seus parlamentares / asses

sores; presidentc. ministros. govemadores, prefeitos. etc. e pagar suas

despesas. A remuneração variará conforme o partido.

§ 3". É vedada qualquer doação aos Partidos Politicos.

Artigo 2". () Partido Politico deve ter acesso também ajomais tc outros periódicos)

e o acesso ao rádio e á televisão (inclusive a cabo. especiais, etc) dcve ser

ampliado. bem como á Internet.

:"'nigrafo Único: I\s pesquisas refcrentes ds eleições só podem ser

admitidas para planejamento estratégico dos Partidos, permitida sua

divulgação somente no horário politico ou cm propaganda própna.

Será regulamentada a atuação das cmpresas de pesquisa dc opinião

pública e também a responsabilização de seus contratantes.

Artigo 3". O Tribunal de Contas da União (TCU) e a Secretaria da Receita Federal

(SRF) auditarão os Partidos Politicos, guardando-se o Artigo 150, inciso

VI, alinea C, da Constituição Federal de 1988.

Artigo 4°. O Partido Político exigirá fidelidade partidária.

§.·l". O Partido Político terá escola de formação preparando seus filiados

para o exercicio de cargos no Poder Executivo e no Poder Legislativo,
, ,

com curriculos distintos.

i·2'. NoPoder Executivo, a nomeação, alcançará somente at~ o assessor

direto do ministro de Estado e, no Poder Leg!slativp, o assessor direto do

parlllmentar., • •

§ 3". Será exigido OI (um) ano de filiação, 'no minimo, para ocupação de

carg~~ e pafa a candidatura; Emenda Constlnicional aditiva ao inciso V
, ~ <I : ... " i

do parágrafo 3°, do. Artigo 14 da Constituiçã<> Federal de 1988. Deverá

haver renova~a~ evitando-se o culto á personalidade.

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei, preconiza aperfeiçoar a legislação eleitoral.

Quero destacar que este Projeto de Lei é fiutp de sugestão que nos foi

feita pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fis.cais. da Receita Federal, Delegacia
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Sindical de -::umbica (São Paulo). Espero e confio que a proposição mereça o

inestimável apoio dos Ilustres Companheiros, quando da sua apreciação.

"LEGISLAÇÃO CITADA ANI::(AD,\ 'n~
COORDENAÇ,,\O DE ESTUDOSUGJSLATlVOS:~.D1.

............ , , , , : ! .

TÍTULO 11 .
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

Cf\PÍTULOIV
Dos Direitos Políticos

Art.l4 • A soberania popular ,. será exercida pelo ,sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e,
nOS termos da lei, mediante:

I • plebisciw;
11 - referendo;
111 • iniciativa popular.
§ }O _ O alistamento eldtoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
11 • facultativos p~ra:

a) os analfabetos;
p) os maiores de setenta anoS; .
c) os mfliores de dezesseis e menores de de2lOito 8IJOS.

§ 2° - Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros ~.

durante o perípdo do serviço militar obrigatório, os conscritos.
§ 3° - Slip cpndiç(ies de elegibilidade, na form~ dl$ lei:
I - a nacionalidade brasileirl\: '
11 - o pleno exercício 40s direitos políticos;
III - p alistaJllento eleítoral;
IV - o domicílio eleitoral na cirçunscriçio;
V - a filiaç~o partidária;
* ReRu[amenladu pela [.el númeru 9.0?6. de /909 1995.
VI • 11 idade mínima de:
a) trinla e cinco anos para Presidente e Vicc-Pr/lsidentc da

República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e

do Distrito Fecjeral; .
c} vinte e um anos para Deputado Federal. Deputado Estadual

ou Distrital. Prefeito, Vice-Prj:feito e juiz de paz;
. d) dezQito anos para yereador. .,

§ 4° - São inel~gíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5° - São inelegíveis para os mesmos cargos, J10 período

subseqüente, o Presidente da Repúbliça, os Governadores de Esta~ e
elo Distrito federal, os Prefeitoli eqllem os 1l0000ver .sucediqo, ou
substituído nos s~is meses anteripres ao p/cito. '

§ 6° - Para concorrerílm a outrps cargos, o Presidente da
República, os Goverpadores de Estado e do Distrito Federal e pi;
Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis me~s

antes do pleito.
§ 7° - São inelegíveis, no território de jurisdição do titulllr. o

cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segl\ndo grau ou
por adoção, do Presidel'jte da República, de Governador de Estado ou
Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja
substituído dentro dos seis meses a'nteriores ao pleito, salvo se já
titular de mandato eletivo e camjidato à reeleição. '

§ 8° - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes
condições:

r- se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da
atividade;

. 1\ - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela
autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no ato da
diplomação, para a inatividade.

§ 9° - Lei complementar estabelecerá outros casos de
ínelegibilidade e os prazos de sua cessação. a fim de proteger a
probidade administrativa. a moralidade para o exercício do mandato.
considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e
legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o
abuso do exercício de função. cargo Oll emprego na administração
djreta ou indireta.

* .{\ 9'~ ('om Tt.'daçiio dada pda Hmt!llda ConstuucuJIltll de R(.'\'ISào nlÍmero .f, de

Ir or. 199~.

§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça
Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação. instruida a
àção com provas de abuso do poder econômico. corrupção ou fraude.

§ II • A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo
de justiça. respondendo o autor. na forma da lei. se temerária ou de
manifesta má-fé.

TíTULO VI
Da Tributação e do Orçamento

CAPíTULO I
Do Sistema Tributário Nacional

SEÇÃO li
Das Limitaçães 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;
11 - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se

encontrem em situação equivalente. proibida qualquer distinção em
razão de .ocupação protissional ou função por eles exercida,
;ndependentelnente' da denominação jurídica dos rendimentos. títulos
ou direitos;

111 - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do inicio da

vig~nciada lei que os /Jouver instituído ou aumentado;
b} no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a

lei que os instituiu ou aumentou;
IV - utiliZilr tributo com efeito de conlisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens. por

Illeio de tributos interestaduais ou intermunicipais. ressalvada a
cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder
P!Íblico;

VI- instituir impostos sobre:
a) p1!trjmânio, renda ou serviços. uns dos outros;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio. renda ou s'~rviços dos partidos políticos.

inclusive suas fundações. das entidades sindicais dos trabalhadores,
das il)stituições de educação e de assistência social. sem fins
lucrativos. atendidos os requisitos da lei;

d) livros. jornais. periódicos e o papel destinado a sua
;rnpreSS~(j;

§ 10. A vedação do inciso m. D, não se aplica aos impostos
previstos nos artigos 153, I, U. IV e V. e 154, n.

§ 2° - A vedaçijo do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fun~ações instituídas e mantidas pelo Podcr Público, no que se refere
ao patrimônio, à renda j: aos serviços, vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes:

§ 30
• As vedações do inçiso VI. 11. e do parágrafo anterior não

se aplicam ao patrimônio, il renda e aos serviços, relacionados com
explorllção de atividades ecpnômicas regidas pelas normas aplicáveis
a emprcendimentos privados, pu em que haja contraprestação ou
pagllmento de preços ou tarifas Reto usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente
ao bem itrtóvel. . ,

I
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§ 4° - As vedações expressas no inciso VI, alíneas b, c,
compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços,
relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas
mencionadas.

§ 5° - A lei ·determinará medidas para que os consumidores
sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre
mercadorias e serviços.

. § 6° - Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de
cálculo. concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos
a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante
lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente
tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no Art. I55, § 2°,
XII, g.

*§ 6 com redação dada pela Hmellda Cons/lluclOllal lIúmero 3, de 171131993.
§ 7° - A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação

tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou
contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente,
assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso
não se realize o fato gerador presumido.

*§ 7° acre.w:en/ado pela h"menda ('onsllluclOna! número 3. de 1703 1993.

CÓDIGO ELEITORAL.
LEI 4737 DE 15 DE JULHO DE 1965

Institui o Código Eleitoral.

PARTE PRIMEIRA
Introdução

Art.)O - Este Código contém normas destinadas a assegurar a
organização e o exercício de direitos políticos precipuamente os de
votar e ser votado.

Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá
Instruções para sua fiel execução.

Art.2° - Todo poder emana do povo e será exercido, em seu
nome, por mandatários escolhidos, direta e secretamente, dentre'"
candidatos indicados por partidos políticos nacionais, ressalvada a
eleição indireta nos casos previstos na Constituição e leis específicas.

Art.3° - Qualquer cidadão pode pretender investidura em cargo
eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de,
elegibilidade e incompatibilidade.

ArtAO - São eleitores os brasileiros maiores de 18 (dezoito)
anos que se alistarem na forma da lei. .

LEI N° 5.682 DE 21 DE JULHO DE 1971

LEI ORGÂNICA DOS PARTIDOS POLÍTICOS.

LEI N° 9.096 DE 19 DE SETEMBRO DE 1995

DISPÕE SOBRE PARTIDOS POLÍTICOS,
REGULAMENTA OS ARTIGOS I7E 14, § 3°,
INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

TÍTULO VI
Disposições Finais e Transitórias

Art. 63 - Ficam revogadas a Lei número 5.682, de 21 de julho
de 1971, e respectivas alterações; a Lei número 6.341, de 5 de julho
de 1976; a Lei número 6.817, de 5 de setembro de 1980; a Lei número
6.957, de 23 de novembro de 1981; o ART.16 da Lei número 6.996,
de 7 de junho de 1982; a Lei número 7.307, de 9 de abril de 1985, e a
Lei número 7.514, de 9 de julho de 1986.

PROJETO DE LEI N2 3.167 DE 1997
( Do Sr. Moacir Micheletto )

Dispõe sobre a concessão de financiamento para a aquisição de
tratores, colheitadeiras, máquinas, implementes e equipamentos
agrícolas)e dá outras providências.

(~S COMISSOES DE AGRICULTURA E POLtTICA RURAL; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUrçAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) 
ART. 24, II)

o (lll1t!reS~:>ll :-\aclOnal decreta.

Art 1" As m!'.titUlçõe5 tinancelras mlegrantt:s do :)Istt:ma NaCional

de Credito Rural. m'lttuido pcla LeI n" 4 829. de 5 de no\cmbro de \965. ficam obrigadas a
contratar finanCiamento'; para J aquI51çfHl de tratores. colh~ltade1Tas. maquinas, lrnplcrnemos

e equipamentos agncolas. nO\05 ou com até 15 (quíl1lC I anos de tàbricação. desde que h%lJa

recursos dlspom\"C1s t: qu~ o po:,tuiant.: .1U~tifique a neceg!:.ldadc dCS.r-3 aquiSição. aprt:scntt'

caracldad~ de pagamento e atenda aos demai5 reqUisitos da carteira de crt:dlto rural

Art ~'~ (}f, tin3nClamenw~ d~ que trata c!'ta 1::1 serão considçrado<

crédito rural de mvc:.l1rnento. a5$cgumndo~sc ao mutuárIO que oplar pela 3quisição de bem

Usadi,1 prazo para pu.Ja..,cnlO não mt'cnor a m~lat1;: Jo prazu arlJc3\d ao helll no\o

cOír..:spondt::me, mclw.;I\ ~ penoc;ll ..L.: carênCia.

An ~' IICJI11 i.I:' mStltulçÜC .., línan:':"-:Ira,,- a l.Ju~ se rt:r~n: o 3rt I"

obng:nda~ a dt::qmar a{l:; lIm1tlcWl11~nW~ J.; LJu~ trai::' \:~l;11::1 nn mlllmw 1O"u Ida por l:enlOI
dos recursos de aphcação obrigatóna em crédito rural, na fonna da Lei n' 4.829. de 5 de
novembro de 1965.

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

Art. 5° Revogam-se as disposições em contrario

JUSTIFICAÇÃO .

A mecamzação constitui um fundamento bàsico da agricuUura

moderna. O .pesado trab~lho de qrar c preparilr.o solo. distribuir fertilizantes e sementes,
pulverizar produtos fitossanitilflos ou destinados ao controle do mato. a colheita e tantos
outros tralos que a lavoura demanda somente se viabillzam. em larga escala, quand<> "

produtor rural dispõe do equipamento adequado. Mesmo a pequenaagricullura, aquela que
tem 'Iugar na pequena propriedade rural,' não pode presc'inair do valioso auxílio de
motocul~ores e implementas diversos - devidame~te dimensionados para o seu efetivo

desenvolvimento.

Dadas as dImensões continentais do território nacional e sua
inequivoca vocação agricola. há. uma imensa demanda reprimída para a aquisição de tratores,
colheitadeiras, máquinas. implementos e equipamentos agricolas diversos. Essa demanda não
é satisfeita em razão das dificuldades econômicas que o produtor rural enfrenta, haveodo

uma proporção crescentemente desvantajos,a entre o preço doproduto agricola ,e o preço de
aquisição dos bens de produção novos, disponiveis no mercado.

A alternativa de aquisição de tratores 'oú equipamentos úsados, que

natura"tmente se oferece numa ecoromia de mercado aos produtores menos favqreci.dos, em
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tennas econômico--financeiros, encontra um grande obstáculo nas nonnas do crédito rural.
que apenas admitem o financiamento de bens novos.

o presente projeto de lei tem por objetivo corrigir essa. distarçao das

nonnas do crédito rural. contribumdo par•. que o mesmo venha a atingir alguns de seus

objetivos, a saber: estimular os investimentos rurais e incentivar a introdução de métodos

racionais no sistema de produção. visando ao aumento da produtividade. á melhoria do

padrão de vida das populações rurais e á adequada proteção do solo.

Com base no exposto. contamos com o Imprescindivel apoio de

nossos nobres Pares para a trnnsformação da presente proposição em nonna legal eficaz.

Sala das Sessões, em 27 de maio de 1997

"LEGISLAÇÃO CITADA A....EXADA PELA
COORDE....ACÃO Df. ESn'DOSLEGISLATIVOS:CeDl"

LEI 4.829 DE 05 DE NOVEMBRO DE 1965

lNSTlTUCIONALIZA O CRÉDITO RURAL.

CAPÍTULO I
Disposições Preliminares.

Art. 1o - O crédito rural. sistematizado nos termos desta Lei.
será distribuído e aplicado de acordo com a politica de
desenvolvimento da produção rural do País e tendo em vista o
bem-estar do povo.

Art.:!O - Considera-se crédito rural o suprimento de recursos
financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito
particulares a produtores rurais ou a suas cooperativas para aplicação
exclusiva em atividades que se enquadrem nos objetivos indicados na
Icgislação cm vigor.

Art.3° - São objetivos específicos do crédito rural:
I - estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais,

inclusive para armazenamento, benefieiamcnto e industrialização dos
produtos agropecuários. quando efetuado por cooperativas ou pelo
produtor na sua propriedade rural;

11 - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a
comercialização de produtos agropecuários:

I!! - possibilitar o tortalecimento econômico dos produtores
rurais. notadamentc pe4ucnos e médios:

IV - incentivar a introdução de métodos racionais de produção.
visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida
das populações rurais. e à adequada defesa do solo.

ArtAO
- O Conselho Monetário Nacional. de acordo com as

atribuições estabelecidas na Lei número 4.595, de 31 de dezembro de
1964. disciplinará o crédito rural do País e estabelecerá, com
exclusividade, normas operativas traduzidas nos seguintes tópicos:

I - avaliação, origem e dotação dos recursos a serem aplicados
no crédito rural;

II - diretrizes e instruções relacionadas com a aplicação e
controle do crédito rural; '"

II1 - critérios sel~tivos e de prioridade P'afl\ a distribuição çlo
crédito rural; .

IV - fixação e'ampliação dos programas de crédito rural,
abrangendo todas as formas de suplementação de recursos. inclusive
refinanciamento.

Art~5° - O cumprimento das deliberações do Conselho
Monetário Nacional, aplicáveis ao crédito rural. será dirigido,
coordenado e fiscalizado pelo Banco Central da República do Brasil.

Art.6° - Compete ao Banco Central da República do Brasil, como
órgão de controle do sistema nacional do crédito rural:
I - sistematizar a ação dos órgãos financiadores e promover a sua
coordenação com os que prestam assistência técnica e eCÇ)nômica ao
produtor rural; . ..' .'

11 - elaborar planos globais de aplicação do crédito rural e conhecer dc
sua execução, tendo em vista a avaliação dos resultados para
introdução de correções cabíveis;
111 - determinar os meios adequados de seleção e prioridade na
distribuição do crédito rural e estabelecer medidas para o zoneamento
dentro do qual devem atuar os diversos órgãos financiadores em
função dos planos elaborados;
IV - incentivar a expansão da rede distribuidora do crédito rural,
especialmente através de cooperativas;
V - estimular a ampliação dos programas de crédito rural, mediantc
financiamento aos órgãos participantes da rede distribuidora do
crédito rural, especialmente aos bancos com sede nas áreas de
produção e que destinem ao crédito rural mais de 50% (cinqüenta por
cento) de suas aplicações.

CAP{YULO 11
Do Sistema de Crédito Rural.

Art.7° - Integrarão, basicamente, o sistema nacional de crédito
rural:

I - o Banco Central da República do Brasil. com as funções
indicadas no artigo anterior;

11 - o Banco do Brasil S. A., através de suas carteiras
especializadas;

III - o Banco de Crédito da Amazônia S. A. e o Banco do
Nordeste do Brasil S. A.. através de suas carteiras ou departamentos
especializados, e

IV 7 o Banco Nacional de Crédito Cooperativo.
§ 10

_ Serão vinculados ao sistema:
I - de conformidade com o disposto na Lei número 4.504, de 30

de novembro de 1964:
a) o Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA:
b) o Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário - INDA;
c) o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico - BNDE;
II - como órgãos auxiliares, desde que operem em crédito rural

dentro das diretrizes fixadas nesta Lei:
............................................................................................................... 0

PROJETO DE LEI N!!. 3.168, DE 1997
( Do Sr. Luiz Alberto )

Acrescenta artigo à Lei n2 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que,
define os cri"s resultantes de discriminaçAo ou preconceito de
raça, cor, et84a, religiao ou procedência nacional, instituindo
a responsabilidade penal de pessoas jurídicas cujos funcionárip.
realizem práticas de racismo.

(ACOMISSAO Di CONSTITUIÇãO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso NaCional decreta:

Art. I" O art. 21 da Lei n" 7.716, de 5 de
janeiro de 1989? passa a vigorar com a seguinte redação, renumemndo-se os demais artigos:

·~Art. 21· As. empresas cujos funcionários em
serviço, praticarem atos de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional
nos tennos. desljl Lei, sem prejuízo das penalidades individuais, estão sujeitas ás seguintes
penas:

I - Em se tratando de ré primária:
Pena· multa no valor de 30 salários minimos;

11- Quando da segunda penalização:
Pena· proibição de funcionamento por 6 (seis)
meses a I (um) ano;

111 • Quando das penalizações seguintes:
Pena - proibição de funeionamento."

Art. 22 Para efeito das penalizações das
empresas, nos temos do arl. 21, consideram·se assegumtes SllUllções contra os seus
funcionários:

I· decisões transitadas e julgadas nas áreas
criminais ou .civis em favor das vitimas~
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Il- mais de uma queixa cnme em delegacias;

IIJ- mais de uma denunCia de cnme ou mais
de uma ação ajuizada pelo Ministéno PúblICO,
estadual ou federal;"

Art. 23 • Ficam obrigadas as empresas a
estabelecerem. no prazo de 3 meses, apás a publicação desta leI, programas de DireItos
Humanos sobre os danos causados pelo racismo e a imponâncta do respeito à diversidade
racial, de cor. etmca, reltgiosa e de nacionalidade.

Parágrafo Primeiro - Os programas cilados no
"caput •• deste anigo serão ref,'lstrados no Mínisteno da Justlça, que avalIara o conteúdo
destes

Parágrafo Segundo - As empresas que não
cumpram a5 dispOSições deste anigo, estão sujeitas às sanções prevlstas nos melsos I, 11 e
1II do artigo 21.

JUSTIFICAÇÃO

A LeI n' 7,716, de 5 de janeiro de 1989, pune
os atos de preconceito de raça ou de cor. Em mOIa de 1997 foi aprovada a Lei 9.459/97 do
deputado Paulo Paim, que estabelece a mnplJação das sanções da Lei 7716/89,
incorporando os preconceitos étnicos. religiosos e de nacionalidad~. Dessa fonna, a
denomioada Lei Caó, adequa-se a conjuntura atual do crescImento dos conflitos étnicos,
nacionais e religiosos. O creSCimento da Intolerâncio, expresso pelo assenso dos grupos
oco-nazIstas, antiMsemltas e a crescente xenofobia em países europeus. assusta ao mundo
contemporâneo. AsSIm, as alteração à lei 7716189, atualiza a legislação, fortalecendo a
proteção a grupos raciais eétnico-religiosos a exemplo dos indios. negros. judeus,
palestinos, orientais, dentre outros eXISlentes no Brasil.

o presente proJelo de lei. estabelece uma nova alteração para
adequa~la as modernas leklls1açÕCs InternaCIOnats. que traiam dos dlrcllos mcta~md1\"lduals

Na arca dt.: proteção ambientaI. assistImos a mudanças 5lgmficau\ as. no que tange a
responsabilIdade das empresa~. quanto a atos praticados por seus flUlclOnànos. A
allimssibilidade das penas as pessoas Juridicas. consUtUl urna das grandes Inovações
contemporâneas. A ConstItuição de 1988 admIte penahzação das pessoas Jundicas ..;Jr.

duas hipóteses; -crimes contra a ordem econômica no parágrafo 5 \) do art. ]73 e os
danos contra o meio ambiente parágrafo 3' do art. 225. A presente proposição adequa
a legislação que criminaliza o racismo, as inovações verificadas nestas areas. dispondo
sobre a responsabilidade das empresas pelo, ato, de d"cnmmação e preeoncelto'
pI"2.ticados por seus funcionários.

A Consutuição Federal de 1988. no ~ 5' do art, 173. delineou
a adoção da responsabilidade penal das pessoas Jundicas ao estabelecer que" a leI. .\l!m
prc.fuí;o da respollsabtlrdadl': individual dos dlflg(.'ntcs tlu pes.WJ(1 ./Uridll.'(J. eswbelc,.:,ml II

responsabJ/idade destQ. slYf!ltando~tJ à pumçOt!.<; emnpLHíw..'11ó com ;"JII:J naturt.!:a. no:-. atos
pratu.:ados contra a ordem econômlC,:l1 t:' jmancerfa t.! umlra a f.:c.O/wm/(J popular" Esta
r~fercncIa constitucionaL expressa 3 precedênCia de sanções contra a pcssoa jundica. sem
preJUlzo da responsabilidade indIviduai dos funcionanos

Essa exceçã.o aphca-~ aos cnmes contra a ordem econômIca
c financeira e contra a ccelOomla popular faÍ disposto em leiS espcclncas: a LCI n° 8 137. d~
27.l},90 que '~dcfine cnmes contra a ordem tributária. econômIca e contra as relações de
consumo e dã outras providências". a Lei n° 8.. 176. de 08.02 91 que "dcfill• ..:nmcs contra a
ordem econômica e cria o sistema de estoque de combustivcl:r e a Lei nO 8.383. de
31.1291, que "institUI a Unidade Fiscal de Referência. altera a legislação do Imposto de
Renda, e dá outras prOVidencias, Há. também. o art. 28 de Lei o' 8078. de 11 0990
(Codigo de Defesa do ConsumIdor).

A outra exceção esta disposta no § 3° do art. 225 da CF/88.
que tratar sobre a proteção ao melO ambIente: "l1S conduta.\ (' l111Vldúdes le:m'll.\· ao mero
amhr!!lIle .\"uJellarúo r1.\ l1!fratoT('s. pessoas lí.\lcíl.\ e ..Iurídu..'tl.\. u sam;:lk.'i pf.'nill.~ ('
UllnHm~(rauvas. ~ndeperldt?nlefflenrc da obnga\·ào dI,! reparar os dano.\ <:ausados ".

'Este 'projeto talnbém estabelece. que as empresas nas suas
áreas de recursos' humanos dev~rão ter programas de formação e prevenção dos atos de
preconcetto e discriminação. Estes programa ini. corroborar para a dImmlltçào dos casos de
dlscnmmação. ltvrando ~s empresas das sanções preVIstas nesta lei

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:"iACÃO DE ESTlDOS LEGISLATI\,0l; CeDI"

Çg~c~I'!ll{~~P
1988

......................................~ ~ ~ ~ ~ .
TÍTnOVlI

Da Ordem Econômica e Financeira

CAPÍTULO I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica

................................................................................~ .
Art.173 • Ressalvados os casos previstos nesta Constituição. a

exploração direta de ati,,:idade .econôn~ica pelo Estado só. será
permitida quando necessárIa aos lmpc;ratlvos. d~ seguranya naCIOnal
ou a relevante interesse coletivo. confonue deÍlnldos em leI.
......4 •• 4~ •••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 5° • A lei. sem prejuízo da responsabilidade i~?ividua\ dos
dirigentes da pessoa jurídica. estabelecerá a responsabilIdade desta.
sujeitando-a às punições compat.íveis com s.ua natureza, nos at~s

praticados contra a ordem economlca e financetra e contra a economIa
popular.
...............................................................................................................

TíTULO VI1l
Da Ordem Social

.................................- ~ .
CAPÍTULO VI

Do Meio Ambiente

Art.225 - Todos têm direito ao meio ambi~nt~ eco!ogica~ente
equilibrado. bem de uso comum d? p~lVO e ~ssencl~l.a sadIa qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Pubhco e a coletIVIdade _o dever de
defendê- lo e preservá-lo para as presentes e futuras geraçoes.
...........................................~ .

§ 30
- As condutas e atividades consideradas lesivas a? meio

ambiente sujeitarão os infratores. pessoas fiSicas ou jurídtcas. a
sanções penais e administrativas. independentemente da obrigação de
reparar os danos causados.
................................................................................................................
................................................................................................................

LEI 7.716 DE 05 DE JANEIRO DE 1989

DEFINE OS CRIMES RESULTA1\TES DE
PRECONCEITOS DE RAÇA OU DE COR.

Art.! o - Serão punidos, na fonua desta Lei. os crimes
resultantes de preconceitos de raça ou de cor.

As peha5 aplicáveis às pessoas juridicas sào as ~cumãnas

(multa), as Inlcrdiçõe~ de direilo. ,lproibiSão de receber doações ou de funcionar em'
determinados lugares) A pena mais gravé seria sua dissq!ução, t com este conteudo
juridlco. que este projeto apresenta~se. responsabilizando as empresas pelas condutas dos
seus funcIonarios, que estejam ctrcunscntas à dlscnmmações e preconceltos

aprovação.
Contamos com o apolO dos Ilustres Pares para a sua

Sala das Sessões, em 27 de maio de 1997

í
.~ r~l

/ Ll'1Z AI1BERTOI
DEP. FED. PT

Art.20 Praticar. induzir ou incitar. pelos meios de
comunicação social ou por publicação de qualquer natureza. a
discriminação ou preconceito de raça. cor. religião. etnia ou
procedência nacional. Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.

*ArlJgo. "r..-apUl", w:re.w..·iJo pela Lei núnu.:ro H.fJH/. dI..' 21 Ol) !()1)(J

.§ 1° • Incorre na mesma pena quem fabricar, comercializar.
distríbuir ou veicular símbolos. emblemas. ornamentos. distintivos ou
propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada. para fins de
divulgação do nazismo.

* ,\' "',·om 1"1.'dalr'iiodadape/a rer número N.S8::. di' 03 Oó 1'J9.J.
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§ 2° - Poderá o Juiz detenninar. ouvido o Ministério Público ou
a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de
desobediência:

I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão dos
exemplares do material respectivo;

11 - a cessação das respectivas transmissões radiofônicas ou
televisivas.

*PrUilIlft.'f} .,r l"n':l1u!n(!rado pLlru § 2"pe/a !.tI! mimem 8.8,1.,\2. Je 03 (Jó /1)1)-1.

§ 3° - Constitui efeito da condenação. após o trânsito em
julgado da decisão. a destruição do material apreendido.

* IJnmll/l'O ,,\ ]",."mlmdadopllra ~" 3<)pdll ft'la I.t'l número 8.~~2, dt' fJ3 /)f) Jf)Ij.J

Art.2 I - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
* j'nl1l1llm Art. 20 r('nlt11U'ml!o para Art.2! rela I C/ 1l1úJ!i..'f'(I8,flSI. JL',

Art.22 - Revogam-se as disposições em contrário.
* 1'1'1111111\'0 "/n.21 relluJ1tl:rado fJurl1 Arf.22 pelu /,('1 mimem J1 0\ I. dt' '2/ O') f!)')(} •

LEI N9 9.459, DE 13 DE ~mIO DE 1997
Altera os arts. 1° e 20 da Lei n" 7.716, de :;
de janeiro de 1989, que define os crimes
resultantes de preconceito de raça ou de cor,

e acrescenta parágrafu ao art. 140 do
DecretO.lei n' 2.848, de 7 de dezembro de
1940.

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

Lei:

Art. I' 05 arts. I' e 20 da Lei n' 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passam a vigornr
com a seguinte redação:

"Art. l' Serão punidos, na forma desta Le~ os crimes resultantes de discriminação
ou preco~ito de raça. cor, etIlia, religião ou procedencia nacional"

UAn. 20. Praticar, induzir ou incitar a discrimina.ção ou preconceito de raça., cor,
etnia. religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.

§ l' Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos,
distiotivos ou propaganda que utilizem a croz suástica ou gamada, para fins de divulgação
do nazismo.

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 2° Se qualquer dos crimes previstos .no capur é cometido por intermédio dos
meios de comunicaç.'io social ou publicação de qnalquer natUreza:

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 3' No = do plltágrnfo anterior, o juiz poderá determinar, ouvid~ o Ministério
Público ou a pedido deste, ainda ante. do inquérito policial. sob pena de desobediência:

I - o recolhimento imediato ou a busca e apreensão do. exemplares do material
respectivo;

n.• cessação das =pectivas trnnsmissões radiofonicas ou televisivas.

§ 4' Na hipótese do § 2', coostitui efeito dacoodenaçiio, apó. o trânsito emjulgado
da decisão, a destruição do materiaI apreendido." ,

Art. 2' O nrt. 140 do Código Penai fica ncrescido do seguinte- parágrafo: .

"Ar!. 140 uo .

§ 3' Se a injúria consiste na utilização de elementos refi:rcntes a raça, cor, etnia,
religião ou origem: .

Pena: reclusão de um a três anos e multa."

Art. 3' Esta Lei emra em vigor na data de sua publicaç.'io.

An. 4G' Revogam-se as disposições em collttário, especialmente o art. IG' da Lei n"
8.081, de 21 de setembro de 1990, e a Lei u' 8.882, de 3 de junho de 1994.

LEI 8.137 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990

DEFI1\;E CRIMES C01\;TRA A ORDEM
TRIBUTÁRIA, ECONÔMICA E CONTRA
AS RELAÇÕES DE CONSUMO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Dos Crimes contra a Ordem Tributária

SEÇÃO I
Dos Crimes Praticados por Particulares

Art-l" - Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou
reduzir tributo. ou contribuição social e qualquer acessório. mediante
as seguintes condutas:
................................................................................................................
...............................................................................................................

LEI 8.176 DE 08 DE FEVEREIRO DE 1991

DEFINE CRIMES CO:--lTRA A ORDEM
ECONÔMICA, E CRIA O SISTEMA DE
ESTOQUES DE COMBUSTÍVEIS.

Art. 10
_ Constitui crime contra a ordem econômica:

I - adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo, gás
natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico hidratado carburante
e demais combustíveis líquídos carburantes, em desacordo com as
normasestabelecídas na forma da lei;

LEI 8.383 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

INSTITUI A UNIDADE FISCAL DE
REFERÊNCIA, ALTERA A LEGISLAÇÃO
DO IMPOSTO SOBRE A RENDA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CAPÍTULO I
Da Unidade de Referência - UFIR

Art.i ° - Fica instituida a Unidade Físcal de Referência - UFIR.
como medida de valor e parâmetro de atualização monetária de
tributos e de valores expressos em cruzeiros na legislaçâo tributária
federal. bem como os relativos a multas c penalidades de qualquer
natureza.

"LEGISLAÇÃO ClTADA ANEXADA PELA
COORDE;\AÇMJ DE ESTl"DOS LEGISLATIVOS· CeDI"

CÓDIGO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

LEI 8.078 DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

Brasilia, 13 de maio de 1997; 176' da Indepeadênciae 109' da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seligman

DISPÔE SOBRE A
CO:--lSUMIDOR E
PROVIDÊNCIAS.

PROTEÇÃO DO
DÁ OUTRAS
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TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: •••••••••••••••••••••••••• 0

CAPÍTULO IV
Da Qualidade de Produtos e Serviços, da Prevenção e da Reparação

dos Danos
................................................................................................................

SEÇÃO V
Da Desconsideração da Personalidadc Jurídica

Art.28 - O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica
da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de
direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou
violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também
será efetivada quando houver falência, estado de insolvência.
encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má
administração.

§ l° - (Vetado).
§ 2° - As sociedades integrantes dos grupos societários e as

sociedades controladas são subsidiariamente responsáveis pelas
obrigações decorrentes deste Código.

S 3° - As sociedades consorciadas são solidariamente
responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código.

§ 4° - As sociedades coligadas só responderão por culpa.
S 5° - Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica

sempre que sua personalidade for. de alguma forma. obstáculo ao
ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

PROJETO DE LEI N!! 3.169 DE 1997
( Do Sr. Carlos Airton)

Limita, em até 10% (dez por cento) do valor total das
mensalidades escolares, a quantia a ser paga por ocasiau da
matrícula nas escolas particulares.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇ10
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso NaCIonal decrero.:

Art. 10 Fica limitada. em até 10% do valor total das mensalidades
escolares. a quantia a ser paga por ocasiào da matricula nas escolas particulares.

Art. 2° Para efeito do cãlculo da primeira parcela referida no

artigo anterior. os estabelecimentos de ensino deverão divulgar aos alunos ou n seus

responsáveis. por ocasião da matrícula. o valor total das mensalidades a serem pagas no

período letivo subseqüente.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° Revogam·se as disposições em contrârio.

JUSTIFICAÇÃO

o momento da matrícula nos estabelecimentos paniculares tem se

transfonnado em verdadeiro contlito. De um lado. os administradores escolares t~dQ
arrecadar recursos extras para sua movimentação financeira.. de outro. os alunos ou seus

responsáveis negando-se a aceitar que tais exigências provoquem o caos nas finanças

domésticas. Desentendimentos que. muitas vezes. chegam aos órgãos dc defesa dos
consumidores e ao Poder Judiciário.

A ordenação legal dessa relação faz-se necessária para que se
proteja o aluno contra valores exorbitantes da primeira mensalidade que, geralmente.
coincide com gastos simultâneos de aquisição de material escolar para o período letivo
subseqüente.

Entendemos que o financiamento da educação não pode
transfonnar-se num pesadelo que se repete a cada ano. razão que nos leva a propor. como
prímeira parcela. até o limite de 10% do valor total das mensalidades. Uma defmição que
dará. às escolas eàs famílias. ocontorno necessário ao planejamento das partes.

Pelo exposto. contamos com o apoio dos ilustres Parlamentares a
aprovação deste projeto de lei.

Sala das Sessões. em 27 de maio de 1997

/
PROJETO DE LEI N~ 3.170 DE 1997

( Do Sr. Antônio Balhmann )

Limita o número de alunos em salas de aula, nas turmas de
primeiro grau, e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1°, É de no máximo 3D (trinta), o número dc
alunos em cada sala de aula de primeiro grau, das escolas particulares.

Art. 2°, Os infratores estão sujeitos á multas de 100
(cem) vezes a maior anuidade da escola para cada sala.

Parágrafo único. A reincidência será pwúda com a
suspensão da autorização de funcionamento da escola e cassação do alvará
de funcionamento.

Art3°. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art.4°. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Os serviços prestados pelas escolas, diferencia-se dos
demais, sobretudo pela natureza de fonnação moral e intelectual que estas
entidades exercem sobre as crianças e jovens. Não Se pode portanto,
~ar a proteção do estudante e de seus pais. contra abusos praticados,
simplesmente por conta da decisão de escolher wn outro prestador do

serviço, posto que isto traz conseqüências. muitas vezes irreversiveis, na
fonnação de wn estudante.

Presentemente, com a maior fiscalização dos pais e
maior controle do governo sobre o custo das anuidades, muitas escolas
particulares utilizam o artificio de awnentar o número de alunos por sala, o
que traz enonnes prejuizos à fonnação dos alunos além de wn desumano
desgaste fisico e queda de rendimento do professor. Nossa intenção, com
o presente projeto de lei é resguardar o direito de alunos, pais e
professores, para o que esperamos o apoio dos senhores Parlamentares.

Sala das Sessões, em 27 de maio de 1997
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PROJETO DE LEI N~ 3.171, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS. N'187/95

Dispõe sobre a identificação criminal do civilmente
identificado, regulamentando o art. 5º, inciso LVIII, da
Constituição Federal.

f~)COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24,

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1n O civílmente identificado mio sera submetido a identificação
criminal. salvo nos casos previstos nesta LeI

Art. 2° r\ identIficação civtl é 3tc~tada por qualquer dos seguintes
documentos:

a) caneira de identidade:
b) eaneira de trabalho:
c) canetra profissIOnaL
d) passapane:
e) canelTa de identíficaçào funcionai;
f) outro documento público que permita a idcntificação do tIldiciado.
Pará!,'l"afo úmco. Para as finalidadcs desta l.ei. equiparam-se aos

documentos de Identificação CIvis o:; documentos de identificaçüo militares.
Art. 3<> Embora apresentado documento de identíficaçilo. poderá ocorrer

Identificação criminal quando·
I - o documento apresentar rasura ou tiver indlt.:'Ío de fa1sificaçào~

11 - (l documento apre!;entado for msuficlente pr.,'a Identificar cabalmente o
indiciado:

I1I • o indiciado ponar documentos de identidade distintos. com
infonnaçães conflitantes entre si:

IV - a identificação criminal for essencial as investigações policiais.
segundo despacho fundamentado da autoridade judiciária competente. que decidirá de
oficio. ou mediante representação da autoridade policial. do Ministério Público. ou da
defesa.

Parágrafo único. Deverá ser juntada cópia dos documentos apresentados aos
autos do inquérito. ainda que considerados insuficientes para identificar o indiciado.

Art. 4· Quando bouver necessidade de identificação criminal, a autoridade
encarregada tomará as providências necessárias para evitar o constrangimento do
identificando.

Art. 5· Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6· Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal. em.lh de maio de 1997

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:-iAÇÃO DE ESTI:DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

TÍTULO 11
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 tennos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
tennos desta Constituição;

··········ivii"i"··~···~···~i~ii~~~~~···i·d~·~~ifi~~d;···~ã~···~~·;ã·..~~b~~~id~···~
identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO JII
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.

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM PLS 001 R7 I')<)j PROJETO DE l.EI rSFl
ORGÃO DE ORIGEM SENADO FEDERAL I) or, 1<)<)'
SENADO PLS 00lR7 1')<)5

AUTOR SENADOR JULIOCAMPOS PFL MT
EMENTA DISPÓE SOBRE A IDENTIFICAÇÃO CRIMINAL DO CIVILMENTE IDENTIFICADO.

REGULAMENTANDO O ART QUINTO. INCISO LVIII. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DESPACHO INICIAL

(SF) COM CONSTITUIÇAo E JUSTiÇA tCcn
PROPOS-ANEXADAS

PLS 001151<)95
ULTIMA AÇÃO

RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
22 Oj I<)'!? (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS
DSF2) Oj PAG

ENCAMINHADO A
(SFl SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE tSFj(SSEXPI EM ,205 1'1')7

TRAMITAÇÃO
13 061<)95 (SFl PLENARIO (PLENl

1200 LEITURA.
13061995 (SFl MESA DIRETORA

12110 DESPACHO A CCl (DECISÃO TERMINATIVA). ONDE PODERA
RECEBER EMENDAS PELO PRAZO DE tl5 (CINCOI DIAS UTEIS
DCN2 14116 PAG 10253

28061995 (SFl COM. CONSTrnJlÇÃO E JUSTiÇA (CC))
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE E~IENDAS

2806 t'J'Jj (SFl COM. CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA (CC))
RELATOR SEN ROMEU TIlMA

1409 199j (SFl COM CONSTlnJlÇÃO E JUSTIÇA tCC))
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÓES
DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

1710 1995 (SFl COM. CONSTrnJlÇÃO E JUSTIÇA tCCl)
ENCAMINHADO AO SCP PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SSCLS.

17 10 1995 (SFl PLENARlO (PLENl
LEITURA RQ. 13J5. DE AUTORIA DO SEN ROBERTO FREIRE
SOLICITANDO TRAMITAÇÃO CONJUNTA COM o PLS tlllIl5' t<)95
DSF 18 10 PAG 1058.

1710 1995 (SFl SUBSEC COORD LEGISLATIVA (SFl (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 1335. DE TRAMITAÇAo
CONJUNTA).

1910 1995 (SF) SUBSEC COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGENDADO PARA O DIA 07 DE NOVEMBRO DE I'J% (RQ. 1335).

07 11 1995 (SF) PLENARIO (PLEN)
INCLUSÃO ORDEM DO DIA VOTAÇÃO TlJRNO UNICO IRQ 1115. DE
TRAMITAÇÃO CONJUNTA).

07 11 1995 (SF) PLENARIO (PLEN)
VOTAÇÃO APROVADO O RQ. ms.

07 1t 1995 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A SUBSECRETARIA DE COMlSSÚES.
DSF 08 11 PAG 2507
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09 II 1995 (Sf) COM. CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA (CCII
ENCAMINHADO AO SEN ROBERTO FREIRE PARA EXAME DA MATERJA
EDOPLS 115!95. OUETRAMITAMEM CONJUNTO 09051996 (Sf)COM.
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
DEVOLVIDO PELO RELATOR. SEN ROBERTO FREIRE. JUNTAMENTE
COM O PLS 00115 1995. PARA INCLUSÃO NA PAUTA DE REUNIÃO
DA COMISSÃO

10 12 I~~~O~~iTg;:~~~~sfg~~L-;' ~<;1bVAÇÃO DO PLS 187/95.
NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO) - CCI E. PELA
PREJUDICIALIDADE DO PLS 115/95

10 12 19% ,Sf) COM CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
PARECER. SEN ROBERTO FREIRE. FAVORAVEL A MATERJA NOS
TERMOS DO SUBSTITUTIVO OUE PROPÓE E. PELA
PREruDlCIALIDADE DO PLS uOl15 1'JlJ5
DE CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART ~S2 DO REGIMENTO
INTERNO. A MATERlA VOLTARA A PAUTA PARA APRECIAÇÃO EM
TIJRNO SUPLEMENTAR.

1604 1997 (Sf) COM CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA (CCI) •
NESTA DATA. O SUBSTITUTIVO E SUBMETIDO A DISCUSSAO EM
TIJRNO SUPLEMENTAR. NÃO TENDO RECEBIDO EMENDAS. O
SUBSTITUTIVO E CONSIDERADO DEFINITlVAMENTE APROVADO.
DISPENSADA A VOTAÇÃO. IART 284 DO REGIMENTO INTERNO.
FLS. 09 A 14).

1604 1997 ISf) COM. CONST111J]ÇÃO E JUSTIÇA (CCI)
ANEXADAS FOLHAS 16 E 17. DA REDAÇÃO FINAL APROVADA
PELA COMISSÃO

Jl 051997 ISFl PLENARIO IPLEN)
LEITURA PARECER 213 - CCI
SF 14 05 PAG 9575 A 9579.

13 051997 (Sf) PLENARIO IPLENJ
LEITURA OF. 017. DO PRESIDENTE DA CCJ. COMUNICANDO A
APROVAÇÃO. EM TIJRNO SUPLEMENTAR DO SUBSTITUTIVO AO
PROJETO. E PELA PREJUDICIALIDADE DO PLS 00115 1995. SENDO
ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA INTERPOSiÇÃO
DE RECURSO. POR UM DECIMO DOS MEMBROS DA COMPOSiÇÃO DA
CASA PARA QUE A MATERJA SEJA APRECIADA PELO PLENARIO.
(TRAMITANDO EM CONJUNTO COM O PLS 00115 1995).
DSf 1405 PhG 9597

2105 1997 (Sf) SUBSEC. COORO. LEGISLATIVA ISf) (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS. 18 E 19. TEXTO FINAL REV1SADO PELA SGM.

22 05 1997 (Sf) PI.ENARIO IPLENJ
COMUNlCAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE
RECURSO. PREV1STO NO ART. 91. PARAGRAfO TERCEmO. DO
REGIMENTO INTERNO ~(; 7L..,

22051997 Á cÂMARA DOS DEPUTADOS COM O Of/Sf N" ." ........07

Oficio n° .r.:: '1 (SF)

Senhor Primeiro~Secretário.

Encaminho a Vossa Excelência. a fim de ser submendo á revisão
da Cãmara dos Deputados. nos termos do art. 65 da Constltuiçfio Federal. o Projeto de Lei
do Senado nll 187. de 19,9~.· const~nte .dos autàgrafos em ane"to. que

o
",di~p6e sobre a

identificação crimmal do CIVilmente Identificado. regulamentando o art. 5 • mC1SO LVIII. da

Constinliçfio Federal".

Senado Federal. em.te de maio de ~97

t~·~ ..
Senador C~rlos Patroc~n~o

PrL~airO-S€crutãrio, em axercíc~o

/

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro-Secretilrio da Câmrlra dos Deputados

PROJETO DE LEI N° 3.172, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS W279/95

Dispõe sobre o emprego do Documento único de Transferência
DUT, o uso de instrumento de procuração e o prazo para
transferência de veiculas rodoviários automotores.

(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, lI)

O Congresso Nacional decreta'

Art. I" É obrigatório. nas transações comerciais de compra e venda de
veiculas automotores. o preenchnnento do Documento (rnico de Transferência - DUT.
pelo vendedor. na presença do tahelião ou de seu representante constinlÍdo.

Art. 2" A assinatura do vendedor. lançada no Documento Único de
Transferência - DUT. e reconhecida por tahclião. gera. para o adquirente. a obrigaçãO

de transferência do veículo Junto ao Dcpartamento de Trân.ito - Detran. de seu
domicilio. no prazo de sessenta días. a contar da data constante do carimbo de
reconhecimento da firma.

Art. 3° Na data de transferência da propriedade do veÍCulo. o comprador
lançará sua assinatura no Documento Lnico de Transferência - DUT. em sinal de
aquiescência à transação.

Art. 4" Nos casos de extravio tnexistência ou impossihilidade de expedição
do Documento (lnico de Trnn.ferência - DllT pelo Detran. o vendedor comunicará a
esse órgão através de carta protocoladn. a dntn em que se reali70u a venda. o valor da
transacão. o nome comoleto. endereço. números da identidade e do CPF/MF do
vendedor e do comprador do veículo. com indicação de duas tc.temunhas que tenham
presencia40 o negócio. estas identíficadas e com as assinnnmts, lançadas no mesmo
documento. reconhecidas por tabelião.

§ 1° Nas hipóteses. de extravio. inexistência ou impossibilidade de
preenchimento do Documento Unico de Transferência - DUT. a venda far-se-á por
meio de procuração, que terá validade de sessenta dias. ainda que não consignado o
prazo ou que outro conste do texto do in5tmmento.

§ 2° Far-se-á a vistoria do veiculo, objetivando a transferência de
propriedade, em prazo não superior a cinco dias. a contar da data da transação.

Art. 5" O proprietário se exime de responsabilidade sohre o veiculo desde a
data de sua transferência, constante do carimbo lançado. pelo tabelião. no Documento
Único de Transferência ou. inexistindo o DUT, a partir da comunicação. ao Detran. da
venda do veiculo. na forma do artigo anterior.

Parágrafo único. É facultndo ao vendedor. desde a data de venda do veiculo.
exibir cópia autenticada do DUT ao serviço de protocolo do Detran. recebendo desse
órgão. -a oportunidade. o comprovante da exihição

Art. 6" Passados se55enta dias. a contar da .data de preenchimento do DllT
ou do protocolo da carta infonnativa de venda. sem que o comprador providencie a
transferência do veiculo. os órgãos dos Departamento. de Tránslto aplicar-Ihe-ão
multa. não superior a 1/12 (um doze avos) do \'alor do ,·ciculo. por mês. ou fração de
mês. de atraso.

Parágrafo único. Para a fixação do valor da multa. os Departamentos de
Trânsito observarão os valores dos veículos constantes da. tabelas do Imposto sobre a
Propriedade de Velculos Automotores - IPVA.

Art. 7" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçfio.
Art. 8" Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal. em ",",; de maio de 1997

A·!~/./·I/.Y' I;
dtv, / /..c1.J

Senador. nto~arl01M:,Jalhães\
Prestdente do Sena,d'o Federal . J

"LEGISLA(''\O CITADA ANEXAJl,\ PELA
COORJ>f.:\A('ÃO DE f.STlDOS LEGISJ...HI\'()S - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988 .

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
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
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ou promulgação. se a Casa revisora o aprovar. ou arquivado. se o
rejeitar.

l'arúgr,!fo lÍnico Sendll o projeto emendado. voltará à Casa
lI1iciadora.

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

................................................................................................................
SINOPSE

IDENTrFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM' PLS 0027') I'l% PROJF.TO DF. LEI (SF)
ORGÃO DE ORIGEM' SENADO FEDERAL O~ 10 I'J'},
SENADO, PLS 00279 1'J')5

ÀUTOR SENADOR, JOÃO FRANÇA PP RR
EMENTA DISPÕE SOBRE O EMPREGO DO DOCUMENTO UNK'O DE TRANSFERENCIA - DUT

O USO DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO E O PRAZO PARA ATRANSPERENCIA
DE VEICULOS RODOVlARIOS AUTOMOTORES

DESPACHO INICIAL
(SF) COM CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCJ)

ULTIMA AÇÃO
RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
22 O, I'l'1? (SP) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS
DSF 23 o, PAG

ENCAMINHADO A
. (SFI SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM 22 O' I'1'J7

TRAMITAÇÃO
o~ 1f1199, (SF) PLENARIO (PLEN)

LEITURA.
o~ 1fI199, (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CCJ (DECISÃO TERMINATIVA). ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS. APOS PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM AVULSOS. PELO
PRAZO DE 05 (CINCO> DIAS UTEIS.
DSF o, lfI PAG 0185

26 lO 199, (SF) COM CONSTlTUJ('ÃO E JUSTiÇA (CC!)
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

120119% (SF) COM CONSTITUiÇÃO E JUSTJ('A (CCJ)
RELATOR SEN JOSE EDUARDO DUTRA.

23 fI5 19% (SPI COM CONSTITlIIÇÃO E JUSTIÇA (CU)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATrRIA FM CONlJlÇÕES
DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO

23 O~ 1')'17 (Sf1 COM CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA (c'Cn
PARECER. SEN JOSE EDUARDO DUTRA. FAVORAVEL A MATERIA
(FLS o~ A (16).

IJ o, 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 212 - CC!.
DSF I~ O, PAG 957] E 957~.

1305 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA Of IUJ. DO PRESIDENTE DA CCJ. COMUNICANDO A
DIAS UTEIS PARA INTERPOSiÇÃO DE RECURSO POR UM DECIMO
DA COMPOSiÇÃO DA CASA PARA QUB A MATERIA SEJA APRECIADA
PELO PLENARIO.
DSF I~ 05 PAG 9597.

210,1997 (SF) SUBSEC. COORD LEGISLATIVA ISF) (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS 10 E 11. TEXTO FINAL REVISADO PELA SGM

22051')97 (SFI PLENARIO (PLENl
COMUNICAÇÃO PRESIDENClA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSiÇÃO DE
RECURSO. PREVlSTO NO ART. 91. PARAGRAFO TERCEIRO. DO
REGIMENTO INTERNO. , /.'

•• 95 1997 À CÀMARA DOS DEPUTADOS COM O OF/SF w..:fiP.r...'1 )

Oficio n' 510 lSFl
Senhor Pl'imeiro-Secretãrio.

Encaminho a Vossa E'Xcelencin. a fim de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados. nos lennos do art. 65 da ConstItuição Federal. o Projeto de Lei
do Senado n' 179. de 1995. constante dos autóh>rafos em anexo. que "dispõe sobre o
emprego do Documento (Inico de Transferenc," • DUT. o uso dc instnlmento de procuração
e o prazo para fi rransferêncía de veiculos rodoviários automotores",

Senado Federal. em 2(, de maio dé1)997

/
\:,A.r--.~

Senador Carlos Patrocínio
primeiro-Secretário, em exercí.cio

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

PROJETO DE LEI N!!. 3.173, DE 1997
( Do Senado Federal)

PLSN~22/96

Dispõe sobre os documentos produzidos e os arquivados em meio
eletrônico e dá outras providências.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
ART. 24, lI) R~DAÇAO (ART. 54)

o Congresso Nacion.1 decret.,

_. Art. I' É aut~rizado em tO?O o territó"io nacioTia! o .rquivamento em meio
eletr~mco de mfonnaçoes. dados. .magens e quaisquer· outros documentos que
cons~~am ? ac~rv.o documental das empresas privad.s e órgãos e entidades da
:"'d~I~lStraçao Pub!lca Federal. Esta,du~1 e Munie!pal direto e indireta. das fundações
mS~ltu~das ou ma~~das pelo.Po?er Pubhco e demaIS organizações sob o controle direto
ou mdlreto da ~mao e d? DlStnto Federal. garantida a integridade do acervo.
. .. § I O .ar~U1vamento de documen(os em meio eletrõnico dependerá de

dl~clplmamento propno nas empr;~as pri.vadas e órgãos e entidades da Administração
Pubh.ca Federal. Estad~lal.e Mumclp~1 direta e mdireta. das fundações instituldas ou
mantl~~s pelo Po.del: Pubhco e demms organizações sob o controle direto ou indireto
da U~180 e do DIStrIto Federal. observado o que delennina o decreto regulamentador
espeCIfico.

§ 2' Os regis~os originais•. independentemente de seus suportes ou meio
onde. foram gerados. apos ser~m. arquivados eletronicamente. poderão. a critério da
autondade COlI~pete~te. se.r ehmmados ou transferidos para outro suporte e local
observada a leglSlaçao pertmente. •

.. § ~~ Para os efeitos de preservação da integridadc dos documentos o meio
eletro~l~o utlhza.do. q~alquer que seja sua fonna ou nahlreza. deverá g;rantir a
autentIcIdade. a mdehlllhdade e a confidencialidade dos documentos. protegendo-os
c~ntra to~o o acesso. uso. alteração de conteÍldo ou qualidade. reprodução e destruição
nao autonzadas.

. § 4' Terão valor pr~b~nte. em juizo ou. fom delc. as reproduções obtidas do
sistema. de arql~lVamen~o.el~tromco. desde que sejam pelfcitamcntc legíveis e fiéis aos
respectivos regIStros ongmals e atendam ao decreto regulamcntador especifico

• Art. 2'. A~ unidades da A~ministração Pública direta e indireta. as
fundaçoes e org~n.'~açoes sob controle direto ou indirelo da {rnião. Dish'ito Federal.
Estados e Mumcl~lO.s e as empresas privadas para se utilizarem de sistema de
arqlllvamento e\etromco deverão ~~nter procedimentos 'voltados iJ gestão de seus
documentos. confonne a sua convemenCta e precelluado em Lei.

. § 1° C?s docu~entos arquiva~os eletronicamente. utilizarão obrigatoriamente
um SIstema de md~xaçao e obedecerao a um processo previamente documentado e
aprovado pela autondade competente.

§ 2° O sistema de arquivamcnto eleh'õnico deverá propiciar uma rápida e
eficiente localizaçâo dos documentos. bem comO pennitir a verificação da fidelidade
ao processo previamente definido e aprovado pela autOlidade competente

Art. 3' É assegurado o acesso aos documentos dos órgãos públicos e
instituições de caráter público. produzidos e os arquivados em meio e1ctrônico.
ressalvados aqueles considerados como sel,>redo de justiça e sigilosos. na fonna da
legislação em vigor.

Art. 4' As dúvidas ou questionamentos sobre as reproduções obtidas de
sistemas de arquivamento eletrónico deverão ser dirimidas a partir da documentação
do processo aprovado pela autoridade competente e respectivos originais.

Art. 5" Ficará sujeito a responsabilidade penal. civil e administrativa. de
acordo com a legislação em vigor. aquele que destigurar ou destruir documenlos de
valor pennanente ou considerado como de interesse público e social arquivados,
produzidos ou reproduzidos na fonna prevista nesta Lei.

Art. 6' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal. em 26 de maio de 1997

. /."/" " '. ;; 1/
/ / I " I' ("I!.-, L -A)'{/.l..1J!.;,'l;? ""~........

Senador,;Áiltonio Larlos. f,1át"hães)
Presidente do Senado Fé'deral i

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS _CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

'191111
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TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
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.

SINOPSE

IDENTlFlCAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM' PLS IXXI22 1')% PROJETO DE LEI (SF)
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 28112 1')%
SENADO: PLS IX)(]22 1')<)6

AUTOR SENADOR: SEBASTIÃO ROCHA PDT AI'
EMENTA ATRIBUI VALOR JURIDICO A DlGlTAI.lZAÇÃO DE DOCUMENTOS E DA OUTRAS

PROVIDENCIAS.
DESPACHO INICIAL

(SF) COM. CONSTlTIJ1ÇÃO E JUSTIÇA (CC])
ULTIMA AÇÃO

RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
22115 1<)'>7 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF2J OS PAG

ENCAMINHADO A
: (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM 211151<)<)7

TRAMITAÇÃO
2802 1')<)6 (SF) PLENARIO (PLEN)

LEITURA.
2802 1<)% (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO ACCl (DECISÃO TERMINATIVAJ. ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS. APOS PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM AVULSOS. PELO
PRAZO DE 115 (CINCO) DIAS lJI'EIS.
DSF 2<) 02 PAG 2565.
RETlFlCAÇÃO FEITA NO DSF OS OJ PAG J~J8.

0803 19% (SF) COM. CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (CC))
ENCERRAMENTO PRAZO. TENDD SIDO APRESENTADA OI (UMAI
EMENDA DE AUTORIA DO SEN SEBASTIÃO ROCHA. AUTOR DA
MATERIA.

1203 19<)6 (SF) COM. CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA (CC])
RELATOR SEN ROBERTO REQUIÃO

2803 19% (SF) COM CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (CCl)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇOES
DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

0111719% (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
AO SEN ROBERTO REQUlÃO. RELATOR DA MATERIA PARA REEXAME.

29 10 19% (SF) COM. CONSTlTIJIÇÃO E JUSTiÇA (CCl)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇOES
DE SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

31031997 (SF) COM. CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA (CC))
NESTA DATA. O RELATOR SEN ROBERTO REQUIÃO. ENCAMINHA
NOVO RELATORIO. O QUAL DEVERA SUBSTITUIR O ANTERIOR.

n O~ 19<)7 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC!)
. PARECER. SEN ROBERTO REQUIÃO. FAVORAVEL A MATERIA NOS

TERMOS DA EMENDA 11111 - CC!. (SUBSTITUTIVO).
n O~ 1<)')7 (SFI COM CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA ICC))

NESTA DATA. NOS TERMOS DO REQ1'rRIMFNTO <;1'nSCRITO PELO
SEN JOSE EDUARDO DIITRA O SlmSTITlITIVO F SIIflMETIDO A
DISCUSSÃO E~I Tt:RNO SUPI.EMENTAR

n 1I~ l'l'/7 (SFI CO\1 rONSTITI'IÇ·\O E Jt:STIÇA 1("CJI
NÃO HA VENDO RFCFRlD(J F\IFNDAS (J SI 'nqlTl 'TI \'0 F
CONSIDFRADO DEFINITIV\\IFNTE \PRo\' \DO '·\RT ,XI f}O
REGIMI'~T(J INTFR~(Jl

0705 1<)<)7 (SF) SuaSEC COORD. LEGISLATIVA ISFIl~~CLSl

JUNTADO OFICIO Jln DE JI)lJ(j. DO SEM SEBASTIÃO ROCHA. QUE
SE ENCONTRAVA GRAMPEADO NA CONTRACAPA DO PROCESSADO. DE
FLS. 22 A25

13 OS 1<)')7 ISFl PLENARIo (PLENl
LEITURA PARECER 214· CC!.
DSF 14 11:5 PAG 9579 A 9582.
RETIFICAÇÃO FEITA NO DSF 17 os PAG 9'JlKI

13 os 11)1)7 (SFl PLENARIO (PLENl
LEITIJRA DF. 1144. DO PRESIDEIITE DA (TJ. COMUNICANDO A
APROVAÇÃO EM TIJRNo ~lJPLEMENTAR DO SUB~TlTlmVo AO
PROJETO, SENDO ABERTO o PRAZO DE 1I~ (CINCO) DIAS lrrEl5
PARA IIITERPOSIÇÃo DE RECURSO. POR UM DEC'lMO DA COMPOSiÇÃO
DA CASA PAR:-- QUE AMATERIA SEJA APRECIADA PELO PLENARlo
DSF l-l 05 PAG 9597.

21051')97 (SFl SuaSEC. COORD. LEGISLATIVA {SFl (SSCLS)
ANEXEI. AS fLS. 28 E29. TEXTO FINAL REVISADO PELA SGM.

22 os 1997 (SFl PLENARIO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE
RECURSO. PREVISTO NO ART 91. PARAGRAFO TERCEIRO. DO

22 os I:'Gl~~~RI~~NgEPl'TADoS COM OoF/SF w..,,f..Hb1

Oficio n' Ô 11 (SF)

Senhor Primeiro-Secretário.

Encaminho a Vossa Excelência. a fim de ser submetido fi revisão
da Câmara dos Deputados. nos lenoos do art. 65 da Consliluição Federal. o Projelo de Lei
do Senado n° 22. de 1996. constante dos autógrafos em anexo. que "dispõe sobre o!'
documentos pr jU7.idos e os arquivados em meio eletrônico e dá Olltras providências".

Senado Federal. em 26 de maio de 1997

.17' .I
'i:......-/~

, Senador"Carlos Patrocínio
Pr~meJ.ro-Mcret5rio, em c:<ercício

A Sua Excelência o Senhor
Depulado (lbiratan Aguiar
P!lmeiro-Sccret;íno da Câmarn do'Õ Dcputndos

PROJETO DE LEI N~ 3.174, DE 1997
( Do Senado Federal )

PLS N2 144196

Altera a Lei nO 5.700, de 10 de setembro de 1971, que dispõe
sobre a forma e a apresentaç!o dos Símbolos Nacionais ê dá
outraa providências.

(A COMISSAo DE CoNSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24,
II)

O Congresso Nacional decreta:

Art. t' Os arts. 31, 35 e 36 da Lei n' 5.700, de I' de setembro de 1971,
passam a ter a seguinte redação:

"Art. 3 J. São consideradas manifestações de desrespeito à
Bandeira Nacional sua apresentação e utilização. em instituições e
cerimônias oficiais, nas seguintes condições:

I • em mau estado de conservação;
II . com fonoa, cores, proporções. dístico ou inscrições não

previstas nesta Lei;
111 - como roupagem, reposteiro, pano de boca, guarnição de

mesa, revestimento de tribuna, cobertura de placas. retratos, painéis ou
monumentos, ou qualquer outra utilização não prevista na Seção I do
Capítulo III desta Lei. .

Art. 35. É contravenção penal a violação das disposições dos
Capítulos III e V desta Lei.

Pena • pri~ão simples de quinze dias a três meses, ou multa.
• Art. 36. E crime impedir. perturbar ou vilipendiar,

publtcamente. o culto à Bandeira ou à execução do Hino Nacional.

Pena· detenção. de um mês a 11m ano. ou multa."
Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art, 3' Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em 26 de maio de 1997

/ '.' ''''';gl/ /11~ te" "'!ou- " [LI·
Senad,llf !'\nronio'éarlo~ v,9kt;Íhães 1.

Presidente do Senado'l1éderal '
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LEI 5.700 DE 01 DE SETEMBRO DE 1971

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

DISPÕE SOBRE
APRESENTAÇÃO
NACIONAIS, E
PROVIDÊNCIAS.

A FORMA E A
DOS SÍMBOLOS

DÁ OUTRAS

LEITURA OF, 035. DO PRESIDENTE DA CCI. COMUNICANDO A APROVAÇÃO DO
PROJETO. SENDO ABERTO o PRAZO DE os (CINCOI

DIAS UTEIS PARA INTERPOSiÇÃO DE RECURSO. POR UM DECIMO
DA COMPOSIÇÃO DA CASA PARA QUE AMATERlA SEJA APRECIADA
PELO PLENARIO.
DSF 1406 PAG 9S?7.

21 os 1997 (SFl SUBSEC. CODRD. LEGISLATIVA (SFl (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS. 12. TEXTO FINAL REVISADO PELA SGM.

22 os 1997 (SFl PLENARIO (PLENl
COML'NICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE
RECURSO. PREVISTO NO ART?1. PARAGRAFOTERCEIRO. DO
REG.I~NTOINTERNO. 5'7.? )Qt

22 os 1997 A CAMARA DOS DEPUTADOS COM O OF/SF N" :; I '

Oficio n" .i;?Z (SF)
............................................................................................................."0

CAPÍTULO V
Do Respeito Devido à Bandeira Nacional e ao Hino Nacional

Art. 31 - São consideradas manifestações de desrespeito à
Bandeira Nacional, e portanto proibidas:

I - Apresentá-la em mau estado de conservação.
" - Mudar-lhe a forma, as cores, as proporções, o dístico ou

acrescentar-lhe outras inscrições.
III - Usá-Ia como roupagem, reposteiro, pano de boca,

guarnição de mesa, revestimento de tribuna, ou como cobertura de
placas, retratos, painéis ou monumentos a inaugurar.

IV - Reproduzi-la em rótulos ou invólucros de produtos
expostos à venda.

CAPÍTUtoVI
Das Penalidades

Art. 35 - A violação de qualquer disposição desta Lei.
excluídos os casos previstos no Art. 44 do Decreto-lei número 898, de
29 de setembro de 1969, é considerada contravenção, sujeito o
infrator à pena de multa de I (uma) a 4 (quatro) vezes o Maior Valor
de Referência vigente no País, elevada ao dobro nos casos de
reincidência.

* /ledaçãodadapela fel número (,.913. de 27 05'1981.

Art. 36 - O processo das infrações a que alude o artigo anterior
obedecerá ao rito previsto para as contravenções penais em geral. *
Redação dada pela Lei número 6.913. de 27/05/1981.
................................................................................................................
.................................................................................................................

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM: PLS 0014419% PROJETO DE LEI (SF)
ORGÃO DE ORIGEM SENADO FEDERAL 27 IK, 1'~)6

SENADO PLS 1111144 1')%
AUTOR SENADOR' nn.IO CAMPOS PFL Mf
EMENTA ALTERA A LEI 57lWl, DE"I DE SETEMBRO DE I'J7 I. QUE DiSPõE SOBRE A

FORMA E A APRESENTAÇÃO DOS SIMBOLOS NACIONAl, E DA OIITR1\S
PROVIDENCIAS

DESPACHO INICIAL
(SFl COM. CONSTITUiÇÃO E JUST)ÇA ICC))

ULTIMA AÇÃO
RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
221151997 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS,
DSF21I1SPAG

ENCAMIN\'JADO A ' '
,. '(SFl SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM 22115·1997

TRAMITAÇÃO
2711619% (SF) PLENARIO (PLEN)

LEITURA.
27116 1')% (SFl MESA DIRETORA

DESPACHO A CCI lDECISÃO TERMINATIVA>. ONDE pODERA RECEBER
EMENDAS. APOS PUDLlCAÇAo E DlSTRIDUIÇÃO ~M AVULSO. PELO
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS.
DSF 28 C1(j PAG H1?06.

13 OR 1996 (SFl COM, CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (CÇ))
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTA,AO DE EMENDAS.

13118 19% (SF) COM, CONSTITUiÇÃO E JUSTiÇA (CCI)
RELATOR SEN EDISON LOBÃO.

020919% (SFlCOM. CONSTITUlÇÃO E JUSTiÇA (CCI)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTAN!,O A MATERIA.EM CONDiÇÕES DE
SER INCLUIDA NA PAUTA DE REUNIAO DA COMISSAO

23041997 (SFlCOM CONSTITUIÇÃOEJUSTlÇA (CCI)
PARECER. SEN EDISON LOBÃO. FAVORAvEL.

13 OS 19?7 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 216 - CCJ.
DSF 1405 PAG 9;'iga E 9:'iS9. .

13 05 I??7 (SFl PLENARIO (PLEN)

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência. a fim de ser submetido arevisão
da Câmara dos Deputados. nos lenoos do art. 65 da Constimiçilo Federal. o Projeto de Lei
do Senado n" 144. de 1996. constante dos autógrafos em anexo. que "altera a Lei n" 5.700,
de I" de setembro de 1971. que dispõe sobre a fonoa e a apresentação dos Simbolos
Nacionais e dá outras providências".

Seoado Federal, em 26 de maio de 1997

l~
senado:...~rlos Patrocínio

prineiro-s/"etáriO, em exercí.cio

A Sua Excelência o Senbor
Deputado Ubiratan Aguiar
p~!,,";ro-Secretário da Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI N~ 3.175 DE 1997
( Do Sr. Eduardo Jorge)

Dispõe sobre o exercicio da profissão de Técnico em Obstetrícia.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA; DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso NaCional decreta;

Art 1r· ~ O exerClCIO da profissão de tCCnlL'O t:m ob,c;tetncIJ t: pcnnil1do ao;;
profissionais que 5C enquadrem nas disposições desta lei

Art. 2° - É tecmco cm ob!'tetricla quem

I - haja concluído curso de segundo grau de no mmlmo tres anos de duração
ministrado por c:scola de ensmo tccmco de obslctncl3 reconhecida pt:1o Ministério da
Educação e do Desporto;

1\. lenha obtitlo dlp\oma em Ín5t1tuto de ensmn técnico de obstetricia
estrangeiro c revalidado o me~mo diploma no BraSIl. nos tcnnos da legislação \'lgentt:

Art. ,30 - A atiVidade do técnico ell1 obstetrícia compreende.

I - a assl!->téncia á g~5tantc. à panuncnte c ao parto nonna~:

11- a Id~llliticaçU(l dJ5 distocias (lhst~trica~ :: a tomada de pro\ldc:ncias ate [!

~hegad3.do méthco.

111 - cuidados a ou::rpcra c t1(l r~ccm-n.l~Cldo

Art 4" - Esla lei emra em vigor na dala de sua publicação

Art. 5" - Revogam-se as dis\30sições em contrário.

Jl'STIFlCAÇÃO

o projelo de lei que ora apresentamos à elevada consideração de n05sos ilustres
Pares tem o obJetivo de contribuir para resolver um problcma de saude publica em
nosso País.

Todos sabemos da carência de pessoal de nivel médio aplo a exercer as
atividades auxiliares de saude. em particular nas extensas regiões interioranas, onde tal
carência assume proporções particulannente dramáticas.

A LeI n' 7.498. de 1986. que regulamenta o exercicio da enfemlagem.
reconhece como parteira" a titular do certificado previsto'no art. \" do Decrelo-Iei n"
8. 778. de 21 de JaneIro de 1946. observado o dis\30slo na Lei n° 3.640. de 10 de oulubro
de 1959" Trata-se de profissionais que. naquela época. lendo mais de dOIS anos de
exerciclO em eslabeleclmento hospitalar, submetIam-se a exame, de habilitação
especificados pelo Decreto-lei mencionado. E não hà de se negar a validade do
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trabalho que as parteiras, asSIl11 qualificadas, têm dcsempenhado neste Pais, com
seTVIços amda hOje meritórios partIcularmente em áreas distantes, onde o atendimento
médiCO emenos eficaz

Hoje. em razão do descn\'o\vimento que \) ensino ating.\u em noSso Pai\:).
comparativarnemt: ao dos anos. 40 e 50. não haveria sentido em autonzar legalmente o
exercicio profissional. numa area tccmca como a da saudc. por pessoas dotadas
cxclusivamcnte de cOnheCllllCntos eiemcmarcs ou obudos na prática Nessa ordem de
raclocinio, esperamos que a nossa proposta, consubstanciada no presente projeto de lei,
venha a estimular a constituição de cursos t,kntcos de obstetncla, de tal forma que
brevemente possamos contar com um contingente razoável de profissionaiS partciros
habilitados.

De acordo com a Organtzação Mundial de Saúde (OMS). " objeuvo da
assistênCIa ao nascImento e parto li que mãe e bebê estejam sadios ao final. com o
minimo de mtervenção possivel compativel com um processo de maternidade segura. O
Profissional de saúde que presta assistênCIa ao nascimento tem quatro responsabilidades
principaIS'

• dar apoio à mulber, seu parceuo e família durante o trabalho de parto,
naSCImento c o seguimento:

• obseT\'ar a mulher durante o trabalho dc parto e monttorar a condição do feto e
a da criança apos o nascimento:

• reahzar as intcrvenções essenciais quando neccssánas.
• reienr a mulher a um nivel de maior complexidade se necessário
Ainda de acordo com a Organização Mundial de Saúde. a pessoa com

habihdades de" partejamento" parcce ser a provedora da assistênCia mais apropriada e
custo·efeu,a a quem cabena destinar a responsabihdade geral pela asSlstênc," à
gestação e parto normais Para a OMS, essa profissional deveria ser o "pro,edor
essenCIal de assistênCia em obstctncia". Em seU documento "Tccnologia apropriada
para nascimentos e partos" ti alirmado que "A formação de obstetrizes e parteiras deve
ser encorajada, pois a tarefa de assistir á gestação, ao parto e ao pucrpério normais deve
Ser delegada a essas prolissionais"

Na Europa, a proiissional partejadora (parteira. "midwifc", "suge.fcmmc"
"Hebamme") sempre foi a prinCIpal prestadora de assistência ao nascimento e parto:
desde. :empos ImemoraIs. MaIS recentemente, em alguns paises europeus suas
atnbUlçoes passaram a inclUir a educação e preparação para a maternidade e
paternidade e o planejamento familiar. Na Alemanha, Holanda e França e outros paises
em qu~ gestaçã~, :,as~imento c parto são consi~erados processos fisiológicos, a
profiSSIOnal obstetnca e conSIderada elemento essenctal de equipe de saúde aliada dos
profissionais médicos, que scmpre são chamados a colaborar em casos que 'demandam
inteT\'ençõcs ou assi.st~ncia mais especializada. Nesses paiscs, também, a parturiente
pode optar pela asslstencta ao parto prestada em hospitais, ambulatórios ou casas de
partos, e em sua residência,

Nos Estados Unidos, foi conquista do movimento de mulheres o aumento na
criação dc Centros de Nascimento ("Birth Centers"), que aparecem inicialmente na
década de seteota e receberam impulso na década de oitenta, período em que
ultrapassaram a marca de 150 centros em todo o pais. Paralelamente, aumentou a
partiCIpação das enfermeiras.parteiras ("nurse·midwives") na assistência direta à
mulher durante o trabalho de parto e nascimento: em 1975, elas atenderam 19.686
partos, passando para 158.068 em 1991 (Bergman, 1994). O custo da internação foi
ccrca de 50% menor do que em enfermarias de hospitais especializados ou de nivel
terciário. Esse retomo á assistência por parteiras coincidc com um momento de crise na
obstetricia norte·americana que, por um lado, sofre pressões para reduzir suas taxas
operatórias, e por outro, expõe·se a riscos maiores que os possiveis beneficios
econômicos, quando os profissionais médicos se vêem envolvidos em processo de erro
médico.

No Brasil, a situação da assistência ao nascimento e parto é trágica. Mesmo nos
centros urbanos. onde as gestaotes têm acesso ao pré-natal, não lhes é garantido o Jeito
obstétrico, e muito menos a escolha do profissional que assistirá a seu parto. A carência
de pessoal de nivel médio apto a exercer a assistência á gestação e ao parto, seja nas
regiões interioranas, ou nas comunidades miseráveis das grandes cidades (favelas), vem
assumindo proporções particularmente dramáticas e, em algumas regiões do Brasil,
vem sendo preenchida pelas parteiras tradicionais.

O CURSO TÉCNICO EM OBSTETRÍCIA HUMANlZADA virá suprir essa
carência. Deverá ser ministrado como equivalente ao segundo grau e ter duração
mínima de 3 anos.

O profissional dc saúde formado por esse curso atuará em unidades básicas de
saúde, ambulatórios e hospitais; dedicar-se·á primordialmente ao pré-natal de
captação, exercendo também atividades extra·muros, em contato com as mulheres em
idadefértil da comunidade (10 a 49 anos), oríentando-as para o planejamento familiar
ou a gravidez segura, em sintonia com os métodos preconizados pelo Programa de
Assistência Integral à Saúde da Mulher - PAlSM; procurará garantir ás mulheres uma
gestação segura e o parto normal (humanizado), sem indução ou cesárea desnccessária •
e quando necessária, procurará garantir o encaminhamento á equipe de cirurgião
obstetra, anestesista e neonatologista (cuja assistencia em sala de partos é garantída
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente). O profissional técnico em obstetrícia
IlUmallllc.dil prt.'::.ww a~;"ISI::n(;l;;' duranlt: I trilL~uih{l <.ÍI: pan~' UI: itldo lll' l:trutil![h'
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LE1 í,4C)g DE 2:' DE Jt 1:,Hu DE J98(j

D!SPCii~ ~;Ul3Ri, A KL(iLU,\lE:<l AÇ.:\'(
DO FXEHCiC!O DA E",!'ER\lAGE:\i. L D.'.
Ol'TR.\S PRO\'lDÉ1':CL\S.

Art.) ,. - ~. h\Tç ü exercício da Enfermagem em lOUt) ti 1 erritori,"
'\'H;i')lHil. obser\'adas as disposições dcsta Lei.

Arl.::': .... EnlennU;!el11 e sua, ati\iJa(J~5 uu~,iltare; soment.'
nodem ser exelciuas pu:' pessua, tegall11ellle habilitada" c inseriHb nu
lonselhü Region,d dL Enfermagem com jurisdiçãt' na areu ond~

oeom- (1 exercício.
Parafral(1 úm':l'. A Lnfcnnagem e exercida pri\ mi\amelll~ pele'

EnfermeirL'. pei. 1ecnie·. d~ Eniem1agem. pei.' Auxilia· dê'
Eniermagel11 c pel:' f'm1eira. respeitados (\5 respecti\'os grau;, de
habiiitação,

f\rI.:" • () pinneiumentl1 c a programaçãl' d2' inSlilllic('ç, e
serviços dt' saúc:. tnL!ucr' piancjument(: , programaçü,· dl

L:niertnagen:. . _ ,
.'\t1A • :" pl'(';;r:tm~ç'\(' (lC Enfemtagcm inclui a I1lcscridio d,·.

E: -istencia de Enfermagem.
Art.~r • 1\'etadu ,.
~ 10

- (Vetado:,
§ 2' - (Vetadu/.

ArtP' • Sã" EnÚ'm1ciro,:
, - o tnular U'" ü:nl~"'l:::~, {i~ Enlern:~in .....·(I;lÍcrtcL.. r,. 111S'.:wÍ...'ii.

(J .•: ensino. nos lcr:n:.,'s' G~; lt i.

11 - o titula,' ,;,; áipIOl)l[, ou cen;ncadc' de Clbswtriz ou d,
En!crmeira Obstetrich. conü;rido nos termo, da lei:

III - o tituia! à(\ dtpioma Oll cenificaào de Enfermeira e a timiar
do diploma ou certificaoo de Enfermeira Obstetrica ou de Obstetriz.
ou equivalente. conferido por escoi" estrangeira segund(l as leis dc'
Daí,. rel:!istrado em virtude de acoreie, de intercámbin cultural Oll

revalidado no Brasil con\(\ diploma dt. Enfermeiro. de !.:nfermeim
Obstétrica ou dc Obstetriz;

IV • aquele,: qw.:. não ahrangidos pelos inciso:, anteriores,
obtiverem titulo de Enfenneiro conforme o disposto na almea "d", do
Ar.. ::. do Decreto numew 50.387. de 28 de março de 196 í.

...................................................................hU•••••••hh•••• • ••nuu• .- u ••

.................................................................................................................
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DECRETO-LEI N.o 8.778 - DE 22
DE J,ANElRO DE 1946

Regula os exames de habilitação para
os Auxiliares de Enfermagem e Par
teiras Práticas.

o Presidente da República, usando
da atribuição que lhe confere o ar
tigo 1S0 da Constituição, decreta:

Art. 1.0 Os enfermeiros práticos e
as parteiras que tenham mais de dois
anos de efetivo exercício de enferma
gem em estabelecimento hospitalar,
poderão submeter-se aos exames de
habilitação que lhes facultem o certi-
ficado de "prático de enfermagem" e
de "parteira prática", respectiva
mente.

Parágrafo uruco. O tirocínio prá
tico a que se refere êste artigo sern.
atestado pelos diretores do hospital
ou maternidade onde haja o candi
dato exercido a sua atividade profis-

• 1SlOna•.
Art. 2.° Os exames de habilita~ão

de que trata o artigo anterior serão
realizados nas Escolas de Enfermagem
oficiais ou reconhecidas e, nos Esta
dos onde não as houver, no hospital

LEI N.Q 3.640 - DE 10
DE OUTUBRO DE 1959

Revigora o Decreto-lei n. Q 8.778, de
22 de janeiro de 1946, e lhe altera o
alcance do art. 1. Q •

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Na
cional decreta e eu sanciono a se
guinte Lei:

Art. 1. Q E' revigorado pelo prazo
de 5 (cinco) anos, a contar da data
da publicação desta lei, o Decreto
lei n. Q 8.778, de 22 de janeiro de
1946.

Parágrafo único.. O Ministério da
Saúde notificará as instituições hos
pitalares que se utilizam do~erviços

de enfermeiras e parteiras práticas,
religiosas ou leigas, para que, den
tro dêsse prazo, se submetam elas
ao~ exames de habilitação previstos
no citado Decreto-lei.

Art. 2. Q Estão dispensados do
exame de habilitação previsto no ar..
tigo 1. Q do Decreto-lei n. Q 8. 778. de
22 de janeiro de 1946, os enfermeiros
práticos e os parteiros com mais de
2{) (vinte) anos de efetivo exercfciú
profissional.

Art. 3. Q Esta lei entrará em VigOl
na data de sua publicação, revoga...
das as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, em 10 de outubro
de 1959; 138. Q da Independência e
71. Q da República.

JUSCELINO KUBITSCHEK

M áriol Pinotti

PROJETO DE LEI N!! 3.176 DE 1997
( Do Sr. Chico Vigilante)

Institui o Programa de Alfabetizaçao de Trabalhadores em
Empresas de Limpeza, Asseio e Conservação, o Fundo Nacional de
Alfabetização de Trabalhadores em Empresas de Limpeza, Asseio e
Conservação, e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO;
DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE
REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1~ ~ instituído o Programa de Alfabetização de

Trabalhadores em Empresas de Limpeza, Asseio e Conservação 

PRONALF, destinado a promover a alfabetização, bem como o

desenvolvimento de habilidades básicas dos empregados em

serviços de limpeza, asseio e conse~aça.o.

Art. 22 As ações do PRONALF serão desenvolvidas no

local de trabalho dos beneficiários, mediante utilizaçao de

espaços físicos das empresas empregadoras ou das entidades

onde sejam executados os serviços, em horários apropriados a
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não prejudicar o cumprimento dos deveres profissiona.is dos

trabalhadores.

Art.. 32 f: instituído o Fundo Nacional de

Alfabetização de Trabalhadores em Empresas de ~impeza, Asseio
e Conservação - FUNALF I destinado ao custeio do Programa a

que se refere o art. lQ desta leia

Art. 4º Constituem recursos do FUNALF:

I 30% (trinta por cento) do valor dos

recolhimentos efetuados pelas empresas de limpeza, asseio e

conservação ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

SENAC e ao Serviço Social do Comércio - SESC;

11 - dotações orçamentárias da Uniao;

III doações, legados ou outras receitas e-

ventuais.

Parágrafo único. Os recursos a que se refere o

inciso I serão recolhidos pelas empresas diretamente ao órgão
do Governo Federal responsável pela arrecadaçao

previdenciária, que procederá a seu repasse ao FUHALF no

prazo de 10 (dez) dias úteis.

Art. 5º Participarao da gestao do FUNALF entidades

representativas dos trabalhadores e das empresas de limpeza,

asseio e conservação.

Art. 62 Esta lei entra em vigor na data de sua

publicàção.

JUSTIFlCAÇAO

É preciso adotar urgentemente uma politica de

alfabetização de adultos para reverter os elevados - e

persistentes - índices de analfabetismo em nosso País. Esta

política deve partir da concepção de que o Estado tem a

responsabilidade maior perante o problema, para que,

definidas as medidas de sua competência, a iniciativa privada

e toda a sociedade possam observar as melhorias advindas da

elevação do indices de alfabetização e do nivel de

escolaridade, como um todo.

PROJETO DE LEI N° 3.177, DE 1997
(Do Sr. Fernando Ferro)

Altera o art. 31 da Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providência.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N' 182, DE 1995)

o Congresso Nacional decreta:

Ar!. l° O ar!. 31 da Lei nO 8.078, de 11 de setembro de
1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 31. A ofena e apresentação de produtos ou serviços
devem assegurar infonnações corretas, claras, precisas, ostensivas e em lingua
portuguesa sobre suas caraeteristicas, qualidades, quantidade, composição,
preço, instruções de uso e instalação, garantia, prazos de validade e origem,
entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e
segurança dos consumidores."

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

.ruSTlFlCAÇÃO

O recente fenômeno da g1obalização. que integra os
mercados mundiais. tem permitido uma crescente oferta. ao consumidor
brasileiro. de inúmeros produtos de sofisticada tecnologia e complexa
utilização. Muitos desses produtos. especialmente quando importados. têm
chegado ao consumidor acompanhados de um manual de instruções de uso e
instalação redigido em lingua estrangeira.

É evidente que, para o consWl)idor que não domina o
idioma em que està escrito esse manual, o mesmo é absolutamente inútil - na
verdade. é como se não existisse. Esse fato prejudica sobremaneira o
consumidor. que fica impedido de utilizar o produto em sua plenirode.

alfabetização

exerce suas

ensinar-lhe

Trata-se, assim, de uma nova filosofia: a

do trabalhador na ·própria empresa na qual

atividades profissiona-ts, que não significa

apenas a escrever o próprio nome, mas o

o Código de Defesa do Consumidor. em seu art. 31, já
determina que a oferta e apresentação de produtos assegurem infonnações em
Português. Porém, ao especificar vários itens sujeitos a essa determinação, tais
como: quantidade, composição, preço, garantia, não inclui, especificamente,
as indispensáveis instruções de uso e instalação do produto.

Pelo acima expcsto, cODtamoS com o apoio dos nobres
Pares para a aprovação deste projeto de lei.

Para que não pairem dúvidas sobre a obrigação dos
fornecedores proverem tais manuais em lingua portuguesa. apresentamos a
presente proposição, que inclui o manual de instalação e uso entre os dados
que obrigatoriamente devem ser escritos em língua portuguesa.

aprendizado completo da leitura, da escrita, bem. como de

habilidades básicas, que resultem num acréscimo de qualidade
na realização de seus trabalhos.

Desse processo deve, portanto, resultar o

aprimoramento profissional dos trabalhadores que exercem suas

atividades em asseio, limpeza e conservaçao, proporcionando

lhes as condições necessárias para sua ascens!o profissional.

Importa, ainda, ressaltar que o novo fundo,

cuja criação propomos, não representará qualquer despesa
adicional para o Tesouro Nacional.

Sala das Sessões, em 2 í1 de~ o de 1997.

Sala das Sessões, em 28 de lDJlÍo de 1997

Deputado ~O VIGlLÃNTE

/'

/0-. jt, ~
Deputado FERNANDO FERRO
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI N° 8.078 DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO CONSU
MIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

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

CAPÍTULO V
Das Práticas Comerciais

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

SEÇÃO II
Da Oferta

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

Art. 31 - A oferta e apresentação de produtos ou serviços de
vem 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.
................................................................................................................
................................................................................................................

PROJETO DE LEI N~ 3.178, DE 1997
(Do Sr. Padre Roque)

Sábado 7 15307

Altera dispositivos do art. 36 da Lei n Q 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMtRCIO; E
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10 É acrescentado o segu;(lte ;r:ci~() IV ao artigo 36 da Lei nO

9394. de 20 de dezembro de 1996:

"Art. 36 .

DE
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IV - Serão incluídas a Filosotia e a Sociologia como
disciplinas obrigatórias."

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

Art. 2° É suprimido o inciso III do § 1° do art. 36 da Lei n° 9394,

de 20 de dezembro de 1996.

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Junho de 1997

A inclusão da Sociologia e da Filosofia no currículo do ensino

médio representa uma medida necessária para a consolidação da base humanista no que se

refere aos conhecimentos adquiridos pelo educando.

Dificilmente será bem sucedida a inclusão de temas referentes a

estes campos em outras disciplinas, com docentes que não tenham a formação plena e

adequada para o cumprimento dessa tarefa. Daí ser insatisfatório o teXto da at,:al LDB.

Nesse sentido. ao defender a inclusão da Filosofia no currículo do ensino médio, diz (j

professor Franklin Leopoldo e Silva:

"Existe, portanto, um lado pelo qual a. FiJc"~ofia 0Cl.p.a '.1"

estrutura curricular uma po~~ção análoga a qual~1iler em":l
disciplina: há o ~i.h':' aprender, há o que memori7~:-, 1~t.. 1~:ti'ca': a
serem dominadas, hei, sobretudo, uma terminologia específica a ser
devidamente assimilada. Não devemos nos iludir COúl (1 ad.:'gio
"não se aprende filosofia", algo que pode levar a um comodismo
ou a uma descaracterização da disciplina. O que a Filo~ ,·5::1. terr: dI"
diferente das outd~ ',~;sciplinas é que o ato de ensina-la St'

confunde com a transmissão do estilo reí1exivo, e o ensino da
Filosofia somente logrará algum êxito na medida em que tal estilo
for efetivamente transmitido. No entanto, isto ocorre de forma
concomitante à assimilação dos conteúdos específicos, da carga de
informação que pode ser transmitida de variadas forma. O estilo
reflexivo não pode ser ensinado formal e diretamente, mas pode
ser suficientemente ilustrado quando o professor e os alunos
refazem o percurso da interrogação filosófica e identificam a
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maneira peculiar pela qual a Filosofia constrói suas questões e
suas respostas.

Ora, é desta maneira específica que a Filosofia realiza o
trabalho de articulação cultura.. Pensar e repensar a cultura não se
cunfunde com compatibilização de métodos e sistematização de
resultados; é uma atividade autônoma e de índole crítica. Não
devemos, portanto, entender que a Filosofia estará no currículo do
Segundo Grau em função das outras disciplinas, quase num papel
de assessoria metodológica. No entanto, seria grave infidelidade
ao espírito t1!osólico entender que a Filosofia virá se agregar ao
currículo apenas para tornar-se mais uma parte de um todo
desconexo. ou pelo menos com profundos problemas de integração
e conexão. Neste sentido. não representa pretensão dizer que a
Filosofia não é apenas mais uma dÍsciplina; ao dizL-lo? estaremos

•lpenas reatirmando a natureza do estudo filosófico. A Filosofia
tem uma timção de articulação do indivíduo enquanto personagem
social. se entendermos que o autêntico processo de socialização
requer a consciência e o reconhecimento da identidade social e
uma compreensão crítica da relação homem-mundo."

:\s observações supra valem mutatis mutandis para a sociologia.

Face ao exposto, submetemos'aos nobres pares o presente Projeto

de Lei.

Sala :;as Sessões, em:'J de ... :.. ; de 1997.

, :':.·",0,-::
LJeputado PADRE ROQUE

"LEGISlAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:-iAÇÃO DE ESTllDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

LEI 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

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

CAPíTULO 11
Da Educação Básica

SEÇÃO IV
Do Ensino Médio

Art. 36 - O currículo do ensino médio observará o disposto na
Seção.1 deste Capítulo c as seguintes diretrizes:

I - destacará a educação tecnológica básica. a compreensão do
significado da ciência. das letras e das artes: o processo histórico de
transformação da sociedade e da cultura: a Iingua portuguesa como
instrumento de comunicação. acesso ao conhecimento e exercícío da
cidadania;

11 - adotará metodologias de ensino e de avaliação que
estimulem a iniciativa dos estudantes.

11I - Será incluída uma Iingua estrangeira moderna. como
disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma
segunda, em caráter optativo. dentro das disponibilidades da
instituição.

§ 1° - Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação
serão organizados de tal forma que ao final do ensino médio o
educando demonstre:

1II - domínio dos conhecimentos de Filosotia e de Sociologia
necessários ao exercício da cidadania.

PROJETO DE LEI N° 3.179, DE 1997
(Do Senado Federal)

(PLS N" 34/96)

Autoriza o Poder Executivo a alterar a razào social da Companhia
de Desenvolvimen~o do Vale do São Francisco - Codevasf, nos
termos que especlfica, e dá outras providências.

(AS COMISSõES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, Ir)

o Congresso Nacional decreta·

Art. lU É o Poder Executivo autonzado a alterar a razão social da
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São FranCISCo ~ Codevast: para
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São FrancISCO e do Parn31ba - Codevasl:
passando os dispositivos ab31xo especllicados da LeI n> 6.088. de 16 de julho de 1974.
a vigorar com as seguintes alterações:

··Art. ],0 A Codevasf tera sede e foro no Distrito Federal e
atuaçào nos vales dos rios São FranCISCo e Parnaíba. nos Estados de
Pemamb~co. Alagoas. SergIpe. Bahia. ~linas Gerais. Goiás. Distrito
Federal. Piauí e ~1aranhão. podendo instalar e manter. no País. órgãos
e setores de operação e representaçào,"

··Art. 4' A Codevasf tem por linalidade o aproveitamento. p:Jfa
fins agncolas. agropecminos e 3!;.'ToIndustnais. dos recursos de âgua e
solo dos vales dos nos São FranCISCo e Pamatba. diretamente ou por
intermédio de entidades publicas e pnvadas. promovendo o
desenvolvimento Integrado de áreas pnontarias e a Implantação de
distntos agromdustnais e agropecuanos. podendo. para esse efeito.

coordenar. executar. diretamente ou mediante contratação. obras de
infra-estrutura. particularmente de captação de águas para fins de
irrigação de eanais primários ou secundários e também obras de
saneamento básico. eletrificação e transportes. conforme Plano
Diretor. em articulação com os órgãos federais competentes.

·'Art. 9° .
1II - elaborar. em colaboração com os demais órgãos públicos

federais. estaduais ou municipais que atuem na área. os planos anuais
e plurianuais de desenvolvimento integrado dos vales dos rios São
Francisco e Parnaiba. indicando desde logo os programas e projetos
prioritários. com relação às atividades previstas nesta Lei:
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Art. 2" O Poder Executivo adotará as providências necessárias á adaptação
do Estatuto da Codevasf ás alterações decorrentes desta Lei.

Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal. em ";>:5de maio de 1997

iA.tI-1.: ;~
----g;nador Gkraldo Melo

Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal.
no exercicio da Presidência

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE:'IAÇÃO DE ESn'DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
.......................................................................................

TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

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

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
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 á sanção
ou promulgação, se a Casa revisora o aprovar. ou arquivado, se o
rejeitar.

I'arágrq(o lÍnico. Sendo o projeto emendado. voltará á Casa
iniciadora.

LEI 6.088 DE 16 DE JULHO DE 1974

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA
COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO DO VALE
DO SÃO FRANCISCO - CODEVASF
- E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 2° - A CODEVASF terá sede e foro no Distrito Federal e
atuação no Vale do Rio São Francisco nos Estados de Pernambuco.
Alagoas. Sergipe, Bahia, Minas Gerais. Goiás e Distrito Federal.
podendo mstalar e manter. no paiS, orgãos e setores de operação e
representação.
...................................................................................................................

Art. 4° - A CODEVASF tem por finalidade o aproveitamento.
para fins agrícolas, agropecuários e agroindustriais, dos recursos de

água e solo do Vale do São Francisco, diretamente ou por intermédio
de entidades públicas e privadas, promovendo o desenvolvimento
integrado de áreas prioritárias e a implantação de distritos
agroindustriais e agropecuários, podendo, para esse efeito, coordenar
ou executar, diretamente ou mediante contratação, obras de
infra-estrutura, particularmente de captação de águas para fins de
irrigação, de construção de canais primários ou secundários. e
também obras de saneamento básico. eletrificação e transportes.
conforme Plano Diretor em articulação com os órgãos federais
competentes.

§ 1° - Na elaboração de seus programas e projetos e no
exercício de sua atuação nas áreas coincidentes com a SUDENE, os
dois órgãos atuarão coordenadamente, a :im de garantir a unidade de
orientação da P9lítica econômica e eficiência dos investimentos
públicos e privados, oriundos de incentivos fiscais.

§ 2° - No exercício de suas atribuições, poderá a CODEVASF
atuar, por delegação dos órgãos competentes, como Agente do Poder
Público, desempenhando funções de administração e fiscalização do
uso racional dos recursos de água e solo.

Art. 9° - Para a realização dos seus objetivos, poderá a
CODEVASF:

I - estimular e orientar a iniciativa privada, promover a
organização e participar do capital de empresas de produção,
beneficiamento e industrialização de produtos primários;

11 - promover e divulgar, junto a entidades públicas e privadas.
informaçõe~ sobre recursos naturais e condições sociais. infra
estruturais e econômicas, visando á realização de empreendimentos
no Vale do São Francisco;

IJI - elaborar, em colaboração com os demais órgãos públicos
federais, estaduais ou municipais, que atuam na área, os planos anuais
e plurianuais de desenvolvimento integrado do Vale do São Francisco,
indicando desde logo os programas e projetos prioritários. com
relação ás atividades previstas na presente Lei;
................................................................................................................
.................................................................................................................

SI:-:OPSE

IDENTlFICAÇAo
;.;UMERO SA ORIGE~I PL$ Illll'';1 I ."lI, PROJETO DF. LEllSFl
ORGÃü DE ORIGE~t SE>-;ADO FEDER.-\L (I-!J1 I')IJ/l

SENADO PLS lllJlH.J I'J'Ifl
\LTOR ,ENADOR FREITAS ~ETO E ot:mos PR, 'I
EME1-:TA ,\LTERA A LEI ""XX DE I" DE JUHO DE 1'1" E DA OI TRAS PRO\'IDE1-:C1AS
DESPACHO Il';lClAL

,SFI CO~1 CONSTITlKAo E Jl'STIÇA ICCJ)
ISFI COM SERViÇOS DE INFRA-ESml'll:RA IClt

U TI~IA A<;AO
RMCD REMETIDO A C'\~IAR'\ OOS DEPt:T.,\DOS
1711~ JlJlJ7 (5F) '"tESA DIRETOR..1,.

DESPACHO A CAMARA DOS DEPlTADOS
DSF 1:-t1l~ PAG

ENCA~IINHADO A
ISF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIESTE ISF)ISSEXPl E:-'I ~~ lI:> 1')1)7

TRAMITAÇAo
11703 19% ISf) PLENARJO IPLE~l

LEITURA
tl7 o) IlJlJ6 ISf) MESA DIRETORA

DESPACHO AS CC! E CI CABENDO A ESTA t:LTI~IA A CO~IPETE:-lCIA

TERMINAT1VA
DSF 11M 11. PAG :;-Il~

I7 ()' 1')'16 ,SF) COM CONSTITt:IÇAO E Jl:STICA ,ccn
ENCERRAMENTO PRAZO SE~I APRESESTAÇ Ao DE E~IE:-lDAS

17lJ.J 19% ISFiCO~t CONSTrITlçAüE JL'STICA Il'CJI
RELATOR SEN SERGIO MACHADO

'-1<,19'16 'SFICOM CONSTITl:IÇAOE Jl:STIÇA ,CCI,
DEVOL\ 1DA PELO RELATOR ESTANDO A ~IATERIA [\I CONDIÇÓES
DE SER INCLl:IDA i''\ PAUTA DE REL~IAO DA CO~IISSAO

16 1ll1"'16 ,SFI COM CO:-lSTITt:IÇAO E n:STIÇA ,CCJJ
PARECER. SE:-l SERGIO ~IACHADO F,\ \'ORA\'El A ~lATERlA ~os

TERl.IOS DO SUBSTITt:TI\'O QCE APRESENTA
12 10 Jl)lJ6 ISF) COM SERv,ÇOS DE IXFRA·ESTRUTL"RA ICII

RELATOR SEI' \VALDECK OR:-lELAS
\l5 11 19'16 ,SF) COM SERv1ÇOS DE INFRA-ESmlJT1.,'RA IUl

DEVOL\ 1DO PELO RELATOR COM MII'LTA DE PARECER.
1I 12 1996 ISF) COM SERVIÇOS DE I:-lFRA-ESmUTh'RA (CI!

PARECER. 5EN WALDECK ORNELAS PELA APROVAÇÃO DO
SUBSTITLTIVO APROVADO:-lA CCJ
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19 12 1')96 ISF) SERVlÇO COMISSÕES PER.'\lANENTES ISF) (SCP)
ENCAMINHADO A SSCLS. COM TE:\'TO FINAL DA CI. CONFORME
SOLICITAÇÃO

09 OI 1997 (SF) SUBSEC. COORD LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ENCAMINHADO AO SCP. PARA COW'LEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
I) FOLHA DE VOTAÇÃO DA CCI; 2) TURNO SUPLEMENTAR.

1802 1997 (SF) SERVlÇO COMISSÕES PERMANENTES (SF) (SCP)
ENCAMINHADO A CI. PARA EXAME EM TURNO SUPLEMENTAR.

CONFORJl,lE DETER.I\1INAÇÃO DA SSCLS.
0705 1997 (SF) COM. SERVlÇOS DE I:-lFRA-ESTRL'Tl!RA ICI)

APRECIADA EM TL'RNO SUPLE;l.lENTAR A :l.IATERJA E CONSIDER.AJJA
APROVADA. DISPENSADA A VOTAÇÃO

07051997 (SF) SERVlÇO DE APOIO CO:vlISSÓES PER.I\1Al'o'ENTES
ENCAMINHADO A SSCLS. ESCLARECE:-mo QUE :-lÃO HA FALHAS DE
VOTAÇÃO NOMINAL DA CC!. TENDO EM "ISTAQL'E A PRESENTE
MATERJA E TERMINATIVA NA CI.

119051997 ISF) SUBSEC COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
JUNTADA LEGISLAÇÃO CIT.AJJA NO PARECER DA CCJ. FLS. 28/30

16 OS 19'17 (SF) PLENARJO (PLENl
LEITL'RA PARECERES 23~ - CCJ E 235 - CI.
DSF I~ 05 PAG 9830 A 9833.

1605 1997 (SF) PLENARJO (PLEN)
LEITURA OF 002. DO PRESIDENTE DA CI. COMUNICANDO A
APROVAÇÃO DO SUBSTITL'TIVO AO PROJETO. SENDO ABERTO O
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS L'TEIS PARA 1l'o'TERPOSIÇÁO DE
RECCRSO. POR VM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA CASA. PARA Qú'E A
:vlATERJA SEJA APRECIADA PELO PLE:-lARJO
DSF I~ 05 PAG 98M

27 05 1997 (SF) PLENARJO IPLEN)
ANEXEI. AS FLS. 32 E 33. TEXTO FINAL REv1SADO PELA SGM.

2705 1997 ISF) PLENARJO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PR.A.ZO SEM INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO. PREVlSTO NO ART 91. PARAGRAFO TERCEIRO. DO
REGIt\lE!'<'TO :':TF"'O !

27051997 A CÂMARA LJlJ~ DEPUTADOS CO:vl O OF/SFN" )-g~,,?)

Olicio n' ,1'1'/ (SF)

Senhor Primeíro~Secretárío.

Encaminho a Vossa E'<celênci3. ri fim ele ser submetido it revisão
da Câmara dos Deputados. nos tennos do art. 65 da ConSlintição Federal. o Projeto de Lei
do Senado n' 3~. de 1996. consmme dos autógrafos em anexo. que "autoriza o Poder
Executivo a "Iterar a razào ~Ocilll da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco - COdCV3St: nos tcnnos que espeCifica. e dá oulTas providências",

Senado Federal. em <"f de maio de 1997

/1 .
!/./ ~ ~t .. "~,,,<lU

Sena<l:;r.:t :ní.lia Fer:1andes
i?ri::lc.lro-..:":~crct5rio, um ü:.:ercí.cio

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro·Secretario da Cãmnra dos Deputados

PROJETO DE LEI N!! 3.180, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS. N'219/96

Dispõe sobre o seguro contra acidentes pessoais, a cargo dos
promotores e organ~zadores de rodeios, em beneficio dos
participantes desses eventos, amadores ou profissionais, e dos
seUS dependentes, e dá outras providências.

(AS COMISSOES D~~DUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAM!LIA; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART.
54) - ART. 24, II)

o Congresso :'iacional decreta:

Art. 1" :\ realização de rodeios dependerá da comprovação de aquisição.
pelos organizadores e promotores do evento. de apólice de seguro pessoal contra a
mvahdez pennanente e morte. em beneticlO dos participantes e compendores do
rodeio. amadores ou profiSSIOnaiS.

~ 10 ('onsldera-se rodeiO. para os efeilos desta LeI. todo c qualquer
espetáculo publico de "ompetição. em que sejam uulizados bOVinOS e eqúlnos. "om
demonstraçào. pelos compelldores. de força. "oragem ou pericia.

§ 20 Excluem·se do disposto no parágrafo anterior os espetáculos circenses
e as corridas de distânCia ou de superação de obstáculos.

Art. r Para os efeitos do amgo anterior. a mdenização ajustada. ~m caso
de morte ou invalidez pennanente. não será inferior á Imponáncta RS 10.000.00 (dez
mil reaiS). em beneticio da vítima. seus dependentes. ou de pessoa mdicada. confonne
() caso.

Parágrafo unico. O pagam~nto da mdemzação prevista neste arngo não
~'(c1ui a responsabilidade por despesas medico·hospltalares decorrentes dos aCidentes.
'luf poderão ser cobertas atraves de seguTO-S<lude conrr3rado com enudades pnvadas.

Art. J" O Poder Executl\o regulamentara esta Lei no prazo de noventa dias
comado da sua publicação.

Art• .t' Esta Lei entra em vIgor na data de sua pubhcação.
Art. 5" Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal. em.t:i" de maio de 1997

~~aJ1L~tl'
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal.

lIO exercicio da Presidência

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

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
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.

SINOPSE

IDENTIFICAÇAO
SLl.tERo l':.A. ORIGE~1 PLS 01121 'J 199ó PROJETO DE LEI ISfl
ORGAO DE ORlUEM : SENADO FEDERAL 'I. 111 1')'J(,

SE:-.JADO PLS UUll9 IlJlJ6
AUTOR ,ENADOR Ll;DlO COELHO PSDB \IS
EMENT·\ DISPOE SOBRE o SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS. A CARGO DOS

PROMOTORES E ORGANIZADORES DE RODEIOS. E~I BENEFICIO DOS
PARTICIPANTES DESSES EVE:-'TOS. AMADORES OL. PROFISSIOl':AIS. E DOS SEL:S
DEPENDENTES. E DA OUTRAS PRO\1DE:-'CIAS

DESPACHO INICIAL
"F, cO~lIssAoDE ASSUNTOS SOCtAIS ICAS'
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I"LTI~IA ~(ÁO

R.\ICD RE~ETlDO A CAMAM DOS DEPt:TADOS
.!"" n:' 1997 tSFl ~1ESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS
DSF 1~ n:í P-\G

ENCA.\ll>lHADú A
,SF) SCBSECRETARIA DO EXPEDIENTE ,SFl(SSEXP> E~ 27 fi; 1')'17

TRAMIT.\çAO
11'1 10 1'1% ISFl PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEGl

ESTE PROCESSO CONTEM I" ITRES> FOLHAS NUMERADAS E
RUBRJCADAS

1)9 lU 19 l /õ ISFI PLE~ARlO ,PLE:-Jl
LEITURA

li'} In ")\)(, I$Fl "lESA DIRETORA
DESPACHO A CAS ,DEClSÁO TE\II~ATlV~1 u:-iDE PODEIV\ RECEBER
E\lEl':D~S. ·\POS Pl'BLlCACAo E DISTRIBL'!c i.u nl A\'l:I.SOS. PELU
PMZO DE fi; ,C1l':COl DIAS 1:-rEIS
DSF 10 In PAG 16tlH5

I:' 1" 19% ,5Fl CO~lISSÀODE ASSCt\'TOS :;OCIAIS (('AS)
ENCERRA.\.1E~TOPRAZO SEM APRESE"NTA(;.-\O DE EMESDAS

~~ \11 ltJlJ6 ISfl COMISSÂO DE ASSLNTOS SOCIAIS i('AS)
RELATOR SEN OSMAR DIAS

2; II 1'1'16 'SFl CO\lISSÁO DE AsseNTOS SOCIAIS ,CAS>

DEVOLVIDA PELO RELATOR. SEN OSMAR DIAS. COM MIl'.'UTA D::
PARECER PELA APROVAÇÃO DO PROJETO

2102 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
ENAMINHADO AO SCP COM DESTINO A SSCLS. ATENDE:®O A
REQUERiMENTO DE INCLUSÃO EM ORDEM DO DIA.

2502 1997 (SF) PLENARJO (PLEN)
LEITURA RQ 138. DE AUTORIA DO SEN LUDIO COELHO.
SOLICITANDO A INCLUSÃO DA MATERIA EM ORDEM DO DIA
DSF 25 03 PAG 4335 E 4336

25 02 1997 (SF) SUBSEC COORD LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AGUARDANDO INCLUSÃO ORDEM DO DIA (RQ. 138)

1903 1997 (SF) SUBSEc. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI AS FLS. 08 O OF SF 249. SOLICITANDO MANIFESTAÇÃO
DO PRESIDENTE DA CASo NOS TERMOS DO PARAGRAFO UNICO DO
ART. 255 DO REGIMENTO INTERNO

19031997 (SF) SL'BSEC COORD LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
AO SCP. COM DESTINO A CAS

19031997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CASl
ENCAMINHADO A COMISSÃO. PARA MANIFESTAÇÃO DO PRESIDENTE.

lO 041997 (SF) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS (CAS)
A COMISSÃO APROVA0 PROJETO EM CARATER TERMINATIVO

0705 1997 (SF) COMISSÃO DE ASSl.iNTOS SOCIAIS (CAS)
ENCMINHADO AO SACP. COM OFICIO DO PRESIDENTE DA CAS AO
PRESIDENTE DO SENADO. COMIJNICA:®O APROVAÇÃO DO PROJETO.

09 OS 1997 (SF) SUBSEC. COORD LEGISLATIVA (SF) (SSCLSl
JUNTADA LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER DA CASo FLS 15117.

1605 1997 ISF) PLENARIO IPLEN'I
LEITURA PARECER 238 - CASo
DSF 1705 PAG 9858 A 9861

1605 1997 (SF) PLENARJO (PLEN)
LEITURA OF 020. DO PRESIDENTE DA CASo COMIJNICANDO A
APROVAÇÃO DO PROJETO. SENDO ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO)
DIAS UTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POR UM DECIMO
DA COMPOSIÇÃO DA CASA. PARA QUE A MATERIA SEJA APRECIADA
PELO PLENARIO. (FLS 18)
DSF 1705 PAG 986~.

2605 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS 19 E 20. TEXTO FINAL REVISADO PELA SGM.

2705 1997 (SF) PLENARJO (PLEN)
COMUNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO. PREVISTO NO ART 91. PARAGRAFO TERCEIRO. DO
REGIMENTO INTERNO. FICANDO PREJUDICADO O RQ 138. DE
INCLUSAO DA MATERIA EM ORDEM DO DIA .f"á'O;§C

27051997 ACAMARA DOS DEPUTADOS COM O OF/SFN' ." ...".

OficIO n' §'fO ISFI

Senhor Primelro~Secretario.

Encaminho a \'ossa Excelencia. a tiro de ser submetido ti revisào
da Câmara dos Deputados. nus termos do art. 65 da ConstituIção Federal. o Projeto de Lei
do Senado n~ 219. de 19Q6. constante dos autografas em anexo. que "dispõe sobre o seguro
contra acidentes pessoaIS. a cargo dos promotores e organlZddores de rodeios. em benefici~

dos particípanres desses eventos, amadores úu profiSSIOnaIs. e dos seus dependentes. e da
outras proVidências"

Senado Federal. em ,J'g de maIO de 1997

--fAUI .."-(iJ.,

Senadora Emília Fernandes
Primeiro-Secretário, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Cbiratan Aguiar
Primeiro-Secretàrio da Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI N° 3:181, DE 1997
(Do Sr. Ney Lopes)

Dispõe sobre a discriminação de sexo, idade ou estado civil para
acesso ao trabalho.

rAS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, Ir)

O Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Será sancionada. na forma desta lei,
qualquer discriminação resultante de sexo, idade ou estado civil
para acesso da pessoa ao trabalho.

Parágrafo único - Ficam ressalvadas as
atividades de natureza especial como insalubres ou penosas.

Art. 2° - Ao empregador que através de
divulgação, critério de seleção especifica ou qualquer outro meio,
criar impedimento ou restrição para admissão do empregado pela
motivação do art. 1°, será aplicada sanção de, no minimo, 500
(quinhentas) e no máximo 2.000 (duas mil) Ufir, para cada caso.
ou índice equivalente que venha substitui-lo.

§ 1° - Na reincidência a multa será duplicada,
para cada caso.

§ 2° - Caberá á fiscalização do trabalho
instaurar o procedimento apuratório, aplicar e arrecadar o produto
da sanção.

Art. 3° Será considerado crime de
responsabilidade a discriminação prevista nesta Lei, praticada por
dirigente de órgão público, da Administração direta ou indireta.

Parágrafo único - Aplicar-se-à o capítulo 11
(arts. 513 a 518), do decreto-lei n° 3.689, de 3 de outubro de 1941,
para efeito de apuração da responsabilidade criminal prevista no
caput.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

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

JUSTIFICAÇÃO

O processo competitivo, decorrente da
globalização econômica, é uma realidade no mundo. No Brasil,
entes públicos e privados buscam aumentar a eficiência, reduzir
custos e usar os recursos da moderna tecnologia. Tais fenômenos
refletem-se em vários campos e setores da vida do cidadão. Um
deles é o acesso ao emprego, que se torna mais difrcil. E nesse
particular os obstáculos acentuam-se, na prática, para as mulheres
e aqueles que, independente de sexo ou estado civil, ultrapassam
40 anos de idade. O autor deste projeto de lei tem inúmeras
correspondências de cidadãos desempregados por força de
processos de privatização de órgãos públicos ou outros fatores.
Em todas as situações descritas, observa-se rejeição do mercado
de trabalho, em razão da idade dos profissionais.

A propósito deste assunto, o Eminente
professor e advogado, Adilson Gurgel, Presidente da secão
estadual da OAB no Estado do Rio Grande do Norte, escreveu
oportuno artigo, publicado no jornal Tribuna do Norte, em 21.05.97.
Afirma este jurista: "Sabemos que a sociedade se tornou
extremamente competitiva. Sabemos que a mão de obra dos
estagiários é muito mais barata do que a de pessoas mais
experientes. Sabemos igualmente do tratamento dispensado a
esses jovens, que a tudo se submetem em busca de uma vaga
no mercado de trabalho•... No entanto, não se deve desprezar
a experiência e maturidade que só se adquire com o passar
dos anos. Não se pode negar ao homem o seu sustento na
hora em que mais precisa. Não se pode pura e simplesmente
ignorar aqueles que tudo deram de si para a melhoria deste
mundo e de repente se sentem abandonados e jogados fora,
como um bagaço de laranja."
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A Constituição vigente, prevê no artigo 7,
inciso XXX, como direito dos trabalhadores, rurais e urbanos, a
"proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado

civil". Observe-se que a Lei n° 7.716, de 5 de janeiro de 1989 e
alterações posteriores (inclusive da recente lei nO 9.459, de 13 de
maio de 1997), já contempla os crimes resultantes de
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou
procedência nacional. Nota-se, todavia, que o sistema jurídico
mfra-constitucional é omisso, quanto á sanção aos casos de
d!scriminação de sexo, idade ou estado civil para acesso do
cidadão ao trabalho. Há vazio legal e jurisprudencial nesse
particular.

O presente projeto de lei caracteriza a
discriminação por sexo idade ou estado civil para acesso ao
mercado de trabalho, sancionando pecuniariamente a empresa
privada e criminalmente o administrador público. A inovação é o
rito de instauração do procedimento administrativo contra a
empresa privada ser da competência da fiscalização do trabalho.
Quanto ao crime de responsabilidade, nos casos que envolva a
administração pública, direta ou indireta, caberá a vítima ou
Ministério Público proceder a representação cabível, por tratar-se
de ação pública.

A presente proposlçao visa, portanto,
preencher lacuna na legislação positiva, acerca de sanções que
evitem a discriminação sexo, idade ou estado civil,
regulamentando a regra constitucional supra citada. A proposta,
ora formulada, em nada atenta contra os princípios da
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, salvo melhor
entendimento dos Colegas parlamentares.

Em.oE3 junho de 1997

~'J'''V\J1/

"LEGISLAÇÃO CITADA A:"EXADA PELA
COORDE:"AÇ'ÃO DE ESTI'DOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

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

TÍTULO II
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 termos de lei complementar, que preverá
indenização compensatória, dentre outros direitos;
...............................................................................................................

XXIX - ação, quanto a créditos resultantes das relações de
trabalho, com prazo prescricional de:

a) cinco anos para o trabalhador urbano, até o limite de dois
anos após a extinção do contrato;

b) até dois anos após a extinção do contrato, para o trabalhador
rural; .

XXX - proibição de diferenç~ de salários, de exerClCIO de
funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou
estado civil;

XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a
salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;

CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

DECRETO-LEI 3.689 DE 03 DE OUTUBRO DE 1941

Código de Processo Penal.

LIVRO 11
Dos Processos em Espécie

TÍTULO 11
Dos Processos Especiais

CAPÍTULO 11
Do Processo e do Julgamento dos Crimes de Responsabilidade dos

Funcionários Públicos

Art.513 - Nos crimes de responsabilidade dos funcionários
públicos, cujo processo e julgamento competirão aos juízes de direito.
a queixa ou a denúncia será instruída com documentos ou justificação
que façam presumir a existência do delito ou com declaração
fundamentada da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas
provas.

Art.5I4 - Aos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa
em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do
acusado, para responder por escrito, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias.

Parágrafo único. Se não for conhecida a residência do acusado,
ou este se achar fora da jurisdição do juiz, ser-lhe-á nomeado
defensor, a quem caberá apresentar a resposta preliminar.

Art.515 - No caso previsto no artigo anterior, durante o prazo
concedido para a resposta, os autos permanecerão em cartório, onde
poderão ser examinados pelo acusado ou por seu defensor.

Parágrafo único. A resposta poderá· ser instruida com
documento~ e justificações.

Art.516 - O juiz rejeitará a queixa ou denúncia, em despacho
fundamentado, se convencido, pela resposta do acusado ou do seu
defensor, da inexistência do crime ou da improcedência da ação.

Art.5 I7 - Recebida a denúncia ou a queixa. será o acusado
citado, na forma estabelecida no Capítulo I do Título X do Livro I.

Art.5!8 - Na instrução criminal e nos demais termos do
processo, observar-se-á o disposto nos Capítulos I e IlI, Título I. deste
Livro.

LEI 7.716 DE 05 DE JANEIRO DE 1989

DEFINE OS CRIMES RESULTANTES DE
PRECONCEITOS DE RAÇA OU DE COR.

Art.! ° - Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes
resultantes de preconceitos de raça óu de cor.

Art.2° - (Vetado).
Art.3° - Impedir ou obstar o acesso de alguém, devidamente

habilitado, a qualquer cargo da Administração Direta \.lU Indireta, bem
como das concessionárias de serviços públicos:
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Ar!. I' O. srts. ,. e 20 da Lei u' 7.716, de 5 de jaueiro de 1989, passam a vigorar
com a seguinte redação:

..Art. 18 Seria punidos, na forma desta Lei, os crimes: resultantes de discriminação
ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacionaln

Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
ArtAO - Negar ou obstar emprego em empresa privada:
Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.
Art.5° - Recusar ou impedir acesso a estabelecimento

comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou
comprador:

Pena: reclusão de I (um) a 3 (três) anos.
Art.6° - Recusar, negar ou impedir a inscrição ou ingresso de

aluno em estabelecimento de ensino público ou privado de qualquer
grau:

Pena: reclusão de 3 (três) a 5 (cinco) anos.
Parágrafo único. Se o crime for praticado contra menor de 18

(dezoito) anos a pena é agravada de 113 (um terço).

Lei:

LEI NQ 9.4S9, DE 13 DE ~IAIO DE 1997
AIWa o. srts. l' e 20 da Lei n' 7.716, de 5
de janeiro de 1989, que define o. crime.
resultantes de preconceito de raça ou de cor,
e lICtOSCent& parágrafu ao art. 140 do
Decreto·lei u' 2.848, de 7 de dezembro de
1940.

O) PRESIDENTE DA ·REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso NlICional decteta. eu sanciooo a seguinte

o Congresso Nacional decreta:

Art. 10. O abatimento por dependente, na declaração
de ajuste anual de rendimentos. bem como as deduções com gastos em
escola e serviços médicos, será o dobro da estabelecida anualmente pela
Receita Federal, para as famílias que tenham filhos adotados a partir da
promulgação desta lei.

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

Art.3°. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Sem dúvida, um dos grandes problemas sociais
do Brasil, senão o maior deles, é o abandono das crianças. É no1ório
também que o melhor local para uma criança é o lar. O esforço de
governos no sentido de criar abrigos, casas e orfanatos tem consumido
enormes quantias de recursos públicos, com resultado geral que não
responde a necessidade da Nação. O presente projeto de lei visa transferir
estes recursos, que são impostos devidos, à familias, sobretudo de classe
média, como um incentivo que motive àquelas que se sentem aptas à
adoção. Não se espera que este seja o fator determinante da decisão de
adotar uma criança.. Será no entanto, o reconhecimento do Estado ao
esforço individual na colaboração pela erradicação da nossa maior doença
social. A intenção do presente projeto, é também, motivar governos e
governantes a criarem instrumentos eficazes de incentivo às familias que
se dispões a receber crianças para lhes dar um lar.

"Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor,
etnia., religião ou procedência nacional

Pena: reclusão de um a. três anos e multa.

§ 18 FabriC3l', comercializ:lr. distribuir ou veicular simbolos, emblemas. orn.arnentos,
distintivos ou propaganda que utilizc:m a cruz suástica ou gamada., para fins de divulgação
do nazismo.

Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.

§ 28 Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermed.io dos
meios: de comunicação social ou publicação de qualquer nature7a:

Pena.: reclusão de dois a cinco anos e mnIta.

§ 38 No caso do parágrnfo anterior, o juiz poderá determinar, ouvido o Ministério
Público ou a pedido deste, ainda antes do inquérito policial, sob pena de desobediência:

I - o recolhimento imedilu<1 ou a busca e apreensão do. exempia= do materi:ú
respectivo;

11 • a cessação das respectivas tr.lIISmissõ.. radioíoDÍc:l5 ou televisivas.

§ 4' Na hipó.... do § 2', constitui efeiro ds condenação, após o trânsito em julgado
ds decisão, a destruição do materi:ú ap=odido.»

Ar!. 2"0 art. '40 do Código Penal ficaaaescido do seguinte.patágrafu:

"Ar!. 140 ..

§ 3- Se a injúria consiste na. utilização de elementos referentes a raça., cor, etnia.,
te1igião ou origem:

Pena: reclusio de um. a trés aoos",c multa."

Ar!. 3' Esta Lei entra em vi~orna data de sua publicação.

Art. 4- Revogam~se 85 disposições em contrário, especialmelIte o art. I" da Lei nO
8.081, de 21 de setembro de 1990, e alei n' 8.882, de 3 de junho de 1994.

Brasília, 13 de maio de 1997; 176'dalndepeudênciae 109"daRepública.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Milton Seiigman

PROJETO DE LEI N° 3.182, DE 1997
(Do Sr. Antônio Balhmann)

Cria incentivos no Imposto de Renda das Pessoas Físicas para
adOÇa0 de crianças.

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI N2 362, DE 1995)

Sala das Sessões, em C? 3,de junho de 1997

LL'

PROJETO DE LEI N2 3,183, DE 1997
(Do Sr. Raimundo Colombo)

Dispõe sobre a utilização de recursos da conta vinculada do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS para pagamento de
matricula e mensalidades escolares no ensino superior.

(AS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PUBLICO; E
DE CONSTITurçAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1"0 art. 20 da Lei n" 8036. de I I de maio de 1990. passa a

vigorar acrescido do seguinte inCISO XII

"Art. 20 ....

XlI - pagamento de matricula e mensalidades escolares do

trabalhador ou de seus dependentes t:m institUições de ensmo

superior,"

.<\rt. '0 . O Poder Executivo regulamentarà ~sta Lei 90 (noventa)

dias apos sua publicação

Art, 30 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. o.l.o R~\'ogam-se as disposições em contrário.
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JUSTlFICAÇ,\O

Nunca é demais Icmbrar que o Fundo de Garantia do Tempo de

Servtço • FGTS representa um patnmônlo do trabalhador brasIleiro. para ser usado em

momentos criticos de sua vida e de sua famllia.

Indiscutivelmente. uma dessas tàses é a dos estudos

universítários. Esta e a hora em que lodos os recursos materiaIS e pessoais devem ser
mobilizados da mesma forma e com o mesmo grau de importância que os utilizados para

a aquisição da casa própria, por exemplo. De fato. seguir um curso superior poderá

representar para o trabalhador ou para seus filhos a virtual ascensão no sistema de classes

sociais. Um diploma de curso superior e, evidentemente. condição para um salário melhor
no mundo de hOJe.

A maIOr parte dos estudantes universItários matriculados em

escolas particulares. sUJeitos, portamo. ao pagammemo de mensalidades escolares, é de

origem humIlde. Não tem tempo para se dedIcar as ativIdades discentes exigidas pela

maioria das universidades publicas. por terem que, ao mesmo tempo em que estudam.

trabalhar para seu sustento e o de suas familías.

Os recursos hoje alocados para o crédito educativo são.

claramente. insuficientes para a demanda. As instituíções partlcul:,ues de ensino superior

atendem, hOJe. cerca de dOIS terços de todos os estudantes unh'ersttarios brasileiros,

Por conseguinte nada mais justo e adequado que ao trabalhador

brasileiro seja garantido o direito de lançar mão do que e seu, para pagar a sua educação e

a de sua família.

Por essas razões. apresento aos meus nobres Pares este projeto de

lei que. estou certo. recebera sua aprovação, em vista de seu rnaxlmo mteresse soem1

Sala das Sessões. em ... de I .' de 1997

-- .~,' .
Depm;;do RAIMr:-<DO COLO~tBO

"LEGISLAÇÃO CITADA .\:-<EXADA PELA
COORDE:\AÇÃO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS· CeDI"

LEI 8.036 DE 11 DE MAIO DE 1990

DISPÕE SOBRE O FUNDO DE GARANTIA
DO TEMPO DE SERViÇO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art.20 - A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser
movimentada nas seguintes situações:

I - despedida sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa
recíproca e de força maior, comprovada com pagamento dos valores
deque trata o Art.18:

11 - extinção total da empresa, fechamento de quaisquer de seus
estabelecimentos. filiais ou agências, supressão de parte de suas
atividades, ou ainda falecimento do empregador individual sempre
que qualquer dessas ocorrências implique rescisão de contrato de
trabalho, comprovada por declaração escrita da empresa, suprida,
quando for o caso, por decisão judicial transitada em julgado;

III - aposentadoria concedida pela Previdência Social;
IV • falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus

dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência Social,
segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na
falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta
vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, indicados em
alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independente
de inventário ou arrolamento;

V - pagamento de parte das prestações decorrentes de
financiamento habitacional concedido no âmbito do Sistema
Financeiro da Habitação - SFH, desde que:

a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho
sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou em empresas
diferentes;

b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo, durante o prazo
de 12 (doze) meses;

c) o valor do abatimento atinja, no máximo, 80% (oitenta por
cento) do montante da prestação.

VI - liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor
de financiamento imobiliário, observadas as condições estabelecidas
pelo Conselho Curador, dentre elas a de que o financiamento seja
concedido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois)
anos para cada movimentação;

VII - pagamento total ou parcial do preço da aquisição de
moradia própria, observadas as seguintes condições:

a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3 (três) anos de
trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou empresas
diferentes:

b) seja a operação financiável nas condições vigentes para o
SFH.

VIII - quando o trabalhador pennanecer três anos ininterruptos,
a partir de I de junho de 1990, fora do regime do FGTS, podendo o
saque, neste caso, ser efetuado a partir do mês de aniversário do
titular da conta;

* Inclso VIII com redaçãodadapda Lei mimero ~«(í7R, de 13071993.

IX - extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos
trabalhadores temporários regidos pela Lei número 6.019, de 3 de
janeiro de 1974;

X - suspensão total do trabalho avulso por período igualou
superior a 90 (noventa) dias, comprovada por declaração do sindicato
representativo da categoria profissional.

XI - quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for
acometido de neoplasia maligna.

* lncum XI acreSCido pela I,cz número /1.922. de 25 {)7 /99-1.

§ 1° - A regulamentação das situações previstas nos incisos [ e
II assegurará que a retirada a que faz jus o trabalhador corresponda
aos depósitos efetuados na conta vinculada durante o período de
vigência. do último contrato. de trabalho, acrescida de juros e
atualização monetária, deduzidos os saques.

§ 2° - O Conselho Curador disciplinará o disposto no inciso V,
visando a beneficiar os trabalhadores de baixa renda e a preservar o
equilíbrio financeiro do FGTS.

§ 3° - O direito de adquirir moradia com recursos do FGTS,
pelo trabalhador só poderá ser exercido para um único imóvel.

§ 4° - O imóvel objeto de utilização do FGTS somente poderá
ser objeto de outra transação com recursos do Fundo. na forma que
vier a ser regulamentada pelo Conselho Curador.

§ 5° - O pagamento da retirada após o período previsto em
regulamento, implicará atualização monetária dos valores devidos.

PROJETO DE LEI N~ 3.184, DE 1997
(Do Sr. Ubiratan Aguiar)

Altera o art. 15 da Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que
dispõe sobre o Fundo de Manutençao e Desenvolvimento do Ensino
Fundamental e de Valorização do Magistério.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇãO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇãO
E JUSTIÇA E DE REDAÇãO (ART. 54) - ART. 24, rI)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' O caput do art. 15 da Lei n' 9.424, de 14 de dezembro de

1996, passa a ter a segumte redação:
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"Art. J5. o Sa/áno-!:'ducação. prevl.\'/o no arl. 212. § 5~ da

Con'illlUlção Federal e devido pelas empresas. na jorma em que Vier a !ier

disposto em regulamento. J calculado com base na alíquota de 3,0% (três

por centol .\()bre .() lOcal de remunerações pagas nu credltada.\', a qualqutJr

título, aos segurados empregados. asSIm defimdos no af(. J2. incIso /, ela

Lei n "8112. de 24 dCJulho de 1991.

§ I' .

,:/2"' .

§ 3(1 Para os efellos deste arugo, .}ãa t.:ompreendldos Como

Inlegrame,\ do ensmo fundamental lJS alunas a parllr do micw do processo

de alfabetl=ação, sl!fSUndo dispuserem os órgdos normallVOS dus sistemas

Jeensmo.

§ -IV OS alunos regularmente atendidos. na data da edu;üo desta

lei: ,omo hl!1U!Jlc1árms da apllcaçdo reail=ada pel(J.~ empresas

contflbulnleS no ensmo fundamental dt§fius empregados e dl.1penJen((!s. IJ

conta dI! deduç6es da ,:untrlblllçãu soclQI do SalárIo-Educação. na forma

da legIslação em v/goro lerão. a part!T de lo' deJaneIro de 1997, () beneficio

assegurado. rejpelladas as condições em que fui com:edlJo e vedados

novos zngressos. nos termos do art. 212. § 5° da (~unstllUlÇão Federal".

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

Art, 3° Revogam-se as dispoSições em contráno,

JUSTIFICAÇÃO

A contribUição socíal do Salário-Educação destina~se. como fonte

adicional aos recursos provementes da arrecadação de Impostos. mclus/\-'e transferêncIas.

ao ensino fundamental. Desde sua institUição. em 1969. pela Emenda Constitucional n° 1.
e sua regulamentação. pelo Decreto-lei n° 1.422175. ela tem essa tinahdade. corroborando

pam a consolidação da prioridade das prioridades na educação brasIleira. que é o ensino

fundamental.

Ao longo do tempo, no entanto. o conceIto de ensino fundamental

foi se ~xpandindo. Inicialmente. era designado como ensino pnmano. o que tradUZIa: o

primeiro ensino, ~ ensmo das primeiras letras. a aprendizagem da leJtura. das quatro

operações e dos rudimentos das ciências. Nossas leiS estabeleciam um penado d~ quatro

anos para as cnanças dominarem esses conhecimentos. Em 1971, a lei 5.692 estendeu a

abrangênCia do periodo em que esse primeIro ensino era mmistrado. Incorporou o então

chamado gmáslo ao bloco de estudos do pnmario. fundmdo num blGCO umco. de OIto

anOs. que passou a chamar-se de ensmo fundamental. A Idela e a mesma do primário:

aquele ensino que lança os ftuldamentos. o que estabelece o suporte para os

conhecimentos postenorcs.

~as as Ciências da educação cvoluiram, ,uportadas pelas

pesqUIsas Cientificas sobre a formaçào da intehgêncIa. sobre como a cnança aprende e

pela retlexão sobrc a prática pedagógica. É conheCimento vulgar, hOJe. de que a cnança

começa a formar sua intelIgência a partir do nascimento e a partir desse momento começa

sua aprendizagem Da descoberta e criação de estratégias mteligemes constnlldas como

forma de sobrevivêncIa. passando por mecamsmos adaptatlvos ao meio tíSICO e SOCial. ale

a aprendizagem da língua falada. em grau bastante complexo de comunIcação. aoS dois

anos de idade a cnança completou um pnmeiro cic~Jo de mteligênclu. Mas a essas
aprendizagens constrUldas no selO familiar e social do seu entorno. começam a somar~se

as aprendizagenc; escolares. Essas estão mais relacionadas à diversificação e ao

aperfeiçoamento de suas formas de comunicação, que envolve a expressão corporal e

artistica, nas suas diversas mamfestações. Em seguida começa a aprendizagem da língua

escrita, Esta era., tradiCIOnalmente. reservada para a primeIra serie do antigo pnmario.

hoje, fundamental. Mas a tradição mudou. Faz anos que a escola percebeu que não pode

esperar a cnança alcançar os sete anos de idade para abordar o ensmo da leitura e da

escnta. Para não ficar anacrõnica nem desrespeitar o interesse e o rirmo de aprendizagem

da criança, a escola começou a tratar daquele assunto mais cedo. Hoje e praticamente

generalizado o início da aprendizagem da leitura, da escrita, da matematica e das ciênCias

aos 5 e 6 anos de idade da criança. Não hà porque conSiderar esses conteudos como

alheios ao ensino fundamental. Eles são, agora, o fundamento que, antes. começavam a

ser lançados somente aos sete anos

A prática pedagógIca tem constatado que o inicIO das

aprendizagens escolares antes dos sete anos ê extremamente benefico para a cmmça, pois

se apeia no conceito da oportunidade, da resposta ao seu interesse e das solicitações do

meio.
Assim como o legislador soube ler a mensagem das ciências da

educação na década de 70, expandindo a duração do enstno primário obrigatórto pam oito

anos, e o nomeando fundamentaJ. deverá perceber, hoje, que o mesmo fundamento

começa maís cedo, aos 5 e 6 anos de idade. Que as mesmas aprendizagens que antes eram

requendas a partIr dos 7 anos, agom o são pelo menos dois anos mais cedo, E isso e
resultado tanto das condições modernas em que nossas crianças vivem. de maior intemção

com o mundo da escrita, quanto da percepção dos educadores de como se realizam essas

aprendizagens.

Temos hoje uma concepção mais abrangente de ensmo

fundamental do que tínhamos no passado. Não demorara para darmos um passo ameia.

mais largo: o de considemr a educação básica - aquela que envolve a educação infantil. o

ensino fundamental e o ensino médio ~ como direito universal e necessidade de todas os

cidadãos. A UNESCO já vem falando em educação básica, naquele conceito abmngente.
há pelo menos uma década. Se não podemos abraçar esse conceiro, no momento, temos

que, pelo menos, alargar o horizonte do ensino fundaMental, consíderando que as crianças

que se encontram em estabelecimentos educacionais no processo de aprendizagem da

Iingua escnta podem ser incluidas, para todos os efeitos. no conjunto daquelas que se

beneficiam dos recursos do Salário-Educação.\('."

Como os nobres parlamentares desta Legislatura souberam dar ao

Brasil as impon:mtes leis que virão revolucionar o ensino no Brasil, especialmente a nova

LDB (Lei n' 9.394;96) e a Lei que institui o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Lei n' 9.424/96), espero contar com o

seu apoio a este Projeto de Lei que, tenho ceneza. abrirá uma possibilidade concreta e
eficaz de melhona do próprio ensino fundamental.

Saladas Sessões, emoJdeJ'wiA de 1997.

~-
Deputado Ubiratan Aguiar

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

LEI 9.424 DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

DISPÕE SOBRE O FUNDO DE MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO
MAGISTÉRIO, NA FORMA PREVISTA NO
ART.60, § 7°, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS,

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

Art.15 - O Salário-Educação, previsto no Art.212, § 5°, da
Constituição Federal e devido pelas empresas, na fonua em que vier a
ser disposto em regulamento, é calculado com base na alíquota de
2,5% (dois e meio por cento) sobre o total de remunerações pagas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados, assim
definidos no Art.12, inciso I, da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991.

§ 1° - A partir de 1° de janeiro de 1997, o montante da
arrecadação do Salário-Educação, após a dedução de I% (um por
cento) em favor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
calculado sobre o valor por ele arrecadado, será distribuido pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, observada
a arrecadação realizada, em cada Estado e no Distrito Federal, em
quotas, da seguinte fonua:

I - Quota Federal, corresponde a um terço do montante de
recursos, que será destinada ao FNDE e aplicada no financiamento de
programas e projetos voltados para a universalização do ensino
fundamental, de fonua a propiciar a redução dos desníveis
sócio-educacionais exístentes entre Municípios, Estados, Distrito
Federal e regiões brasileiras; 11 - Quota Estadual, correspondente a
dois terços do montante de recursos, que será creditada mensal e
automaticamente em favor das Secretarias de Educação dos Estados e
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do Distrito Federal para financiamento de programas, projetos e ações
do ensino fundamental.

§ 2° - (VETADO)

§ 3° - Os alunos regularmente atendidos, na data da edição
desta Lei, como beneficiários da aplicação realizada pelas empresas
contribuintes, no ensino fundamental dos seus empregados e
dependentes, à conta de deduções da contribuição social do
Salário-Educação. na forma da legislação em vigor terão a partir de 1°
de janeiro de 1997, o beneficio assegurado, respeitadas as condições
em que foi concedido, e vedados novos ingressos nos termos do
Art.212, § 5°, da Constituição Federal.

DECRETO-LEI 1.422 DE 23 DE OUTUBRO DE 1975

DISPÕE SOBRE O
SALÁRIO-EDUCAÇÃO.

Art. 1° - O salário-educação, previsto no Art. 178 da
Constituição, será calculado com base em alíquota incidente sobre a
folha do salário de contribuição, como definido no ART.76 da Lei
número 3.807, de 26 de agosto de 1960, com as modificações
introduzidas pelo Decreto-Lei número 66, de 21 de novembro de
1966, e pela Lei número 5.890, de 8 de junho de 1973, não se
aplicando ao salário-educação o disposto no Art. 14, "in fine", dessa
Lei, relativo à limitação da base de cálculo da contribuição.

§ 1° - O salário-educação será estipulado pelo sistema de
compensação do custo atuarial, cabendo a todas empresas recolher,
para este fim, em relação aos seus titulares, sócios e diretores e aos
empregados independentemente da idade, do estado civil e do número
de filhos, a contribuição que for fixada em correspondência com o
valor da quota respectiva.

§ 2° - A alíquota prevista neste artigo será fixada por ato do
Poder Executivo, que poderá alterá-la mediante demonstração, pelo
Ministério da Educação e Cultura, da efetiva variação do custo real
unitário do ensino de 1° Grau.

§ 3° - A contribuição da empresa obedecerá aos mesmos prazos
de recolhimento e estará sujeita às mesmas sanções administrativas.
penais e demais normas relativas às contribuições destinadas à
Previdência Social.

§ 10 - Esta Lei disciplina a educaxão escolar, que se
desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições
próprias.

§ 20
- A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do

trabalho e à prática social.

Sábado 7 15317
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EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 1, DE 17 DE OUTUBRO DE 1969 (*)

Os Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e da Aeronáutica Militar,
usando das atribuições que lhes conf·ere o art. 3.0 do Ato Institucional n.o 16, de
14 de outubro d·e 1969, combinado com o § 1.0 do art. 2.° do Ato Institucional
n.o 5, de 13 de dezembro de 1968, e,

Considerando que, nos termos do Ato Complementar n.O 38, de 13 de dezem
bro de 1968, foi decretado, a partir dessa data, o recesso d·:) Congresso Nacional;

Considerando que, decretado o recesso parlamentar, o Poder Executivo fe
deral fica autorizado a legislar sobre todas as matérias conforme o disposto no
§ 1.0 do art. 2.° do Ato Institucional n.o 5, de 13 de dezembro de 1968;

Considerando que a elaboração de emendas à Constituição, compreendida no
pr-ocesso legislativo (art. 49, 1), está na atribuição do Poder EJ~ecutivo federal;

Considerando que a Constituição de 24 de janeiro de 1967, na sua maior parte.
dev·e ser mantida, pelo que, salvo emendas de redação, continuam inalterados
os seguintes dispositivos: art. 1.0 e seus §§ 1.0, 2.0 e 3.0; art. 2.0; art. 3.°; art. 4.0
e itens lI, IV e V; ·art. 5.°; art. 6.0 e seu parágrafo único; art. 7.° e seu parágrafo
único; art. 8.°, seus itens I, lI, IIr, V, VI, VII e suas alin.eas a, c, e d, VIII,
IX, X, XI, XII, XV e suas alíneas a, b, c e d, XVI. XVII e suas alíneas a, d,
c, f, g, h, i, I, m, n, 0, p, q, r, t, u e v e § 2.0; art. 9.° e seus item: r e m; art. 10
e seus itens r, Ir, IV, V e alineas a, b, e c, VI, VII e suas alíneas a, b, d, e, f e g;
art. 11. seu § 1,0 e suas alineas a, b e c, e seu § 2.°; art. 12 e seus itens I e Ir, e
seus §§ 1.0, 2.° e 3.0; art. 13 e seus itens I, lI, IrI e IV e seus §§ 2.0, 3.° e 5.°;
art. 14; art. 15; art. 16, seu item II e suas alíneas a e b, e seus §§ 1,0 e suas
alíneas a e b, 3.° e suas alíneas a e b, e 5.0; art. 17 e seus §§ 1.0 e 3.°; art. 19 e
seus itens I e lI, e seus §§ 1.°, 2.0, 4.0, 5.0 e 6.0; art. 20 e seus itens I e m
e suas alín·eas a, b, c e d; art. 21 e seus itens I, Ir e m; art. 22 e seus itens m,
VI e VII. e seus §§ 1.0 e 4.0 ; art. 23; art. 24 e seu § 7.°; art. 25 e g.eus itens I e Ir,
e seus §§ 1.0, alínea a, e 2.0 ; § 3.0 do art. 26; art. 28 e seus ite·ns I, II e III
e seu parágrafo único e alineas a e b; art. 29; art. 30; § 3.0 do art. 31; art. 33;
§ 5.° do art. 34; art. 36 e seus itens I, alíneas a e b, e lI, alíneas a, b, c e d;
art. 37 e .s.eu item I; § 2.0 do art. 38; art. 39; §§ 1,0 e 2.0 do art. 40; § 1,0 do
art. 41; art. 42 e seus itens I e lI; §§ 1.0 e 2.0 do art. 43; art. 44, seus itens I e
Il, e seu parágrafo único; itens III, IV e V do art. 45; art. 46 e seus itens I,

LEI 9.394 DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996

ESTABELECE AS DIRETRIZES E
BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL.

TÍTULO I
Da Educação

Art. 10 - A educação abrange os processos formativos que se
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho,
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.

Junho de 1997
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............................•......•........•.••............•.•.•••.....••••.•.••••..•.•.•.•...•.•...•••••••...•

TÍTULO IX
Das Disposições Transitórias

.....................................................•..•.........................•.............................

Art.91 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art.92 - Revogam-se as disposições das Leis ns. 4.024, de 20

de dezembro de 1961, e 5.540, de 28 de novembro de 1968, não
alteradas pelas Leis ns. 9.131, de 24 de novembro de 1995 e 9.192, de
21 de dezembro de 1995 e, ainda, as Leis ns .. 5.692, de 11 de agosto
de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982, e as demais leis e
decretos-lei que as modificaram e quaisquer outras disposições em
contrário.

LEI N9 5.392 - DE 11 DE -\G6STO
DE 1971

.Fixa Diretrizes e Bases para o ensino
de 19 e 29 graus, e dá outras proví
dencias.

o Presidente da República
Faço sab·er que o Congresso Nac~o

nal decreta e eu sanciono a 3egt!int~

Lei:

CAPÍTULO I

Do Ensino de 19 e 29 graus

Art. 19 O ensino de 19 e 29 ~raüs

tem por objetivo geral proporciona.r
aú educando a formação necessária
ao desenvolvimento de suas potencia
lidades como elemento de :3,uta-rea.l1
zação, qualificação para o trabalho e
preparo para o exercício GOl1SCiellte
da cidadania.

§ lI? Para efeito do que dispõem os
Arts. 176 e 178 da ConstituiçãJ, en
tende-se por ensino primário a edu
cacão correspondente ao ens1110 de
primeiro grau e por ensíno médio, o
de segundo grau.

§ 29 O ensino de 1Q e 2Q graus sera
ministrado obrigatoriamente na lín
gua nacional.

Art. 29 O ensino de lQ e 29 graus
será ministrado em estabelecimentos
criados ou reorganizados sob eritérios
que assegurem a plena utilização dos
seus recursos materiais e humanos,

'sem duplicação da meios para fins
idênticos ou equivalentes.

Parágrafo único. A organização ad
ministrativa. didática e disciplinar de

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

.. ..
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PROJETO DE LEI W 3.135, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS N" 141.195

Define como crime contra o livre exercício do Poder Legislativo
Federal ofensa à integridade corporal ou a sdude de membros
desse Poder, e dá outras providênclaS.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o Congresso Nacional decreTa;

Art. 1" É crime contra o livre t!,\erclI.':1(l dI) Pl.'der I,el!I~lattvo Federal o
cometimento do enrne ttpiticado no ano 129 e par3.f7rafI.J:; do Dl:cn:t;-Iei n° 2.848. de 7
de agosto de 1940. contra Depurado Federal ou Scmd,'r da Republica. tendo ., agentc
sua pena alUTIentada de um terço ao dobro.

Art. ,r o processo e o julgamento do cnme.:: dctímúo nesta lei caberá ti
Justiça Federal. .

Parágrafo único. Se o Jugar em qu~ tt'ier S11)(\ pn.H1.'':;ldl' (1 crime for
Municlpio que não seja sede de vara da 1ustiça Feckr.::L fJ Pf(Ji:CiSO e o .ínlgamc.:nw
caberão a uma das varas da Jusnça Federal da eap!tal do Estado ou do DI>tnto Federal

Art. 3" Esta Lei entra em vígor na data de sua plJblicJçiiü.
Art. 4° Revogam~se as disposições ctn l'l)ntr3l1i)

Senado Federal. em e-:t-de junbo de 1"97

1/
I J ,/d/.L
L~ .d~ 11/ ,e lIf /-/11~nador eraldo Mdo

Primeiro Vice-Presidente do Senado federal.
no exercício da Prcsldenda

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PF.LA
C:OORDENAÇÃO DE ESTlIDOS LEGISLATIVOS _CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPlIBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
..............................................................................................................

TíTULO IV
DA ORGANIZAÇAo nOs PODERES

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEçAo VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto
pela outra, em um só turno de discussão t: 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.
.........................................................................~ u/o ••••••• j, •••••••••

DECRETO-LEI ~o 2.848 DE 07 DÉ DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL.

•••••••••• ••••••••• •• ••••••••••••••••••••• 1•••••••••••••••••• H .

PARTE ESPECIAL

TíTULO I
Dos Crimes Contra a Pessoa

CAPíTULO 11 - Das Lesões Corporais

- Lesão carporal

Art. 129 - Ofender l! integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de 3 (tres) meses a I (um) ano.

- Lesão corporal de natureza grave
§ 1° - Se resulta:
I - incapacidade para as ocupações habituais. por mais de 30

(trinta) dias;

11 - perigo de vida;
111 - debilidade permanente de membro. sentido ou função;
IV - aceleração de parta:

Pena - reclusão. de I (um} a 5 (cinco) anos.
§ 2° - Se resulta:
I - incapacidade pennanente para o trabalho;
11 - enfermidade incurável;
III - perda ou inutilização de membro, sentido ou função;
IV - deformidade pennanente;
V - aborto:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

- Lesão corporal seguida de morte
§ 3° - Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o

agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo:
Pena - reclusão. de 4 (quatro) a 12 (doze) anos.

- Diminuição de pena
§ 4° - Se o agente comete o crime impelido por motivo de rele

vante valor social ou moral ou sob o dominio de violenta emoção. logo
em seguida a injusta provocação da vitima, o juiz pode reduzir a pena
de um sexto a um terço.

- Substituição da pena
§ 5° - O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a

pena de detenção pela de multa:
I - se ocorre qualquer Q1tS hipóteses do parágrafo anterior;
11 - se as lesões são recíprocas.
- Lesão corporal culposa
§ 6" - Se a lesão é culposa;

Pena - detenção, de 2 (dois) meses a I (um) ano.

- Aumento de pena
§ 7° - Aumenta-se a pena de um terço, se ocorrer qualquer das

hipóteses do Art. 121. § 4°.
.. ;': -""11m rnÁ1'iit"Jl'(enmmtdapd<.ll.cI tlllnlo!m1(Ofll). di! 13 de 'UI/H1Jjf /1)1)0

§ 8° • Aplica-se à lesão culposa o disposto no § 5° do Art. 121.
".~ 8"(01" rcdm;dt!dr!I(·rmmadaf'l!lllll!llIlIml!m}((J('9. r/e 13 d""lll1mJI! jI)'}fJ

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM PLS UOI"I ftJ·I~ PROJETO DE LEI (SF)
OItG;\ODE'ORIGEM SENADQFEDERAL llJO~ 1l)1)~
SENADO PlS onUI 11J95

AUTOR ~ENAOOR ODACIR ~o"kES PFL RO
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EMENTA DEFINE COMO CRIME CONTRA O LIVRE E~'ERCICIO DO PODER LEGISLATIVO
FEDERAL OFENSA A INTEGRIDADE CDPRPORAL OU A $AUDE DE ~IEMBROS DESSE
PODER. E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

DESPACHO INICIAL
ISF) COM. CONSTITUlCÀO E JUSTiÇA 'CC))

ULTIMA AÇÀO
RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
3011; j')l)i ,SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF31 05 PAG

ENCAMINHADO A
ISF) SUBSECRtrARIA DO EXPEDIENTE iSFHSSEXPl EM ltJ lIS 19lJ7

TRAMITAÇÃO
U'3 051995 (SFi PLENARIO IPLEN)

LErruRA.
03 OS tlJ'JS (SF) f'o..fESA OffiETORA

DESPACHO A CCJ (DECISÃO TER.'vfINAnvAl. ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTE1S
DCN2 04 05 PAG 7256

18 OS 1995 (SF) COM. CDNS1111JIÇÃD E JUSTIÇA 'CC))
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

18 OS 1995 ISF) COM. CONS1111JIÇÃO E JUSTIÇA (CC))
RELATOR SEN JOSE FOGAÇA.

17 la 1'96 (SF) COM CONSTITIJ1ÇÃO E JUSTiÇA <CC))
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÓES
DE SER INClUIDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO

160'1'')7 (SF)COM CDNS1111JIÇÃO E JUSTIÇA tCCn
PARECEil. SEN JOSE FOGAÇA. FAVORAVEL A MATERIA. COM A
EMENDA 001 - ceJ.

2604 1997 ISF) SOOSEC COQRD LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI. AS F1.S, 9 E la. COPIADA LEGlSI.AÇÃO CITADA NO
PARECER DA CCJ.

2904 1997 (SF) SOOSEC, CQORD I.EGlSI.ATIVA 'SF) (SSCLSl
AO SACP. COM DESTINO ACCJ. A FIM DE QUE SEJA REVISTO O
TEXTO FINAl. OFERECIDO PEI.A co~nssÃo COM A APROVAÇÃO DA
EMENDA.

29 04 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMlSSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CC1. PARA REVER o TEXlO FINAL.

08 OS 1997 (SF) COM, CONSTITIJ1ÇÃO E JUSTIçA 'CC))
ENCAMINHADO AO SACP. PARA ATENDER SOI.lCITACÃO A SSCLS.

12 05 1997 (SF) SERVIçO DE APOIO COMlSSÓES PERMANENTES
RETORNA A SSCLS.

20 os 1997 ISF) PLENARIO (PLENl
LEITURA PARECER 246 - CCl
DSF 21 05 PAG 10044 E 10045,

:!o OS t')I)'1 (SF) PLENARIO (PLEN)
LElTIJRA OF 02.0. DO PRESIDENTE DA CCJ. COMUNlCANDO A
APROVAÇÁO CO!\.i A EMENDA 1 • CCJ AO PROJETO. EM REUNIÃO
REALIZADA. EM \(, DE ABRIL DE 194'1. SENDO ABERTO O PRAZO
DE 05lCrNCOl DIAS lfrEIS PARA fNTERPOSIÇAo DE RECL'RSO.
POR UM DECIMO DA COMPOSiÇÃO DA CASA. PARA QUE A MATERIA
SEJA APRECIADA PELO PLEf>;ARIO.
DSF 21115 PAG Inll!l8

1005 tl)1)1 'SFl PLENARIO IPlE}.')
COMUNICAÇAo PRF.SlDENCIA TERMINO PRAZO SEM rNTERPOSfÇÃO DE
RECL'RSO PREVISTO!\O ART '11. PARAURAFO TERCEIRO, 00

10 05 Jl~~GA~~R~i?b~~EPUTADOS CO\1 o OFiSf N" f(jl,'i

Oficio n' :fi':; ISFl

Senhor Primelro-Secretano.

Encaminho a Vossa f'<cdênr.:Iil. a tim de ser submetido a revisão
da Câmara dos Deputados. nos termos do an. 65 da ('únstltUIção Federal o Projeto de Lei
do Senado nll l-tl. de 1995. constante dos autógrafos em ane'<o. que ·'define como crime
contra o livre exercicio do Poder Legislativo Federal ofensa fi integridade corporal ou à
saúde de membros desse Poder. e dá outras providências·',

Senado Federal. em O,g de junho de 1997

/
!;Ic'l~. t.,,~t [,.t.)

Senadora Emília Fernandes
prime1ro-Secretário, em exercício

A Sua Excc-fência o Senhor
L· l · (. ;... 1.;hL lIt.llI"\!lllÍar
Primeiro Js~r.tclaJit) .:lã Chmi\',l ,h':1;J)~l1Utado!:l

PROJETO DE LEI N° 3.186, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS N" 156/95

Define o crime de expor a vida, a integridade corporal, ou a.
saúde de alguém, por meio do fornecimento de gás liqUefeito em
recipiente nao adequado ao uso.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E PE REDAÇAO)

o Congres')o Nacional decreta:

Art. I" Expor a perigo a vida. a integridade fisica ou a saúde de alguém
mediante a venda ou o fornecimento de gàs liqüefeito de petróleo acondicionadc em
recipiente defeituoso. inadequado ou inseguro,

Pena ~ Detenção de três meses a um ano. e multa.
§ 10 Na mesma pena incorre o propriet3J1o. diretor. gerente. ou funcionano

que tenha contribuído. por ação ou omIssão. para a ocorrência do fato delituoso.
§ 20 A pena pecuníària prevista neste artigo poderá ser fixada em

dias-multa. observado o disposto no art. 60. § 1". do Código Penal.
Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal. em 0.2de junho de 1997

k!/;;]i;
o
i!6
i1

Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal.
no exercício da Presidência

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

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

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

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

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

SUBSEÇÃO 111
Das Leis

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

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto
pela outra. em um só turno de discussão c 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.
.............................................................................................................0.0

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

DECRETO-LEI N" 2.848 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL.

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

PARTE GERAL
. .

TÍTULO V
Das Penas

............................................................................................................. o.,

CAPÍTULO 111
Da Aplicação da Pena

.................................................................: .
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• Critérios especiais da pena d~ muita

Art. 60 - Na fixação da pena de multa o juiz deve atender, prin
cipalmente, à situação econômica do réu.

• ArllKO com redação dett1nmnada pela f,el numero 7,209. dt JI de Julho dI! 191U

§ \0 _ A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz consi
derar que. em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz. embo
ra aplicada no máximo.

- Multa substitutiva

§ 2° - A pena privativa de liberdade aplicada, não superior a 6
(seis) meses, pode ser substituída pela de multa. observados os critéri
os dos incisos II e III do Art. 44 deste Código.

• § 2 /"'om redaçâo detammaJa pt!la [,f!llJlimero 7.209. de /1 de julho de 1984

SINOPSE

IDE1'<T!FJCAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM, PLS 001561995 PROJETO DE LEI (SF)
ORGÃO DE ORIGEM ,SENADOFEDERAL 17051995
SENADO, PLS 001561995

AUTOR SENADOR: JULIO CAMPOS PfL MT
EMENTA DEFINE O CRIME DE EXPOR A VIDA. A INTEGRIDADE CORPORAL. OU A SAUDE

DE ALGUEM. POR MEIO DE RECIPIENTE DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO.
DEFEITUOSO OU NÃO REQUALIFlCADO. E DA QlITRAS PRO\~DENCIAS.

DESPACHO INICIAL
(SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCO

ULTIMA AÇÃO
RMCD REMETIDO A CAMARA DDS DEPUTADOS
la 051997 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DDS DEPUTADOS.
DSF310SPAG

ENCAMINHADO A
: (SFl SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXPl EM 3005 1997

TRAMITAÇÃO
17051'95 (SF) PLENARlO (PLEN)

LEITURA.
17 05 199~ (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CCI (DECISÃO TERMINATIVA). ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS lITEtS.
DCN2 18 O~ PAG 8166

22 os 199~ (SFl COM. CONSTI11llÇÃO E JUSTIÇA (CCII
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS

22 08 1')9~ (SFl COM. CONSilTUIÇÃO E JUSTIÇA (CCll
RELATOR SEN 10SE FOGAÇA

1906 1996 (SFl COM CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCll
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESlANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES
DE SER INCLUlDA NA PAUTA DE REUNlÃO DA COMISSÃO.

0705 1997 (SFl COM CONS1111llÇÃO E JUSTIÇA (CCl1
PARECER. SEN JOSE FOGAÇA. FAVORAVEL A MATERtA. COM AS
EMENDAS 001. 002 E OO1-CC1. (FLS. 03 A OS).

12 OS 1997 (SFl SER~ÇO DE APOIO COMlSSÓES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

1405 1997 (SI') SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SI') (SSCLSI
JUNTADA COPIA DA LEGISLAÇÃO CtTADA NO PARECER DA
CCI. DE FLS. 09.

20 OS 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 2H - CCI. FAVORAVEL AO PROJETO. NOS
TERMOS DAS EMENDAS I A 3 - CCI. QUE OFERECE
DSF21 OS PAG 10046 A 10048.

20 05 1997 (SI') PLENARlO (PLEN)
LEITURA OF. 053. DO PRESIDENTE DA CCI. COMUNlCANDO A
APROVAÇÃO DO PROJETO COM AS EMENDAS I A 3 - CCI. SENDC!
ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS lITElS PARA INTERPOSIÇAO
DE RECURSO. POR UM DEClMO DA COMPOSiÇÃO DA CASA. NO

SE1"ITTDo DE OUE A MATERIA SEJA APRECIADA PEtO PLENARIO.
DSF21 US PAG 10m\\)

11) O~ JI)')1 tSF) PLENARIO (PLEN'l
COMUNICAÇ AO PRESlDE~CIA TER,\!ISO PRAZO SEM INTERPOSiÇÃO DE
RECURSO. PRE\lSTO NO ART 'i I PARAGRAFO TERCEIRO. DO
REGIMENTO INTER!'iO _ J') •

3005 11)117 A CAMARA DOS DEPL'TADOS CO\( O OF/5F N° 2 ..3. t. -:?

Oficio n' .5''f'l (SF)

Senhor Primeiro-Secretil.rio.

Encaminho a Vossa E'(ceiêncí:t. a fim de ser submetido à revisão
da CâtmUil dos Deputados. nos trnnos do aR 65 da Constituiçfio Federal. o Projeto de Lei

do Senado n° 156. de 1995. constante dos autógrafos em "nexo. que "define ocrime de
expor a vida. li integridade corporal. ou a saúde de í11guém. por meio do fornecimento de gás
Iiqüefeito em recipiente mio adequado ao U3Q".

Senado Federal. em Clt de junho de 1997

/
sanactorá' .fimil16 "Fernandes

?ril:l~l.ro-..k:cr'Jt.il:' io, "::Ia e~er'.: rl;.:..0

A Sua E\celência (1 Senhor
Deputado {'biriltan Al!lIl3r

P:zmeim-Secrctárlo drl Câmilnt dos Deputados

PROJETO DE LEI N° 3.187, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS N° 260/95

Dispõe sobre o crime de dano, al teran"do os arts 153 165 e 167,
e acrescentando o ar~ .. 167-A ao Decreto-lei n2 2.848; de 7 de
dezembro de 1940 - Codigo Penal.

(A COMISSAo DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E DE REDAÇl\OJ

() Congresso :".cion.1 decreta:

Art. I" Os arts. 163. 165 e 167 do Decreto-lei n' ~.348. de 7 de dezembro
de 1940.. passam a vigorar com a seguinte redação:

·'Art. 163. Destruir. inutilizar. deteriomr ou conspurcar coisa
alheia:

Pena ~ .
Paragrafo único. Se o crime é cometido:

'ii·:··~·~~··~·~~·;;;~·~~··d·~·~~~i~~~;·ti~~··d·~·ri~·;~:··~·i·~h~:·~~·~~~·d·~~~
semelhame:

VI - de maneira furtiva ou dissimulada.

::M..··i·65'.···D~~·m;i~:··i~~~ji·i~~:··d~~~ri~~~~··~~··~~~~~~~·~~··~~i~a
tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico.
arqueológico ou histórico.

Pena - ..
"Art. 167. Nos casos do caplll do 3rt. 163 e do 3rt. 164 somente

se procede medi~te queIxa; e dos n's IV, V e VI do p3l'ágrafo único
do art. 163, medlame representação."
Art. 2" Acresceme-se o seguime art. 167-A, ao Decreto-lei n' 2.848,

de 7 de dezembro de 1940. com a seguinte redação:
"Art. 167- A. Nos casos do crime de conspurc3l' coisa alhei",

const.ame do capIII do art. 163, e seu parágrafo único. n's IV, V e VI,
e cOISa tombada pela autoridade competeme em virtude de valor
artístico: .3I'queológico ou histórico, conslMte do art. 165, o juiz
SubsUlUlra a pena privativa de liberdade por preslação de serviços à
COmunidade. sempre que as circunstâncias indic3l'em qoe tal pena é
suficiente."

Art. 3" Esta Lei enrra em vigor na data de sua publicação.
Art. "Ju Revogam-se as disposições em contrano.

Senado Fedeml. em , ..::!dejunho de 1997

í ~'/' ,
({fi /1.: .fel .t 1ft~

- Senador Gemido ~Iclo
Primeiro Vice-Presidente do Senado Fedeml.

no exercido da Presiàência



Junho de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sábado 7 15323

"I.EGISLA(·,\O CITADA A:'iEXADA PELA
COORDE:\AÇÃO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS - ('eDI"

CqNSTITUIÇÃO
REPlIBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TíTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO III
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 lÍnico.Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.

DECRETO-LEI N° 2.848 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1940

CÓDIGO PENAL.

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

PARTE ESPECIAL
........................................................................................................

TÍTULO 11
Dos Crimes Contra o Patrimônio

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

CAPÍTULO IV - Do Dano

- Dano

Art. 163 - Destruir, inutílízar ou deteriorar coisa alheia:
Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

- Dano qualificado

Parágrafo lÍnico. Se o crime é cometido:
I - com violência à pessoa ou grave ameaça;
11 - com emprego de substância inflamável ou explosiva. se o

fato não constitui crime mais grave;
1II - contra o patrimônio da União, Estado, Município, empresa

concessionária de serviços públicos ou sociedade de economia mista;
-llem 111 ,"um fl1daçüa tklermillat1aptt/u I~i mímem S.J.l6, dI! J di! novembro di J967.

IV - por motivo egoístico ou com prejuízo consíderável para a
vítima:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa,
além da pena correspondente à violência.
................................................................................................................

- Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico

Art. 165 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela
autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou
histórico:

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
................................................................................................................

- Ação penal

Art. ]67 - Nos casos do Art. 163, do número IV do seu parágra
fo e do Art. 164. somente se procede mediante queixa.
................................................................................................................
................................................................................................................

SINOPSE

IDENTfFlCAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM' PLS n01tÍtll')?~ PROJETO DE LEI (5Fl
ORGÃODEORIGEM SENADO FEDERAL 150<) 1<)<)5
SENADO ~ PLS 00260 11J9~

AlITOR SENADOR ROMEU TL'MA Pl SP
EMENTA DA NOVA REDAÇÃO AOS ARTS. 161. 16~ E 167 DO DECRETO-LEI ~R.JR. DE

07 DE DEZEMBRO DE I'"'' - CODIGO PENAL. E DA OlITRAS PROVIDENCIAS.
DESPACHO INICIAL

\SF) COM. CONSTITUIÇÃO E ruSTIÇA ,ccn
ULTIMA AÇÃO

RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPlITADOS
30 05 19')7 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPlITADOS.
DSF3I "5 PAG

ENCAMINHADO A
(SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE \SF)CSSEXP\ EM ,005 1.,.,7

TRAMITAÇÃO
15091995 (SF) PLENARIO (PlEN)

lEITURA.
150919')5 (5F) MESA DIRETORA

DESPACHO A CCI (DECISÃO TERMINATIVA>. ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS. APOS PUBLICAÇÃO E DISTRIBUiÇÃO EM AVULSOS. PELO
PRAZO DE 05 (CINÇOI DCAS UTEIS
OCN2 16 U9 PAG 15902

19091995 cSF) ÇOM. CONSTITUiÇÃO EruSTIÇA ,cçn
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÁO DE EMENDAS

19091995 (SF) ÇOM CONSTITUIÇÃO E JUsnçA (CCII
RELATOR SEN ROBERTO REOUIÃO

0312 199ó (SFl COM. CONSTtTl!IÇ'ÃO E JUSTIÇA (ctn
OEVOLvlDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDlÇ'ÓES
DE SER INClUIDA NA PAlITA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

2304 1997 rSF) COM. CONSTITUiÇÃO E JUsnCA cçcn
PARECER. SEN ROBERTO REQUlÃO. FAVORAVEL COM AS EMENDAS
001 E 002 - CCJ. (FLS. 05 A UR)

05051997 (SF) SERVlCO DE APOI') COMISSÚES PERMANENTES
ENCAMINHADO A CCI. P.\RA ELABORAÇÃO DO TEXTO FINAL.

12 os 1997 (SF) SERVlCO DE APOIO COMISSÚES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSClS.

2005 1997 ISF) PLENARlO (PLENl
LEITURA PARECER 248 • CCI
OSF21 os PAG 1004~ A 10050

20051997 (SF) PLENARIO (PLENl
LEITURA OF. OJ8. DO PRESIDENTE DA CCI. COMllN1CANDO A
APROVAÇÃO DO PROJETO COM AS EMENDAS I E 2 - CCI. SENDO
ABERTO O PRAZO DE os (CINCO) DIAS UTEIS PARA INTERPOSIÇÃO
DE RECURSO. POR lIM DECIMO DA COMPOSiÇÃO DA CASA. PARA QUE
A MATERIA SElA APRECIADA PELO PLENARIO.
OSF21 os PAG 10088

3t1 05 JljlJ7 1$F'l PLENARIO IPLENI
COM! lNlCAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SE~IINTERPOSIÇÃO DE
RECURSO PREVISTO ~o ART ~ I. PARAGRAFO TERCEIRO. DO

luas 1~~GÁ~~~~N1~~~gEPUTADOSCOMOOF/SFN'" ,.ff'!:.,' ~t

Oficio n' j-f9 rSFl

Senhor Primeiro~Secretario.

Encammho n \'ossa Exceiencia. a tim d~ ser submetido ~ n~\·l'ih)

da Câmara dos D~putado5. nos tennos do nn. bS da. COIl511tU1i;ão Fedeml. II Projeto Úl,.' L~I
do Senado n ' ~60. d~ 1995. ~onstanre dos autografos em Ilnexo. que "dispõe sobre 11 CIIIO:':

de Jano. nlterando ,)5 arts. 163. 165 e 167. ~ acrescentando l\ art. 167·,,\.•h'

DecrelO-lel n' 2.848. de i de dezembro de 1940 - Código Penar'.

Senado Federal. em 0.$ de junho de 1997

6' / . ,o'c.·;
,. ;,..{,l. •• ~ (.

Senado a Emí lia Fernanàes
primeiro-secretário, em ~:<arcício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar .
Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
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PROJETO DE LEI N!!. 3.188, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS N2 113196

Acrescenta artigo à Lei n2 8.069, de 13 de julho de 1990,
determinando o inicio imediato de investigação de
desaparecimento de criança e adolescente.

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o Congresso ~ncional decreta:
Art. 1" .\crescente-se o segumte :trtIl!o. sob o numero 165. à Lei n" 8,069.

de 13 de julho de 1990. renumerando-~e os dem~ls:
·'Art. 165. Os ôrgàos competentes darão inicio à investigação do

desaparecimento de criança e adolescente no prazo màximo de seis
horas após notificação.

Parágrato único. As primeiras providências incluirão
comunicado à Policia Rodoviária. aos portos e aeroportos. assim como
às companhias de transportes. sendo fornecidos elementos n~es5àrio5

à identificação do desaparecido."
Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal. em 02 de Junho de 1997

k:!.7i!~
Primeiro Vice-Presidente do Senado Federal,

no exercício da Presidência

"LEGISLAÇÃO CITADA A:'iEXADA PELA
COORDE:-lAÇÃO DE ESnmOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO !lI
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.

FaráRrafo único. Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.

LEI N° 8.069 DE 13 DE JULHO DE 1990

DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE, E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

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

LIVRO 11
PARTE ESPECIAL

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

TÍTULO VII
Dos Crimes e das Infrações Administ~ativas

. .

CAPÍTULO]]
Das Infrações Administrativas e das

Disposições Finais e Transitórias
................................................................................................................

Art. 265 - A Empresa Nacional e demais gráficas ?a l!ni,ão, da
administração direta ou indireta, inclusive fun~daçõ:s_lOstItUldas e
mantidas pelo Poder Público Federal, promoverao edlçao popular do
texto integral deste Estatuto, que será posto à di~p?sição da~ escolas e
das entidades de atendimento e de defesa dos direitos da crIança e do
adolescente.
. : ..
................................................................................................................

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM' PLS 0\\\ I1 \9% PROJETO DE LEI (Sf)
ORGÁO DE ORIGEM, SENADO FEDERAL 2805 19%
SENADO: PLS 0011) 1996

AUTOR SENADOR ERNANDES AMORIM PMDB RO
EMENTA ALTERA A LEI806~. DE \) DE JULHO DE 1990. DETERMINANDO A BUSCA

IMEDIATA DE CRJANÇA OU ADOLESCENTE RECLA,\IADOS COMO DESAPARECIDOS.
DESPACHO INICIAL

(SF) COM. CONSTITUIÇÁO E JUSTIÇA (CC])
ULTIMA AÇÃO

RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
3005 19'17 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF 3105 PAG

ENCAMINHADO A
: (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXP) EM 10051997

TRAMITAÇÃO
2805 1996 (SF) PLENARIO (PLEN)

LEI1URA.
2805 19% (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CCJ (DECISÃO TERMINATIVA). ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS. APOS PUBLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EM AVULSOS PELO
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS.
DSF 2905 PAG 8915.

2407 1996 (SF) COM. CONSTlTUlÇÃO E JUSTIÇA (CCJl
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.

24 07 1996 (SF) COM. CONSTITIJlÇÃO E JUSTIÇA (CCJl
RELATOR SEN JOSE BlANCO.

041\ 1996 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA (CCJl
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÓES
DE SER INCLIJlDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

07051997 (SF) COM. CONSTITIJlÇÃO E JUSTiÇA (CCJl
ANEXADO AO PROCESSADO PARECER DA COMISSÃO NOS TERMOS DO
SUBSTITUTIVO 001 - CCJ. (FLS. lO A 12).

0705 1997 (SF) COM. CONSTlTUlÇÃO E JUSTIÇA (CCJl
NESTA DATA. NOS TERMOS DO REQUERJMENTO SUBSCRITO PELO
SEN JOSE BIANCO. O SUBSTITUTIVO E SUBMETlDO A DISCUSSÃO
EM TURNO SUPLEMENTAR.

07 OS 1997 (SF) COM. CONSTlTUlÇÃO E JUSTIÇA (CCJl
NÃO HAVENDO RECEBIDO EMENDAS. O SUBSTITUTIVO E
CONSIDERADO DEFINITIVAMENTE APROVADO. (ART. 284 DO
REGIMENTO INTERNO).

1405.1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMlSSÓES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

20 OS 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEI1URA PARECER 2S1- CCJ. FAVORAVEL AO PROJETO. NOS
TERMOS DA EMENDA 1 - CCJ (SUBSTITUTIVO) QUE OFERECE.
DSF 21 OS PAG 1005S A lOOS7.

20 OS 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEI1URA OF. 061. DO PRESIDENTE DA CCJ. COMUNICANDO A
APROVAÇÃO DO SUBSTITUTIVO AO PROJETO. EM RElJNTÃO DE 08 DE
MAIO DE I9~7. SENDO ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS
UTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POR UM DECIMO DA
COMPOSIÇÃO DA CASA. NO SENTIDO DE QUE A MATERIA SEJA
APRECIADA PELO PLENARIO.
DSF 2105 PAG IOllB9.

30 05 1997 (SF) PLENARIO (PLENl
COMUNlcAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSiÇÃO DE

RECURSO. PREVISTO NO ART 91. PARAGRAFO TERCEIRO. DO

:10 05 l~~aÁ~'i~fRI~~gEPUT ADOS COM o Of/SF t-l" _2~::C ~T ,J
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Ofieio n' .,j"·C ISF)

Senhor Prirnciro~Secrctario.

SUBSEÇAo 111
Da5 Leis

. .

Enc~mmho a Vossa F.:xcel~ncl:1. :l fim de ser submetido à re\'lsão
da CâmAra dos Depurados. nos" termos do art. 65 ela CClflsrillliç,io Ft:deraJ. o Projeto d~ Lei
do Senado nO 113. de 1996. constante dos autógrnfos em anexo. que "acrescenta arngo a
Lei n~ 8,069. de 13 de julho de 1990. detcnTIln:mdo o inicio Imediato de investigação de
desnpnrectmcnto de criança e adolescente".

Senado Federal. em 0..'2 de junho de 1997

I .
/ //.;:(.",,(W.

Senador.;{ "'Í;[lliíii.l Fernandes ...
Primeiro-S"cr~t:iri0, 0:"\ .:;l:.:.erCl.C10

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primeiro~Sccretàri(lda Câmnra dos Deputados

PROJETO DE LEI N° 3.189, DE 1997
íDo Senado Federall

PLS N" 135196

Art. 65. O projeto de lci aprovado por uma Casa será revisto
pela outra. em um só turno de discussão e votação. e enviado à sanção
o~ ~romltlgação, se a Casa revisora o aprovar. ou arquivado. se o
reJenq".

f'arâgrafó único. Sendo o projeto emendado. voltará à Casa
iniciadora.
................................................................................................................
................................................................................................................

DECRETO-LEI N" :!.[Wl Df: 07 DE DEZEMBRO DE 1940

CIlDlGO PENAL.

t\.l.tera .) red':lC'rio do art. :':24 do Decrctc-(el L'o:! ':.84tl, fi\::;'
dezelhnrc d(~ 1Tio (('ód 1'10 Pe-nal).

! l\ (.uHlSSAü LJE t:omn U'UrçAO g JUSTIÇA. [:; DE REDAÇJ\O)

de

rITI.'1.0 VI
Uos ('riml';; Contnl OS CostUII\C~

'.. ') \n. r' Il .1:'[ ~'::1 dl\ f)~~r~w-Ir.:l 11 .:: :::-tx, J..: - ,h.' rkzemiJro dI.:' I'\W
I t (JJl~Ll J <-'nal I naSSJ a \ '!;!Nar Ctl!ll a ... '-,gUIIHL' I\:JJI,:.II'

• \11 .::.:: ~ [!rL'SUlllC-";t..:':l \ Jl)1t~IlCHl

I - ahsoJuw. "r..' <1 nUma
J J ndo t..: IHalL\J de qU1tIClfZ\.: <1nos

111 t..:' .lh~nJu.1 \lll dcibil lIkntal. .' \.' ,H!i.:ntt: .. 0nhcl.la 1.:;;1<1
..·tn:unslancla.

. 11 ~ re.lat~\·a ,\..' a \ lhma nao pode. por qualquer nutra causa.
oferecer rl'~lstcnL'la ..

Art. 2:: r~ta ( t't L'ntra em \"Igor Jl3 data de sua puhlu:açáo
:\rt. j Rc\·oc:.un· ...: a~ dlSP(\'iI.;ik~ em ~(mtrano

'.enadu I't'deral. em l".'::; tk lunlw de 190'7

//tt (l~:"t Il,ti
",:,."l.. ft'( vlA,' J! I

i;enador <Jeraldo Melo .
Pnrnclfo \'u;e-Presldt:nte do Senado Federal.

no e\.t~rCIClO da Pres;dCnCl<l

"I.EGISI..\C\O C1T.\U'\ '\:'<EX.\I)'\ I'EL.\
COORI>F.:>;M,'Ao IlE F.STt:I>OS LEGISL\TI\"OS - re\ll"

CONSTITUIÇÃO
REPlJBLlCA FEDERATIVA DOBRASIL

1988
................................................................................................................

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

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

SEÇÃO VIIl
Do Processo Legislativo

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

c.wlTr,l.O IV
Disrn:;;il;clc:.i G~rais

- PrcslJnç<io dc vil)léncia

,\11. 22...J. - Prc:.ul1lC-:-.t; a \ ipknl:ia~ se a \ ilinla:

~:) nÜc"I é mak1r d~'; 14 l,:at(.')f!'(} anl'S:

hl (. alíl'Tl1da PU ,J.:bil Ill!ôl1taL ... 11 agente ...onhecia esta
circun~;titncia:

c' l nii(l rod .... r"r qualqu~routra causa. l)ferecer resistencia.

................................ " ,.......... . ~ ~ , .

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

SI N O I' S E

lDENTIFICAl;~l)

NID.-1F,RO "~A ()I;!("iLI\I r:":5IHIJ 151<1')(., Pll0JETO DE LU (SFl
OP.GÃO DE e!~,;GEM '~C':A;')íJ FEDEP.At ~II U(\ 11)%
SENADO '''_:' '~~Jl15 1';'·{,

AlITOR ..;EN; . l'. DE:-;I'.DITA D,\ SlL\'A PT lU .
Ef\.1E}n'A ,\Lfi.P.A A REDAÇ ..\O [\0 :\RI' ~:,-1 DO DECRJ:TO·[.Elll'1tx Dr. o~ DE DEZE:-'-1BRO

DE [9-111 I (·)D1GO PENALl
DESPACHO IhlCIAL

iSF) ('OM CONST1TT.·1( ..i..f) F JU~;T!C\ iCeI}
ULTIMAA<;Ao

R\1CD REMETIDO A (',\M:\HA {)O'-; DLflt"L\DOS
3005 1')117 (SF) \.U:::SA DIRETORA

OESPACHO A (A~tARA DO:~ DL?VTADOS
DSFJII)~ PAO

ENCAHINHAIJO ,\
: {$F) svnSECPETiIJ}.I.\ [li) 1:::·,FF.D1El',TE d5F)(SSEXP) EM 30 os 1997

TRA~..nTAcAo
200(191)1:0 ISFIPLEN,\,IUO {PLENl

LEm.'RA
2/)(16 llJ% (sn ME5A DIRETORA

DESPACHO A CCI 'DECISÃO TERMINATIVAI. ONDE PODEM RECEBER
EMENDAS. APOS PUBLICAÇÃO E DlsmlBUlçÁO EM AVULSOS. PELO
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS LrrEIS.
DSF 2106 PAG 10101

240719% 'SFl COM CONSTm~çAo E JUSTIÇA iCCI)
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ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.
24071996 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA (CC))

RELATOR SEN ROBERTO REQUIÃO.
08 10 1996 (SF) COM CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA (CC))

DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES
DE SER INCLUlDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

0705 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC1)
PARECER. SEN ROBERTO REQUlÃO. FAVORAVEt..

12 OS 1997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMlSSÚES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

20 OS 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA PARECER 252 - CCI.
DSF 2105 PAG 10057 A 10059.

20 os 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA OF. 057. DO PRESIDENTE DA CCI. COMIJNICANDO A
APROVAÇÃO DO PROJETO. EM REUNIÃO DE 08 DE MAIO DE 1997.
SENDO ABERTO O PRAZO DE os (CINCO) DIAS UTEIS PARA
INTERPOSiçÃO DE RECURSO. POR UM DECIMO DA COMPOSIÇÃO DA
CASA. NO SENTIDO QUE A MATERIA SEJA APRECIADA PELO
PLENARIO.
DSF 21 os PAG 10089.

30 OS 1997 (SF) PLENARIO (pLEN)
COMIJNICAÇÃO PRESIDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSiÇÃO DE

RECURSO. PREvlSTO NO ART. 91. PARAURAFO TERCEIRO. DO

,0 os l~~G~~~i~:gEPUTADOS COM O OFISF N" ;:'~' ~., f
(llicHl n .-;,'::!! ISfl

S~nhDr PnIl1Clm-\..:t:rcl:m~l.

Encaminho 11 \l\::,sa [\cclllncHL .1 lím dt: st:r submendo a rC\'lsâo
da C:imara dn'i [)~pumdos. lH)S lennos ,1.1 al1 65 da (\,"~nnmçàll r~deml. o Prcllclo de
Lt:l lÚ Senado 11' U5. d~ J9Q(,. t:iJnstante dos 'HIfOt!IUfos em llTlC\O. que "altera a redaçãu
do ano ~2i dl) Decreto-lei n' 28-t8. de '7 de dczl:mbCLI de 19·H) 1C,'údlgo Penal)"

Senado F~deral. em t:),J de junho de IC)97

j ,
r:J( ;",.f.v,- t", ..

Senadora ;::::lilia F(;lrnandes
Prirne~ro-SGcret5.rio, l.'ffi exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan AgUIar
Primelro~Secretario da Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI N!! 3.190, DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS N2 206/96

Dá redação ao § 42 do art. 37 da Lei n2 8.078, de 11 de setembro
de 1990 - Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

(AS COMISSõES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E bE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24,
II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I" O § 4" do art. 37 da Lei n" 8.078. de 11 de setembro de 1990. passa
a ter a seguinte redação:

"§ 4" É enganosa por omissão a publicidade televisiva de
prestação de serviços por telefone. bem como de sorteios cm que a
participação se dá mediante ligação telefônica. sem a divulgação de
seu preço. de fonna ostensiva."
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3" Revogam-se as dísposições em contrário.

Senado Fcderal. em t .'de junho de 1997

Jr.ttl ]It/I tI...
Senad Geraldo t~t~"/

Primeiro Vice·Presidente do Senado Federal.
no exercício da Presidência

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

CONSTITUIÇÃO
REPÍJBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

. .

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

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

SUBSEÇÃO III
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° 8.078 DE 11 DE SETEMBRO DE 1990

DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DO CONSU
MIDOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor

CAPÍTULO V
Das Práticas Comerciais

SEÇÃO III
Da Publicidade

Art. 37 - É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 10 - É enganosa qualquer modalidade de informação ou co
municação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou,
por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em
erro ú consumidor a respeito da natureza. caracteristicas, qualidade,
quantidade. propriedades. origem,' preço e quáisquer outros dados so- ,
bre produt0s e serviços.
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§ 2° - É abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória de
qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a su
perstição, se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da
criança, desrespeita valores ambientais. ou que seja capaz de induzir o
consumidor a <e comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua sa
úde ou segurança.

§ 3° - Para os efeitos deste Código, a publicidade é enganosa
por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do pro
duto ou serviço.

§ 4° - (Vetado).
.................................................................................................................
.................................................................................................................

SINOPSE

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM: PLS 00206 1996 PROJETO DE LEI (SF)
ORGÃO DE ORIGEM: SENADO FEDERAL 08 10 1996
SENADO: PLS 00206 1996

AUTOR SENADOR: SERGIO MACHADO PSDB CE
EMENTA ACRESCENTA PARAGRAFO UNlCO AO ART. 37 DA LEI 8078. DE li DE

SETEMBRO DE 1990 - CODlGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.
DESPACHO INICIAL

(SF) COM. CONS111UIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
ULTIMA AÇÃO

RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
3005 1997 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF3IOsPAG

ENC~S~CRETARlADO EXPEDIENTE (SF)(SSEXPl EM 3005 1997
TRAMITAÇÃO

08 10 1996 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (pLEGl
ESTE PROCESSO CONTEM 04 (QUATRO) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS.

08 10 1996 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA.

OS 10 1996 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CCJ (DECISÃO TERMINATIVA). ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS. APOS PUBLICAÇÃO E DISTRBUlÇÃO EM AVULSOS. PELO
PRAZO DE 05 (CfNCO) DIAS UTEIS.
DSF 09 10 16586.

21 II 1996 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.

21 II 1996 (SF) COM. CONS111UIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
RELATOR SEN JOSE BlANCO.

16121996 (SF) COM. CONSTrfUlÇÃOEJUSTlÇA (CCl)
DEVOLVIDA PELO RELATOR. ESTANDO!, MATERIA Elo! CONDIÇÕES
DE SER fNCLUlDA NA PAUTA DE REUNlAO DA COMISSAO.

2304 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
PARECER SEN JOSE BIANCO FAVORAVEL COM A EMENDA OI QUE
OFERECE (FLS. 5 A 7).

23041997 (SF) COM. CONS111UIÇÃOEJUSTlÇA (CCl)
NESTA DATA NOS TERMOS DO REQUERIMENTO SUBSCRlTO PE.LO
SEN JOSE BrANCO. O SUBSTITl.ITIVO E SUBMETIDO A DISCUSSAO
EM TURNO SUPLEMENTAR.

2304 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCl)
NÃO HAVENDO RECEBIDO EMENDAS. O SUBSTITIJT1VO E
CONSIDERADO DEFINITIVAMENTE APROVADO. (ART. 2S~ DO
REGIMENTO rNTERNO).

05051997 (SF) SERVIÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
RETORNA A CCJ PARA APRECIAÇÃO EM TURNO SUPLEMENTAR. TENDO
EM VISTA QUE A EMENDA APRESENTADA E UM SUBSTITIJT1VO.

1205 1997 (SF) SERVIçO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

2005 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)

LEITURA PARECER 253· CCI.
D5F 21 05 PAO 10059 A 10061.

2005 1997 (SF) PLENARIO (PLENl
LEITURA OF. 034. DO PRESIDENTE DA CCJ. COMUNICANDO A
APROVAÇÃO DO PROJETO COM AEMENi:>A I • CCJ (SUBSTl11JTIVO).
EM REUNIÃO DE 23 DE ABIlIL DE 1997. SENDO ABERTO O PRAZO
DE 05 (CINCO) DIAS lITE1S PARA INTERPOSiÇÃO DE RECURSO.
POR UM DEClMO DA COMPOSIÇÃO DA CASA. PARA QUE A MATERlA
SEJA APRECIADA PELO PLENAllIO.
DSF nos PAG 10088.

lO 05 1997 (SF) PLENARI0 (PLENl •
COMUNICAÇÃO PRESIOENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSIÇAO DE
RECURSO. PREVISTO NO ART. 91. PARAGRAFO TERCEIRO. DO

lO 05 1:9r;,~~~f~~:ti:iPUTADOS COM OOF/SF N'9:.Cf..?/'l;

Oficio n' .f~?! iSFl

Senhor Primeiro-Secrerario.

Encmrimho a \ 'ossa t.'.:celênClil. a tim de ser submetIdo iÍ' revlsào
da Câmara lio·s Depurados. nos tc'nnos do ano 65 da Constltuiçào Federal. o Projeto de Lei
do Senado n; 206. de 1996. constante dos autografas em anexo. que "dá redação ao § ..-.I

do art. 37 da L<l n' 8.078. J< 11 de ,etembro de !990 • Código de Proleçào e
Defesa do ConsumIdor"

Senado Federal. em lO gdejunho de 1997

.Á.J :/.v·' .c'
Senadóra t imilia Fernandes

Primeiro-Secretário, +2In exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Ubiratan Aguiar
Primelro-Secrelãrio da Càmara dos Deputados

PROJETO DE LEI N!! 3.191t DE 1997
(Do Senado Federal)

PLS N2 24197

Proíbe a nomeaçêo de parentes para carqos em comissão e dá
outras providências.

(IIS COMISSOES DE TRABALIIO, DE ADMINISTRAÇllO E SERVIÇO POBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇllO (ART. 54) _ ART. 24, 11)

o Congresso XaeionaJ decreta:

Art. 1" Evedado a membro de Poder ~ 30S demaIS ocupantes de cargo.
emprego ou funçào publica de qualquer dos Poderes. nomear ou requisitar cônjuge.
companheiro ou parente. consanguineo ou atim. até o terceJro grau civíL para cargos
ou empregos em comissão. bem cotno mame~los nesses cargos ou empregos sob sua
chefia imediata.

Art. 2" ESla Lei entra em vigor na dala de sua publicaçào.

Senado Federal. em at de junho de 1997

I 'l;'/~'~or'peraldo 'l~
Primeiro Více-Presiílente do Senado Federal.

no exercicio da Presidência

"l.IffiIS/.AÇ'\OCJTADA ANEXADA PEI.A
COORDEi'OA(XO DE ESTllDOS I.EGISLATlVOS·CeDl"

CONSTITUIÇÃO
REPÍIBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...........................................J•• 'o, , ••••

SUBSEÇÃO III
Das Leis

..................................................................................; , .
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Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto
pela outra, em um só turno de discussão e votação, e envia?o 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.

PROJETO DE LEI N~ 3.192, DE 1997
(Do Sr. Cláudio Chaves)

Altera a Lei n2 7.674, de 4 de outubro'de 1988, que lIAutoriza a
Insti tuto de Administração Financeira da Previdência e
Assistência Social lAPAS a doar â Academia Nacional de
Medicina imóveis destinados à instalação de centros de estudo e
pesqUisa".

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

............................................................................................................. 0.0

SINOPSE
(AS COMISSÕES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. S4) - ART. 24, 11)

Art. 4.° Revogam-se as dispoSIções em contrário.

,n:STIFICAÇ,\O

de 199deSala das Sessões. em

Art.!.' O art. 2.' da Lei n.' 7674, de 4 de outubro de 1988, passa

a vigorar acrescIdo do seguinte paragrafo:
"\rt. :.:~

ParagrMo limcO \c':ldenu..t :-'"lcIOnctl de \!17dICmü
podem. " I,lulo de l'elnbulCdO pelos l"slos <ir onslrucJo, conceder a
':')O$truiorú dos premas fcriendos no (<i/lI!:; dIreito de exploracoo comerCiai
de parte dos mesmos por prazo de ale ,mie aoos"

Art. 2.' O prazo pam adoção de providências para construção dos

centros de estudo e pesquIsa, preVIsto no art. 3.' da Lei n.' 7.674, de 4 de. outubro de 1988,

passa a ser de seiS anos. contados da data de publicação da presente Lei.

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

A cnaçào de c~ntros de ~StUd05 l: pe$qul~as por p~me da Acad~mla

NaCional d~ M~d!cma. num paiS como o nosso. tão carente d~ Imcmtlvas da especle. d~\e

merecer todo o apoIO do governo c da SOCiedade
Esse tcu o objetivo da L~I nU 7,674,88. rrustrado porem pelo extguo

prazo d~ St:IS meses para a reversào. a partir da data da escrttura d~ doação. caso não IniCiada
3: construção. a que S~ conjugou a d~mora para que a Prefeitura do RIO de Janeiro concedesse
a deVIda licença.

Para qu~ nào se perca a Invulgar oportumdade de se lazer algo pelo
desenvol\imento da clênclil m~dica brasIleira. oferecemos o presem~ proJeto que solUCionara
o problema do prazo para cumpnmemo das obngações da donatana, Alem disso. nossa
propoSição poSSIbilita a elefi\41ç'ão de e~quema J~ autotínanclaml!nto qu~ assegurara a
~oncretlzação da obra c seu retorno total ao patrimônio da Academia NaCIOnal de Medicina
ao termInO de um prazo de \'lnte anos

Ecomo ol~rccemo~ a propOSIção. certos do apOio dos Ilustres pares

Ar!. 3.' Esta lei entra em vigor n. data de sua publicação.

o Conbrresso Nacional decreta:

Senhor Pnmelro~SeCret:lno.

IDENTIFICAÇÃO
NUMERO NA ORIGEM PLS 00024 l'in PROJETO DE LEI (SFI
ORGÃO DE ORIGEM SENADO FEDERAL "60219'17
SENADO PLS 0002~ 1')'17

AUTOR SENADOR' ROBERTO FREIRE PPS PE •
EMENTA PROlBE A NOMEAÇÃO DE PARENTES PARA CARCOOS EM COMlSSAO E DA

OUTRAS PROVlDENClAS.
DESPACHO INICIAL

(SF) COM CONSTITL1ÇÃO E JUSTIÇA (CCi)
ULTIMA AÇÃO

RMCD REMETIDO A CAMARA DOS DEPUTADOS
"805 19')7 (SF) MESA DIRETORA

DESPACHO A CAMARA DOS DEPUTADOS.
DSF29 o~ PAO

ENCAMINHADO A
. (SF) SUBSECRETARIA DO EXPEDIENTE (SF)(SSEXPl EM "~IlS 1997

TRAMITAÇÃO
26 02 19'17 (SF) PROTOCOLO LEGISLATIVO (SF) (PLEGl

ESTE PROCESSO CONTEM OS (CINCO) FOLHAS NUMERADAS E
RUBRICADAS

2602 1997 (SF) PLENARIO (PLEN)
LEITURA.

2602 1997 (SF) MESA DIRETORA
DESPACHO A CC] (DECISÃO TERMINATIVA) ONDE PODERA RECEBER
EMENDAS. APOS PUBLICADO E DlSTRlBUlDO EM AVlJLSOS. PELO
PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS.
DSF 27 02 PAG ~6~, E ~6~4.

26031997 (SF)COM CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CCi)
ENCERRAMENTO PRAZO SEM APRESENTAÇÃO DE EMENDAS.

26 O, 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC])
RELATOR SEN JEFFERSON PERES.

10 O~ 1997 (SF) COM. CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA (CC])
DEVOLVlDA PELO RELATOR. ESTANDO A MATERIA EM CONDIÇÕES DE
SER INCLUlDA NA PAUTA DE REUNIÃO DA COMISSÃO.

07051997 (SF)COM. CONSTITUlçÃOEJUsnçA (CC])
PARECER. SEN JEFFERSON PERES. FAVORAVEL.

1205 1997 (SF) SERVlÇO DE APOIO COMISSÕES PERMANENTES
ENCAMINHADO A SSCLS.

19051997 (SF)PLENARIO (PLEN)
LErruRA PARECER 2~4 - CCI.
DSF 20 OS PAG 9994 A 9996.

19051997 (SF)PLENARIO (PLEN)
LErruRA OF. 05~. 00 PRESIDENTE DA CC]. COMUNICANDO A
APROVAÇÃO 00 PROJETO. EM REUNIÃO DE 08 DE MAIO DE 1997.
SENDO ABERTO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS PARA _
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POR UM DECIMO DA COMPOSIÇAO DA
CASA. PARA QUE A MATERIA SEJA APRECIADA PELO PLENARIO.
DSF 20 05 PAG 9997.

2705 1997 (SF) SUBSEC. COORD. LEGISLATIVA (SF) (SSCLS)
ANEXEI. AS FLS. 30. TEXTO FINAL REVlSADO PELA SOM.

28 OS 1997 (SF) PLENARIO (pLEN)

COMUNICAÇÃO PRESlDENCIA TERMINO PRAZO SEM INTERPOSiÇÃO DE
RECURSO. PREVISTO NO ART. 91. PARAGRAFO TERCEIRO. DO

2805 l~G~~i'gEPLTrADOS COM OF/SFN'.6.:f.6!'t;.
foi.

Encammho a \ l)5::;a Ev..cdenclJ.. a tim de ser submeudo a rC\"1Sào

da Càmara dU5 Deourad\l$ noS tenno!) cl,:, art. DS da l\msntUl'âL'l F~dern~. I) ProJ~tO d: L~l
Lia S~nadú n' ~ ..L de 19Q7.- t.:onstanre dos aU[ogrJfD5.~m a~t:xo. que "pr01be a nameaçao e
parentes para cargos em comissão e da outras pro\1dt:nCIJS

Senado Federal. em tJ~ de Junho de 1997

/

/ ,. ,,~, rc"d'··'
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AUTORIZA O INSTITUTO DE
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA
PREVlDENCIA E ASSISTENCIA
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SOCIAL lAPAS A DOAR A
ACADEMIA NACIONAL DE
MEDICINA IMÓVEIS DESTINADOS À
[NSTALAÇÃO DE CENTROS DE
ESTUDO E PESQUISA.

................................................................................................................
Art. 2° - Os terrenos indicados no artigo anterior destinam-se

exclusivamente à instalação dos centros de estudo e pesquisa da
ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA.

Art. 3° - Os imóveis doados reverterão ao patrimomo do
lAPAS. independentemente de qualquer indenização. ainda que por
benfeitorias realizadas. em caso de dissolução. liquidação ou extinção
da entidade. se lhes vier a ser dada. no todo ou em parte. destinação
diversa da prevista no artigo anterior. ou se. no prazo de seis meses.
contados da data da escritura de doação, não houverem sido adotadas.
pela donatária, providências para a construção dos centros de estudo e
pesquisa.

Art. 4° • Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as diposições em contrário.

.\rt.6U O terceiro. c::mdldJt(\ Iransl~rencla lÍas
pennl$sõ~s. d~\'t:ra preencher lodllS as exigênCiaS do amgo amcnOf.

.\rt.7" O Poder Público. il pedJdo do p~nmss!l)mmo ç

atendendo a com cmêncla do ServiÇO, podera autortlar a Interrupçdo, por tempo
detcnnmado. da penmssào a ele auwnzada..

Paragratb LJmco • A íntem1pçào a que 5~ rt::ferc o "Caput"' d~ste

J.rt1go não podem ultrapassar um maximo de 30 ftnntal dIas. nem prejudicar o
atendlmemo d05 usuanos da ãrea. sob pena de revogação da permissão

Art. 8° É vedado o transporte de cargas nos veiculos do
rranspone Publico Alternatl\'o no Tc::mtono NaclOnal.

Art. 9° A penmssão. no Transponc Público Alternativo.
tera por objeto a operação de vClCulos em todos 05 Mumclpios do Temrono (\.'aclOnal.

§ I' Caberá ao Poder Público definir os crirenos de embarque e
desembarque de passagclfos. Inclusive oS locaIS de parada dos veiculas. para que s~Jam

prevenidos transtornOS no trâfego. em espeCIal nas "taS expressas,

Art. 10 A frota de veiculos do Transporte Público
Alternatlvo n50 podera superar 50% (cmquental por cento da trota. d~ Transporte
Público Regular.

Art. 11 Constituem direitos dos permissionanos:

PROJETO DE LEI N2 3.193, de 1997
( Do Sr. Gonzaga Patriota )

nRegístrar 01 (um) motorista subslltuto por veIculo em semço,
cabendo ao propno pennissionano operar por período mimmo de 5D~'-Q lcmquenta.) por
cento do tempo diàno total da operação.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NO 3.157, DE 1997)

Institui o transporte público
Nacional.

alternativo no Território lI) Registrar até 02 (dois) cobradores por veiculo em serviço.
observado o que prescreve o un. 7°. mCISO XXXIII da ConstituIção Federal

no PartiCipar atIvamente. mediante s~us representantes. do
planejamento dos s~rvlços.

f) Con~'TessoNaCIOnal dccrcm

,\rt.1'1 Fica msUtuldo o franspone Pubhco Alternau\o no
r~mton(l "acionai. ctimplcmentar aos s~rVlços d,; transporte publico coieu\'o l:

Individuai.

Art. r o scn'lço ue Transpone Público Alternanvo no
Temtono ~acl0nal sera explorado ~m caratcr connnuo e pennanente sob o regime de

penmssão

Art. 3' E vedada a exploração dó serviço por pessoa

_ , Art. 12 Não se~â. conce.dida a pcmn5sào para os Sen'lços
Jo Transporte Pubhco Alternatlvo no Terntono NaCIOnal. a vCIculos com Idade 5lJpenOr
J 10 (dezl anos. contados da data de seu !Jcenclamento

Art. 13 E obngatona a ~'(ecuçáo do Diana de manutenção
preven!lva recomendada pelo tàbncante e pelo corpo '''COlCO do DENATRAN _
Depanamento NaCIOnal d~ Trânsíto,

§ Jo) Só sem pennitida a substituição de veiculo. por outro de
Ibrual capaCIdade e Idade igualou mferior ao veiculo substitUldo.

juridica.

Art. 4' Compele ao Poder Público delegar. planejar,
tiscalizar o Transporte Público AlternatIvo na Temrorio Nacional,

§ I' O Transporte Público AIlemallvo no Temlório Nacional
reger-se-a pelos disposttlvOS do. presente Lei. uo Código NaCIOnal de TrânsIto t:

respectivo regulamento e demaiS regulamentos e nonnaS vlgemes no paIS e que Vterem a
~er btlJxacios.

§ 2' O planejamento dos serviços do Transporte Público
Alternativo no Território Nacional será executado em cooperação com os representantes
dos penmsslOnarios.

Art. 5' As penmssões serão delegadas pelo Poder Público,

que tàrá realizar licitação pública.

§ I' A cada permIssionário será permitido regístro de apenas OI

(um) veIculo.

§ 2H Será obrigatona a vlstoria dos velculos a cada Dl (um) ano.
pelo oraão de trànslto.

§ 3" Só poderão operar veiculus segurados.

Art. 14 Todo veiculo em operação devera mostrar. em local
faclimente ..-lslveL o trajeto que està autonzado a percorrer. bem como o deVido
credenCiamento.

. Art. 15 A exploração de servIços de Transpone Público
AlternatIvo no Terntono NacionaJ será remunerada pelas tanfas aprovadas por ato dos
Senhores Governadores dos respectivos Estados.

.\rt.16 A tixação do valor da tanfa sera baseada na
eficáCIa dos serviços e levada em consideração o aspecto SOCial dos mesmos. o seu custo
operacional e as eXigênCIas de melhoramento.

.\!1. 17 Os perrmsslOnànos. medJante seus representantes.
terão assento n· •..·lli1~elho de Transporte Público dos respectivos Estados.

§ 2' Os permissionários do Transporte Público Alternativo
deverão satisfazer as seguíntes condições;

I) Ser propnetano do veIculo:

Art. 18
orgamzar em cooperatIvas

As pessoas fisicas de que trata eSla Lei. poderão se

11) Ser profissional aUlônomo:

!D) Ser reSIdente no Ternrono NaCIOnal. há. no mlmmo. 02 (dois I

anos:

IV) Apresentar auto de VISlona do veiculo poio DETRAN.

Art. 19 Para se habilitar às permIssões preCISam comprovar
que estão em dIa com suas obngações mbulánas perante os Estados e a União.

Art. 20 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo
de bO (sessenta I dIas. a contar da sua publicação.
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.\rl.21

.\rl.21

Esta Lt.:1 entra em \lIgar na data de sua pubhcação.

Re\'o\1am~~e as d\Sp05\çõeS em contrano.

PROJETO DE LEI N~ 3.194, DE 1997
(Do Sr. Chico da Princesa)

Brasllin-DF. 04 de junho de 1997
Deputado GO:-iZAGA PATRIOTA - j'SB-PE

Dispõe sobre as operações d~ desconto de duplicata nas
instituições financeiras e sociedades de fomento mercantil
(l1factoringl1 ), e dá outras providências.

o Congresso Nacional decreta:

Art. I° Ficam as instituições fmanceiras e as sociedades
de fomento mercantil ("factoring") obrigadas, nas operações de desconto de
duplicatas realizadas junto a seus clientes. a observar as seguintes condições:

.1 US T I F I C .\ T I V .\

o transpone público convencIOnaI. hOJe. no BrasIl. e um
dos pIOres do mundo. prinCIpalmente quando se trata de transpone coletivo mterurba~o.
onde meia dilzia de empresns do ramo. monopolizam o transpone. Cobram os olhos oos
.:arns dos passag~lro!'. nfio lhes oferecem qualquer contono ç t'ol'1cam o mmlmo de
iinlbus. superlotandO-(15.

o Transpone Pubheo Alternativo sempre eXIStIU no pOl'
InteIrO c. l:omO till. dandcstmarncmc. tem a mesma Insegurança dos transportes
convencl.:>nais

(AS COMISSõES DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COM~RCIO;
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART. 24, 11)

E DE

Conhecedor desses problemas. quando ocupam a
Secretana NaclOnai de frànsno. ~stnbl1do em LeIS EstaduaiS de \n.n~s ~stados aa
Federação. mclume. do Distnto Federal. durante nossa cuna permanen.cla naquela
Secretana. pouco m~l\S de um ano. organi7..amos. em mUltos Estados. os ~ombelros ~
Camioneteiros 1:. conseguimos em mULto. diminUir os aCidentes de transito. antes
causados por super-lotações desses velculos.

Ate a Policia Rodovlana rederal. subordlOada a SETRAN
~ outros órgãos de trâns\to. ~stão prestando assistenC13 aoS transportadores alternauvos.

Nestas circunstâncias. esperamos il aprovação, deste
Projeto de LeI e.. todos nós. r~'resentames do povo br~süe1Jo. nesta Ca.sa. para facdltar a
"da dos que neceSSItam de lo transporte maIS àgtl e que proporCIOne a população
melhor comodtdade. ~

Salà das Sessões. 04 de~unholde 1097 \' ,\ '\' ,

'\ Irll:l.;\C~\. -''i,..J(
J)'eputad\)~,\\dA PAlTiúÓTA - PSB-PE

"LEGISLA(ÃO CITADA .\:'iEX\DA PEU
COORDE:-iA(ÃO DE EST\inOS LEGISI,ATI\'OS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÍlBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

CAPíTULO 11
Dos Direitos Sociais

Art. 7° - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. além
de outros que visem amelhoria de sua condição social:

I - relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou
sem justa causa. nos termos de lei complementar. que preverá
indenização compensatória. dentre outros direitos:

li - seguro-desemprego. em caso de desemprego involuntário:

XXXllI - proibição de trabalho nolUrno, perigoso ou insalubre
aos menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de quatorze
anos. salvo na condição de aprendiz:

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

1- exigência do aceite. confonne disposto no art. 2°. § 1°,
inciso VIII. da Lei nO 5.474, de 18 de julho de 1968:

11 - declaração por escrito do endossante ou do comprador
constante do título. de que recebeu o título de boa-fé e assume a
responsabilidade pela veracidade das infonnações contidas na face do título.
sob pena de incorrer no crime de estelionato tipificado no código penal
vigente.

Art. 2° As instituições financeiras e sociedades de
fomento mercantil ("factormg') que procederem, nas operações de desconto
de duplicatas. em desacordo com o artigo anterior sujeilar-se-ão ao:

I - pagamento de multa ao Banco Central do Brasil:

11 - cancelamento imediato da respectiva operação de
crédito e seu conseqüente lançamento contábil para a rubrica de "devedores
duvidosos", e:

III - ressarcimento de danos morais ao devedor da
duplicata que não houver concedido o aceite na fonna prevista nesta lei.

Art. 3° O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 60 (sessenta) dias de sua publicação.

Art. 4" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

JLSTlFICAÇÃO

Já se tomou prática usual no comércio brasileiro. o
dcscomo de duplicatas "frias" junto aos bancos e empresas de '1aclormg",
comprovando crime de estelionato e evidente abuso da boa-fé alheia Ocorre
que, apesar da Lei na 5.474/68 detenninar a obrigatoriedade do aceite,
ninguém no comércio respeita esta exigência legal que é feita à emissão de
uma duplicata. Particularmente os bancos, por intennédio da cobrança de
titulos que é feita por instnunentos processados em computador - chamada por
eles de "cobrança escritural" - estão desrespeitando totalmente a regra legal e
efetuando operações de descomo de duplicatas scm o devido aceite do
comprador.

Assim, seria absolutamente desnecessário repetir em
outro tcxto de lei o que já está consagrado na legislação vigente. Entretanto.
não é isto que ocorre no mercado financeiro e nas '1aclorings", quando se
trata de operações de descomo de duplicata. A utilização de duplicatas "frias"
tem aumentado bastante nos últimos meses. prejudicando sobremaneira
pessoas dc boa-te e comerciantes honestos que nada tem a ver com esta
prática lesiva e criminosa.
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Nossa proposição vem dar um basta neste procedimento
conivente que se verifica entre os bancos, jaclorings e pessoas inescrupulosas,
sempre voltadas a levantar recursos mediante a apresentação de créditos
inexistentes. Atualmente, os bancos alegam. baseados em pareceres de seus
depanamentos juridicos. que não lhes cabe analisar a boa procedência dos
créditos que lhes sào transferidos, e passam a cobrá-los ferozmente.
detenninando o protesto e execução destes titulos. muitáS vezes falsos e nulos
na sua constituição. Na verdade. não é este o entendimento que a própria Lei
n° 5.474/68 explícita, quando detennina a obrigatoriedade da concessão do
aceite na dupliéata por parte do comprador. As exceções ao aceite também
estão previstas na própria lei e não se confundem com as evidentes burlas
praticadas po. pessoas desonestas.

Acreditamos que estaremos dando um pa,so positivo no
sentido de melhor disciplinar as operações de duplicatas realizadas junto aos
bancos e jaclonngs, trazendo maiS tranqüilidade e senedade ás transações
realizadas no âmbito do comércio. que. na sua ampla maioria, age sempre de
forma muno correta e não merece ser contaminada pela prática ilícita de
poucos.

Sala das Sessões, em Oi/ de J!,h://Y/t't1 de 1997.

~
//~f/ _

/ ~~
Deputa DA PRINCESA

"I.F.GISI.A('.\O CITADA A:-IEX.\DA PELA
COORDE:".\çAO DE ESTUlOS LEGISLAT1"OS - CeOl"

LEI 5.474 DE 18 DE JULHO DE 1968

DISPÕE SOBRE AS DUPLICATAS E DÁ
OUTRAS PROVlDÊ~CIAS.

CAPÍTULO I
Da Fatma e da Duplicata

Art. 20
- No ato da emissão da fatma, dela pode.á ser extraída

uma duplicata para circulação como efeito comercial. não sendo
admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar
o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador.

§ 10 - A duplicata conterá:
I - a denominação "duplicata", a data de sua emissão e o

número de ordem:
11 - o número da fatura:
III - a data certa do vencimento ou a declaração de ser a

duplicata à vista:
IV - o nome e domicílio do vendedor e do comprador:
* Idf.·nI(flcu~·iin do dc\'eJor IH" dup/u.:aIlJ\: /,-'1 mímern (j}fi ...·, lh' :;-1 de 11IJ\'I'mhro

de 19';5. Art, 3':
V - a importáncia a pagar, em algarismos e por extenso:
VI - a praça de pagamento:
VII - a cláusula à ordem:
VIII - a declaração do reconhecimento de sua exatidão e da

obrigação de pagá-Ia. a ser assinada pelo comprador, como aceite

cambial:
IX - a assinatma do emitente.

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

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

PROJETO DE LEI N° 3.197, DE 1997
(Do Sr. Luiz Moreira)

Altera dispositivos da Lei n2 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
que dispõe sobre a OrgaI~ização da Assistência Socia.l e dá outras
providências.

(AS COMISSõES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. I". Os dispositivos abaixo indicados da Lei nO 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:

- "Art.6' .

Parágrafo ("nico. No âmbito Federal. as ações de
formulaçãu e coordenação da Política Nacional de AssistênCIa Social ficarão a
cargo de um Órgão da Admimstração Pública Federal Direla definido pelo
Poder Executivo.

- "Art.20 .

§ 3". ConSIdera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa
portadora de deficiência ou Idosa a familia cuja renda mensal per capita não
ultrapasse a I (um) salário minimo.

§ 60
• A deficiência será comprovada por rntennédio de

avaliação e laudo expedido por equipe multiprolissional do Sistema Único de
Saúde (SUSl, do Instituto Nacional do Seguro SUClal (INSS). 00 de entidades ou
instituições de saúde credenciadas para esse Iim pelo Conselho Municipal de
ASSIstência Social.

- ".\rt. 22. Entendem-se por benefícios eventuais aqueles
que visam ao pagamcnto de auxllto por natalidade ou morte às famíltas euja
renda mensal per capita não seja superior a 1 (um) salário minimo"

Art. 2". esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

,\rt. 3". Revogam-se as disposições em contrario.

.JUSTlFICAÇÃO

A presente proposição tem por objetivo promover quatro
alterações de merito na Lei nO 8.742. de 7 de dezembro de 1993. conhecida
como" Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS". que regulamentou os artigos
203 e 204 da Constituição Federal. os quais definem os objetivos e as ações
governamentais na área da Assistência Social.

Em vigor há cerca de 3 anos e 6 meses constatei que o citado
diploma legal está a exigir alterações em alguns de seus dispositivos, não só
para adequá-la a nova organIzação da Administração Pública Direta. implantada
pelo Governo do Presidente FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, mas
·sobretudo para que venha a cumprir com maior propriedade os objetivos da
Assistência Social defmidos constitucionalmente.

A primeira alteração que proponho é no parágrafo único do
art. 6°. que define ser o Ministério do Bem-Estar Social a instância ordenadora
da Política Nacional de Assistência Social. Como sabemos, o referido Ministério
foi extinto pelo Governo em curso, sendo transferidas para o atual Ministério da
Previdência e Assistência Social as contnbuições que lhe estavam afetas nesse
campo especifico. A redação que ofereço não só promove a necessária alteração,
como possibilita a vigência de uma regra mais flexivel para definição do órgão
coordenador da Politica de Assistência Social.

A segunda modificação pretendida está dirigida ao § 30 do
art. 60

, de forma a alterar o critério hoje extremamente restritivo para concessão
de beneficio mensal á pessoa idosa e ao portador de deficiência fisica que a meu
ver esta em desacordo com o espirito constitucional. Diz a Constituição, no
inciso V do art. 203, que é garantido 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 famíli~.~
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fonforme dispuser a lei. O § 3° do art. 20 da LOAS considerou incapaz de
prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa a famma
cuja renda mensal per capita seja inferior a Ir. (um quarto) do salário
minimo.

Esse critério de renda familiar conduz a injusta situação de
deixar fora do universo de potenciais beneticiários a grande maioria de pessoas
deficientes que està a necessitar do beneticio em questão. O próprio Ministério
da Previdência e AssIstência Social reconhece essa situação. As estatisticas
disponiveis indicam que existem no Brasil mais de 2 mílhões de pessoas
portadoras de deficiência. as quais deveriam ser contempladas pelo beneficio
constitucional, não fosse o critério limitativo de renda famíliar hoje defmido.
Dados de abril de 1997 apontam que foram pagos a pessoas idosas e deficientes
482.164 beneficios. ao valor de R$ 376.811.837,00. total, portanto, bastante
inferior à demanda potenciaL

A redação que proponho eleva de !4 de salário para um
salário minimo a renda per capita da familia de idosos e deficientes fisicos, que
serà beneficiária do auxílio devido. Observe-se que. mesmo com a mudança
desse crité';o, é dificíl imaginar que uma familia sobreviva condignamente com
apenas um salário minimo e seja capaz de prover a manutenção de um idoso e
quiçà de um defictente. que requer tratamento especializado, com vultosos
gastos.

O outro ponto que proponho alterar é o caput do art. 22, no
que se refere ao mesmo critério de fixação de renda familiar para pagamento de
auxilio por natalidade ou morte, para os quais se aplicam os mesmos
argumentos.

Por ultimo, proponho que seja incluido no rol das entidades
defmidas no § 6° do art. 20. habilitadas a proceder a avaliação da deficiência.
insutuições de saúde credenciadas para esse tün pelo Conselho Municipal de

Assistência Social. Isto darà mais celeridade ao processo e suprirà as
deficiências decorrentes da ausência de equipes do 5US em iniJmeras
localidad~s desse imenso Pais.

Estou convicto de que a aprovação das alterações que aponto
irã contribuir para tomar mais justo o pagamento de beneficios assistenciais às
pessoas que afetivamente deles necessitam.

Sala das Sessões, em 4 de junho de 1997.

-/ ('J,~.",,,~
LUIZ Moreira

Deputado Federal

"LEGISl:ACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACAO DE ESTl'DOS LEGISLATIVOS _CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
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TÍTULO VIII
Da Ordem Social
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CAPÍTULO II
Da Seguridade Social

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

SEÇÃO TV
Da Assistência Social

Art. 103 - A assistência social será prestada a quem dela
necessitar. independentemente de contribuição à seguridade social, e
tem por objetivos:

T - a proteção à família. à maternidade. à infância. à
adolescência e à velhice:

rr -o amparo às crianças e adolescentes carentes:
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho:
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de

deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária:
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à

pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não
possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por
sua família. conforme dispuser a lei.

Art. 204 - As ações governamentais na área da assistência
social serão realizadas com recurso do orçamento da seguridade
social, previstos no Art. 195, além de outras fontes, e organizadas com
base nas seguintes diretrizes:

T descentralização político-administrativa, cabendo a
coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a
execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal.
bem como a entidades beneficentes e de assistência social:

II - participação da população, por meio de organizações
representativas, na formulação das politicas e no controle das ações
em todos os níveis.

LEI 8.742 DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. LEI ORGÂNICA DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL

. .

CAPÍTULO III
Da Organização e da Gestão

Art. 6° - As ações na área de assistência social são organizadas
em sistema descentralizado e participativo, constituído pelas entidades
e organizações de assistência social abrangidas por esta Lei, que
articule meios, esforços e recursos, e por um conjunto de instâncias
deliberativas compostas pelos diversos setores envolvidos na área.

Parágrafo único. A instâncía coordenadora da Política Nacional
de Assistência Social é o Ministério do Bem-Estar Social.

CAPÍTULO IV
Dos Beneficios, dos Serviços, dos Programas e dos Projetos de

Assistência Sociil!

SEÇÃO I
Do Beneficio de Prestação Continuada

Art. 20 - O beneficio de prestação continuada é a garantia de I
(um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao
idoso com 70 (setenta) anos ou maís e que comprovem não possuir
meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua
família.

* Regulamentado pelo Decreto número 1.744, de 08, 12 1995.

§ 1° - Para os efeitos do disposto no "caput". entende-se por
família a unidade mononuclear, vivendo sob o mesmo teto, cuja
economia é mantida pela contribuição de seus integrantes.

§ 2° • Para eteito de concessão deste benefício. a pessoa
portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida
independente e para o trabalho.

§ 3° - Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa
portadora de deficiência ou idosa a família cuja renda mensal "per
capita" seja inferior a l/4 (um quarto) do salário mínimo.
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§ 40
- O benefício de que trata este artigo não pode ser

acumulado pelo beneficiário com qualquer outro no âmbito da
seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência médica.

§ 50 - A situação de internado não prejudica o direito do idoso
ou do portador de deficiência ao benefício.

§ 60
- A deficiência será comprovada mediante avaliação e

laudo expedido por equipe muItiprofissional do Sistema Único de
Saúde - SUS, do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou de
entidades ou organizações credenciadas para este fim específico, na
forma estabelecida em regulamento.

*§ 6° com redação dada pela Medida Provisória número 1.-+73-31, de l.J 021997 •

§ 70
- Na hipótese de não existirem serviços credenciados no

Município de residência do beneficiário, fica assegurado o seu
encaminhamento ao Município mais próximo que contar com tal
estrutura.
................................................................................................................
................................................................................................................

PROJETO DE LEI N° 3.198, DE 1997
(Do Sr. Roberto Pessoa)

Torna obrigatório o cinto de segurança de acionamento automático
em veículos automotores.

(AS COMISSOES DE VIAÇAO E TRANSPORTES; DE ECONOMIA, INDúSTRIA E
COM~RCIO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)
ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I°Todos os veiculos automotores novos comercializados em
território nacional deverão ser equipados com cinto de segurança acionado
automaticamente pelo contato da ignição.

§ 1° Excetuam-se do disposto no caput as motocicletas, motonetas e c

ciclomotores.

§ 2° Os veiculos de duas portas estão desobrigados da exigência do

cinto de segurança automático nos bancos traseiros.

< Art. 2° As empresas terão prazo de 2 (anos) anos, a contar da data da
publicação desta lei, para adequarem-se à exigência fixada no artigo anterior.

Art. 3° A exigência prevista nesta lei aplica-se tanto aos veículos

fabricados no País quanto aos veiculos importados.

·Art. 4° O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90

(noventa) dias da sua publicação.

Sábado 7 15333
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Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

o aumento do número de veiculos em circulação no Pais traz, como

uma de suas principais conseqüências, a multiplicação dos acidentes de trânsito. A

cada dia. inúmeras ocorrências provocam, além dos danos materiais, mortes e

ferimentos graves nos ocupantes de veículos envolvidos em acidentes. Desta situação

decorre um custo social imenso para o País, seja diretamente. com o ônus das despesas

hospitalares, seja indiretamente, com o incremento da inatividade.

Comprovadamente, a utilização do cinto de segurança é um

elemento importante para a redução do número de mortos nos acidentes de trânsito,

assim como para atenuar a gravidade dos ferimentos. Neste sentido, o ciuo já é

considerado um equipamento obrigatório, com base no Código de Trânsito em vigor.

Não obstante este fato e as diversas campanhas que têm sido realizadas para incentivar

o uso do equipamento, os brasileiros ainda não criaram o hábito de utilizar o cinto de

segurança.

A presente proposição visa a dotar os veículos automotores

comercializados no Brasil de cintos de segurança automáticos nos bancos dianteiros,

que são acionados a partir do momento em que se dá a partida no veículo. Trata-se de

um equipamento de tecnologia avançada, que certamente contribuirá para o aumento

da segurança de motoristas\e,p~sageiros de veículos.

Na certeza da relevância desta iniciativa, esperamos poder contar

com o apoio dos nobres Pares para a, rápida tramitação e aprovação da presente
~po~. /\

/l/ I
/ /

./ /
I I, /

Sala das Sessões, em '<i de /'~LO de 1997

'!li/#} /
Deputado R'I"#.{o/PESSOA

Junho de 1997
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o SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Concedo
a palavra ao nobre Deputado Nilson Gibson, para
uma Comunicação de Liderança, pelo PSB.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Como Lí
der. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden
te, srªs e Srs. Deputados, o Governador Miguel Ar
raes, de Pemambuco, realizou reunião no 11 Comar
com o Brigadeiro-do-Ar José Marconi de Almeida
Santos e a participação do Vice-Presidente da Repú
blica Marco Maciel e o Deputado José Múcio, atual
mente Secretario da Infra-Estrutura da Prefeitura da
cidade de Recife, a fim de definir as linhas básicas
das obras de ampliação do Aeroporto Internacional
dos Guararapes.

Sr. Presidente, ficou decidido e ajustado que
na primeira etapa das obras vão ser investidos R$45
milhões, recursos da Infraero, Governo de Pernam
buco e Prefeitura da cidade do Recife. A primeira
etapa prevê a ampliação em trezentos metros da
pista e a melhoria da sinalização do terminal de car
gas e de passageiros. O Governador Miguel Arraes
irá desembolsar cerca de 9,5 milhões, e a Prefeitura
do Recife vai construir um novo acesso ao bairro do
Ibura, que vai custar em tomo de 9 milhões.

Sr. Presidente, efetivamente, as obras do Aero
porto Internacional dos Guararapes são imprescindí
veis. É conveniente frisar que fui o autor de emenda
ao Orçamento Geral da União, alocando recursos
para ampliação do Aeroporto de Guararapes.

A chegada de automóveis da Fiat ao Porto de
Suape abriu às indústrias de Pernambuco a oportu
nidade de ganhar competitividade. Com a manuten
ção da rota quinzenal dos navios da Fiat entre o Por
to do Rio de Janeiro e o Porto de Suape, 0$ produ
tos do Estado de Pernambuco poderão ser escoa
dos para o Centro-Sul e para os países do Mercosul
com fretes mais baixos, maior segurança e rapidez.
A partir do mês de julho, a CARGOMAR - Navega
ção Marítima, contratada pela montadora, terá dois
navios nessa rota com capacidade para transportar
entre 10 e 15 mil toneladas ao mês, no retomo ao
Porto do Rio de Janeiro.

Sr. Presidente, o Governador Miguel Arraes es
clareceu que os contatos estão avançados e os pri
meiros lotes de cargas já deverão ser embarcados,
na próxima viagem ao Porto de Suape, no navio
Rollcargo, dentro dos próximos quinze dias, a ter
ceira viagem desde o início da chegada dos automó
veis da FiaI. O Governador Miguel Arraes ressaltou
que também estão sendo feitas simulações sobre
produtos e preços de fretes que, poderão ser trazi
dos da região Sudeste ao Estado de Pernambuco

para distribuição no Nordeste, junto com os automó
veis. O navio da Cargomar está levando uma média
de quinhentos automóveis por viagem, mas tem ca
pacidade para transportar 1 mil e duzentos. A em
barcação apresenta uma vantagem operacional por
ser do tipo Roll-on-roll-off, com uma espécie de
tampa que permite a entrada de veículos rodando,
onde suas operações são mais rápidas. Após o de
sembarque dos carros no Porto de Suape, o navio
só poderá ficar atracado por dez horas, o que de
mandará maior eficiência das empresas Cargomar e
Start Navegação no embarque das mercadorias.

Sr. Presidente, também formulei emenda ao
Orçamento Geral da União alocando recursos para a
conclusão das obras do Porto de Suape.

Sr. Presidente, acho que o Governador Miguel
Arraes está no caminho certo para atrair uma grande
montadora com as ações que vem adotando - in
vestimento do Grupo Vicunha no setor metalúrgico e
a intermediação de veículos pelo Porto de Suape
como formas inteligentes de atração. É uma estraté
gia consistente para o futuro. A expansão do merca
do de veículos irá continuar, e o número de monta
doras não por aí. Para um investimento como uma
montadora, não bastam apenas incentivos fiscais,
mas infra-estrutura e garantia de continuidade admi
nistrativa. Essa política, que demanda tempo, é fun
damentai na atração de empresas.

Concluo, esclarecendo que a General Motors
está negociando com o Governador Miguel Arraes
sua instalação em Pernambuco. E aqui faço um pa
rênteses:o-'Govemador é realmente um excelente
administrador, um homem sério, um dos homens de
maior valor do País. Até agora Pernambuco tem as
melhores qualificações e ficou com as fábricas de
tratores Emei e a international Automotores de Per
nambuco.

O Govemador Miguel Arraes vem fazendo um
grande esforço, adotando uma atitude de negocia
ção com as montadoras e, de forma agressiva, con
tra deciJ:""les governamentais favorecendo a Bahia e
o Maranhão, já com grandes investimentos consoli
dados.

Parabéns, Governador Miguel Arraes!
O SR. PRESIDENTE (Paulo Paim) - Passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. José Aldemir.
O SR. JOSÉ ALDEMIR (Bloco/PMDB - PB.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
srªs e Srs. Deputados, vou encaminhar à Mesa pro
posta de emenda constitucional. Basta completar as
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assinaturas às subscrições dos Parlamentares para,
cumprindo o Regimento, pode formalizar e encami
nhar a proposta à Mesa da Câmara dos Deputados.

Nossa proposta modifica o art. 19 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Consti
tuição Federal.

Art. 1º O artigo 19 das Disposições
Transitórias da Constituição Federal passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 19. Os servidores públicos civis da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, da administração direta, em
exercício na data da promulgação da Consti
tuição, que não tenham sido admitidos na
forma regulada no art. 37 da Constituição,
são considerados estáveis no serviço públi
co.

Justifico. assim, minha proposta de emenda
constitucional:

A reforma administrativa, em tramitação nesta
Casa, estabelece, dentre outras medidas prejudiciais
aos servidores públicos, regras para a quebra da es
tabilidade do funcionário, flexibilização do concurso
público e, num ato irracional, demissão de pelo me
nos 55 mil funcionários da Administração Federal,
admitidos antes da promulgação da Constituição de
1988, que não preencheram os requisitos do art. 37,
ou seja, do concurso público.

Na atual fase de reformas, o Govemo esme
rou-se em transformar o servidor público no bode ex
piatório de todas as mazelas existentes na Adminis
tração Federal.

Pela ótica oficial só serão alcançados a estabi
lidade duradora, o desenvolvimento sustentado e a
melhoria na distribuição de renda quando se destituí
rem todas as conquistas sociais obtidas pelo servi
dor público a custo de suor e sangue, ao longo deste
século.

A minha emenda visa amparar cerca de 55 mil
servidores que ingressaram na Administração Fede
ral sem preencher os requisitos do concurso público,
até a data da promulgação da Constituição Federal
de 1988, e que poderão ser dispensados, a título de
enxugamento da máquina administrativa do Gover
no, logo após a aprovação da reforma do Estado,
ainda no corrente ano.

No nosso entendimento, se o estágio probató~

rio é de dois anos para se avaliar a capacidade e o
desempenho do servidor, estes que estão ameaça
dos de demissão já ocupam seus cargos há mais de
dez anos, alguns há doze, treze ou quatorze anos, o

que seria uma injustiça demitHos pura e simples
mente por conta de uma suposta economia.

A maioria desse contigente de servidores não
concursados é formada por pessoas humildes, de
funções que se situam na base dos serviços e que
sofreriam sérias conseqüências se fosse, realmente
demitidas pela vontade arbitrária do Governo.

Concordamos em que o Brasil precisa de ur
gentes reformas para alcançar a modernização de
sejada, mas advertimos que essas mudanças não
devem contribuir para o desmantelamento do serviço
público num desmonte do aparelho estatal da forma
como se propõe.

Deixamos de incluir nessa emenda os servido
res das estatais e das fundações que, por se trata
rem de empresé..'; públicas, que tem seus próprios
estatutos e poderão disciplinar essa questão interna
mente.

Sendo assim, deixo registrado o objetivo e a
razão que fundamenta, naturalmente, nossa iniciati
va de elaboração dessa proposta de emenda consti
tucional. Solicito também aos companheiros que
apoiem e subscrevam essa proposta.

Era o que tinha a dizer:

Durante o discurso do Sr. José Aldenir
o Sr. Paulo Paim, S!J Secretario deixa a ca
deira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Nilson Gibson § 2!J do artigo 18 do Regimen
to Interno.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Conce
do a palavra ao nobre Deputado Paulo Paim, para
uma Comunicação de Liderança, pelo
PT/PDT/PCdoB.

O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Como
Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, fazemos uso da palavra para
cumprimentar, em primeiro lugar, todos os Parla
l1lentares da Comissão de Seguridade Social e Fa
mília, que esta semana, na quarta-feira, aprovaram,
por unanimidade, o Projeto nº 661/95, de nossa au
toria, que garante o sonho de 16 milhões de aposen
tados e pensionistas. Esse projeto tem apenas dois
artigos. Em síntese, diz que será concedido aos apo
sentados e pensionistas o direito de voltar a receber
o número de salário mínimos que recebiam na épo
ca em que se aposentaram.

Ora, Sr. Presidente, esse projeto assegura aos
aposentados, tão sofridos, tão maltratados por esse
Governo, o direito a um reajuste que poderia ser de
70, 80 ou de 100%. Por quê? São inúmeros os apo
sentados que recebiam cinco salários. Hoje estão re-
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cebendo dois três. Os que recebiam três hoje rece
bem um.

Esta proposta, Sr. Presidente, que esperamos
seja aprovada também na Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação - sei que V. EXª demons
trou, inclusive, interesse em relatar essa matéria,
Deputado Nilson Gibson, e concorda também com
essa tese -, teve como Relator na Comissão de Se
guridade Social e família o Deputado Jofran Frejat.
Cumprimento também S. EXª, que teve a sensibilida
de e a capacidade, inclusive, de modificar posição
assumida no ano passado. O Ministério da Previdên
cia havia se comprometido a fazer a recomposição,
mas uma vez mais, não cumpriu a palavra empenha
da na minha presença e na do Deputado Jofran Fre
jat. Por isso, o Deputado refez o seu relatório e pe
diu a aprovação, que foi por unanimidade.

Diz o Relator no seu voto favorável à aprova
ção do projeto:

Diante desse quadro de desrespeito
aos que contribuíram para o desenvolvimen
to do País e que não dispõem de instrumen
tos de pressão para fazer valer os seus di
reitos, resta a consciência política de repre
sentá-los e aceitando as suas causas.

Por isso, peço a todos que votem pela
aprovação do Projeto nº 661/95.

Palavras do Deputado Jofran Frejat do PPB.
Essa posição foi acompanhada por todos os

Parlamentares da Comissão de Seguridade Social.
Quero ainda destacar o trabalho da COBAP 

Confederação Brasileira de Aposentados e Pensio
nistas, que vem levantando essa bandeira há anos.
A Cobap conversou com o Deputado Jofran Frejat,
com este Parlamentar e com os membros da Co
missão e sei que irá conversar com V. EXª Deputado
Nilson Gibson, quando esse projeto chegar na Co
missão de Constituição, Justiça e de Redação, para
discussão e, esperamos, aprovação.

Aproveitando ainda, Sr. Presidente, o horário
da Liderança do PT, não poderia deixar de registrar
a minha posição muito clara quanto às denúncias
apresentadas à opinião pública sobre o companheiro
Lula.

Conheço o companheiro Lula há algumas dé
cadas. Disse num programa de televisão e repito
aqui: pode haver homem público sério neste País e
admito que há. Admito que há centenas de homens
públicos sérios, até mesmo milhares, mas não mais
sérios que Lula e José Dirceu. Conversei com eles
antes de ir a esse programa de televisão e eles me

disseram - faço questão de repetir aqui - que po
dem instalar quantas CPI quiserem. Em primeiro lu
gar, entendemos que deve ser instalada a CPI da
Corrupção, aqui no Congresso Nacional, para inves
tigar todas as denúncias levantadas no Brasil.

Se quiserem também instalar CPI nas Câma
ras de Vereadores de Campinas, São José dos
Campos, instalem! Tomem a iniciativa, instalem! Não
somos contra nenhuma CPI. O Lula não teme a CPI,
o José Dirceu não teme a CPI, as Prefeituras do PT
não temem a CPI. Essa denúncia deve ser averigua
da e aprofundada nos mínimos detalhes. Não aceita
mos que se dê a sociedade a impressão de negocia
ta, a troca de um cavalo alazão por um branco ou 
quem sabe - por uma vaca leiteira. Quer dizer, não
se instala a CPI lá, nem aqui também. Queremos
CPI em todos os lugares onde for possível. Quere
mos, sim, a CPI da corrupção, para averiguar a com
pra de votos na emenda da reeleição.

Sr. Presidente, não entendo como o PFL expul
sa dois de seus representantes, réus confessos, e
não cria uma comissão interna para que eles digam
se realmente venderam seus votos e para quem.
Não, simplesmente tiram os dois do ar. Não estou
aqui acusando. Mas foram expulsos porque o PFL
entendeu que houve venda de votos. Esses dois
Parlamentares tinham, em primeiro lugar, a obriga
ção de dizer, mediante comissão de ética, interna,
do PFL, se de fato venderam os votos e quem os
comprou. Somente a CPI da Corrupção poderá dei
xar esses fatos transparentes para a sociedade.
Sempre digo: quem não deve não teme; façam tan
tas CPI quantas quiserem.

Sr. Presidente, só pararemos de falar quando
for instalada a CPI da compra de votos na emenda
da reeleição que eles querem abafar. Lutaremos
pela sua instalação ainda este ano, no ano que vem,
até que os Parlamentares denunciados sejam inves
tigados e - quem sabe? tenham também a oportuni
dade de se defender na CPI, que é o palco adequa
do para averiguação dos fatos. Dois já se foram. Di
zem agora que serão mais três, mas não se instala a
CPI. Eu só não entendo como esses cinco Parla
mentares não estão, eles mesmos, brigandos pela
instalação da CPI. Eles foram condenados publica
mente. Hoje, todo o País sabe que esses cinco já fo
ram condenados sem se instalar a CPI. Então, va
mos dar oportunidade aos cinco. Lá, eles poderão,
inclusive, dizer quem foram os corruptores. Afinal,
Sr. Presidente, se há corrupto, há corruptor; um não
existe sem o outro e vice-versa.

Por isso, Sr. Presidente, faço questão de dei-
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xar registrada a minha posição muito transparente. Henrique de Joivitle, no Estado de Santa Catarina,
Liguei para Lula, para José Dirceu. Eles não preci- que conseguiu reduzir um comprometimento inicial
sam disso, não precisam da solidariedade deste sim- de 69,5% para 42%. Ontem, conversei com o Prefei-
pies Parlamentar. Tenho certeza de que, na ocasião to Jabes Ribeiro, de Ilhéus, no Estado da Bahia, que
apropriada, quando do debate da reeleição, seja me informou que adotou esse mesmo tipo de proce-
quem for o candidato a Presidente, este assunto virá dimento e conseguiu uma redução substancial no
à tona. E vamos demonstrar de fato quem é corrupto comprometimento da folha com o pagamento de
e quem é corruptor. Não fugiremos do debate. É o pessoal. Assim, tenho notícias de todo o Brasil.
que queremos. A reeleição já foi aprovada pelas O que esses governantes fizeram? Retiraram
duas Casas. Queremos agora que se instale a CPI duplos contracheques, promoveram a redução e eli-
para que a sociedade saiba de que forma foi aprova- minação de penduricalhos que costumam contami-
da a reeleição nesta Casa e no Senado. nar a folha de pagamento, vantagens concedidas

Concluindo Sr. Presidente, quero ressaltar que para determinadas categorias sem qualquer amparo
não assinei, membro que sou da Mesa do Congres- legal. Conseguiram fazer o enxugamento da máqui-
so Nacional, a emenda da reeleição, seguindo a re- na administrativa com a eliminação de repartições
comendação do bloco parlamentar a que pertenço. desnecessária~; implantaram um plano de demissão

Entendemos que foi um processo viciado e eu, voluntária coeso, adequado, consentâneo, racional;
este simples Parlamentar, mas que tem muito orgu- enfim, fizeram uma verdadeira reforma administrati-
lho de ser Deputado Federal no Parlamento brasilei- va sem nenhum estardalhaço e sem necessidade da
ro, não daria o meu aval a um processo em que dois quebra da estabilidade do servidor.
envolvidos são réus confessos de corrupção e ou- Por outro lado, temos notícias de uma quanti-
tros três estão para ser julgados pela Comissão de dade enorme de Prefeitos recém-empossados, so-
Constituição e Justiça e de Redação pelo mesmo bretudo no Nordeste e particularmente no Estado do
motivo. Se tivessem instalado a CPI e tivesse ficado Piauí, que promoveram verdadeiras devassas nas
comprovado que não houve corrupção, eu seria o suas administrações, tão logo tomaram posse, com
primeiro a me submeter à vontade da maioria e, a demissão sumária de uma quantidade enorme de
numa atitude democrática, assinar o documento. funcionários públicos. Esperava-se que eles promo-
Mas, como nada foi provado, naturalmente não acei- vessem concurso público para o preenchimento des-
to esse processo espúrio que depõe contra a demo- ses cargos, mas optaram por contratar, sem a reali-
cracia e contra este Parlamento, que todos nós de- zação do processo seletivo, pessoas com quem ti-
fendemos com unhas e dentes. nha ligações políticas, apaniguados.

O SR. PRESIDENTE (Nilson Gibson) - Conce- Conforme se pode ver nos jornais de hoje, o
do a palavra ao Deputado B. Sá. Governo Federal está anunciando a promoção de

O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Sem revisão do ora- concurso público para o preenchimento de cargos no
dor) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, quero seu quadro de funcionários. Todavia, se existe uma
tecer algumas considerações a respeito de um ponto repartição aqui ou acolá que está com excesso de
crucial da reforma administrativa: a quebra da esta- funcionários, sabemos que existem muitas outras
bilidade dos funcionários públicos. Certamente não que estão com deficiência, o que recomenda, por um
vou acrescentar qualquer novidade ao assunto, mas raciocínio lógico, em princípio, um remanejamento,
quero registrar algumas considerações baseadas em na medida do possível, sem necessidade de se ape-
reflexões e notícias veiculadas nos jornais nos últi- lar para a demissão sumária.
mos dias. Por último, Sr. Presidente, naqueles casos de

Li nos jornais que o Governador da Paraíba, funcionários ditos incompetentes ou desidiosos, a
José Maranhão, ao assumir o Governo, encontrou própria Constituição contém dispositivos que permi-
uma folha de pessoal que comprometia 62% da re- tem a sua exoneração.
ceita do Estado. Todos nós sabemos que a Lei Rita Nessas administrações que se dizem enfarta-
Camata estabelece um comprometimento máximo das, superlotadas de funcionários, é preciso obser-
de 60% da arrecadação do Estado com o pagamen- var que as pessoas não chegam sem mais nem me-
to de funcionários. O Governador José Maranhão já nos e vão entrando nas repartições, ocupando luga-
conseguiu reduzir esse comprometimento da receita res, às vezes cinco, seis ou dez lugares de meren-
para 51 %. deiras, vigias ou zeladores. Elas foram colocadas lá

Tenho a mesma informação do Prefeito Luiz por políticos - ou politiqueiros, como queiram - que
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usaram esse atributo como prerrogativa para conse
guir manter-se na administração pública através da
prática vulgar, infame e atrasada do clientelismo e
do paternalismo, com fins eminentemente eleitorei
ros.

Quando aqui se tenta votar a quebra da estabi
lidade como panacéia para o Brasil, sinceramente, é
preciso um pouco mais de paciência e reflexão. Em
primeiro lugar, porque entre os tantos funcionários
que aí estão muitos são bons, diria até que a imensa
maioria é boa. Por outro lado, existem regras e pre
ceitos constitucionais que dão amparo a esses fun
cionários, que adquiriram direitos que, afinal de con
tas, estão protegidos por cláusulas pétreas da Cons
tituição Federal.

Por último, falo aqui como integrante do PSDB
e da base de apoio parlamentar ao Governo. Com
todo respeito à figura do nosso Presidente Fernando
Henrique Cardoso e dos que fazem o seu governo,
há uma coisa que é eterna neste País: a Nação. To
dos os governos, por melhores ou piores que sejam
são passageiros, e não podemos ficar aqui curvados
para satisfazer anseios muitas vezes sadomasoquis
tas de determinados indivíduos que querem a todo
custo tocar os seus projetos pessoais, esquecendo
se de que há gerações futuras e de que há, enfim,
uma Pátria na qual temos de pensar antes de tomar
qualquer decisão no plenário desta Casa.

São estas as condições que faço, sem nenhu
ma emoção mais forte, neste momento em que se
anuncia para a próxima semana a votação da que
bra da estabilidade. Que o Governo reflita e entenda
que se for eventualmente derrotado será a expres
são da vontade da imensa maioria da população,
sem nenhum corporativismo, aqui representada por
Parlamentares preocupados com o futuro de muitas
famílias, nesta hora em que estão acuados por essa
verdadeira espada de Dâmocles, apavorados com o
seu futuro e a perspectiva ante esse cutelo flagelan
te que poderá, a qualquer momento, cair sobre suas
cabeças.

O SR. DAVI ALVES SILVA (PPB - MA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres Srs. De
putados, ao findar-se este primeiro semestre legisla
tivo, venho à tribuna, na qualidade de representante
do povo do Estado do Maranhão, prestar contas de
um serviço que entendo importante para o meu Es
tado. O Maranhão não é diferente dos outros Esta
dos que precisam sempre de ajuda para os seus
Municípios carente. Consegui, recentemente, assi
nar um convênio com dezesseis Municípios do meu
Estado para a recuperação de 750 quilômetros de

estradas vicinais, que vão facilitar, e muito, o escoa
mento da produção agrícola do meu Estado.

O Maranhão prepara-se para uma grande ar
rancada na área rodoviária, federal, municipal e es
tadual, em 1997. O Governo maranhense, através
do Ministério dos Transportes, conseguiu 40 milhões
de reais para recuperar boa parte de suas estradas.
Ao lado disso, o Deputado Federal Davi Alves Silva,
consciente das suas obrigações, procurou também
cumprir a sua parte no Congresso Nacional, e o Ma
ranhão hoje tem dezesseis Municípios, dos quais
vou citar os nomes, cujas estradas foram ou estão
sendo recuperadas.

No Município de Mangabeira, já foi concluída a
obra de 40 quilômetros de estradas vicinais, conse
guida pelo seu representante Davi Alves e Silva. No
Município de Arame, começamos a obra agora no
dia 1Q e entregaremos no dia 14, porque a empresa
construtora que está realizando a recuperação de
estradas no Maranhão tem grande quantidade de
equipamentos. Se assim não fosse, não teria ela
condições de até o final de agosto entregar os 750
quilômetros de estradas recuperadas no meu Esta
do: em Santa Luzia, Bom Jardim, Lago do Junco,
Lago da Pedra, Poção das Pedras, Lagoa Grande,
Paulo Ramos, Açailândia, João Lisboa, Estreito, Im
peratriz, Vila Davi, Montes Altos, São Pedro da Água
Branca, Vila Nova dos Martírios, Itinga e Bom Jesus
das Selvas.

São essas, Sr. Presidente, as localidades ma
ranhenses em que havia necessidade de recupera
ção de estradas. Entendendo a urgência de tal rein
vidicação, trabalhei neste primeiro semestre para dar
uma resposta positiva ao meu povo e ao meu Esta
do.

O Maranhão cresce, Sr. Presidente! Ao lado do
seu crescimento, cresce muito mais ainda a respon
sabilidade do representante maranhense Davi Alves
Silva. Tenho procurado ao longo do tempo, nesta
Casa, desde à época da Constituinte, representar
bem o meu Estado e dar, sempre que posso, res
posta positiva àqueles que aqui me mandaram rep
resentar a bandeira do Maranhão.

No ano passado, o País inteiro acompanhou as
emergências que ocorreram no meu Estado. A Be
lém-Brasília por onze dias foi interditada, em função
das chuvas. Lutei nesta Casa, conseguimos a decre
tação de estado de emergência e, através dos repre
sentantes do Governo Federal no Ministério dos
Transportes, recuperamos aquela estrada.

Em seguida, houve problemas na BR-230, por
onde se escoa a maior parte da produção do sul do
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Estado, de Balsas e Mangabeira. Aquela estrada sejam retiradas essas 1.293 famílias - que ali estão
também foi interditada. Fui atrás dos recursos, Sr. integradas, produzindo muito bem, com competência
Presidente, e mais uma vez os consegui. - devolvendo a terra aos índios, porque, efetivamen-

Quero fazer justiça a um homem que, à época, te, de acordo com a Constituição de 1934, são terras
muito ajudou o Maranhão, o ex-Ministro Odacir da União, terras indígenas, e não há como legalmen-
Klein, que cooperou bastante, ajudando o Deputado te criar-se status diferente para elas.
Federal Davi Alves Silva na liberação de recursos Trata-se realmente de terra indígena. Tanto
para que aquele Estado tivesse suas rodovias fede- nessa área do Toldo da Serrinha, como em qualquer
rais recuperadas. outra terra brasileira assim contemplada, não há

Entretanto, Sr. Presidente, não poderia ficar como reverter a situação.
parado apenas na preocupação com as rodovias fe- Agora, politicamente, e levando-se em conside-
derais. Eu teria que trazer também resposta alta- ração o interesse do País, é possível, sim, encontrar
mente confiável para o meu Estado e, portanto, esta- outro local- só no Rio Grande, meu Estado, existem
mos fazendo agora a recuperação de 750 quilôme- mais de 100 mil hectares de terras públicas de boa
tros de rodovias vicinais, para dar ao grande Estado qualidade. É possível deslocar esses índios kain-
do Maranhão condições de escoamento da sua bem gang para uma gleba nova e preservar aqueles pro-
reduzida safra agrícola. dutores que já estão assentados há mais de trinta

Aqui, se Deus quiser, vou permanecer com o anos nas terras chamadas Toldo da Serrinha, que
meu mandato, mas sempre trabalhando, mostrando englobam diversos Municípios, num total, como já
para o País que o Deputado, quando quer, faz, vai falei, de aproximadamente 12 mil hectares.
atrás, consegue e dá respostas ao seu povo. Sr. Presidente, através do Incra, Governo do

Era o que tinha a dizer. Rio Grande do Sul, Ministério da Justiça e de todos
os meios possíveis, Postou encaminhando uma solu-

Durante o discurso do Sr. Davi Alves ção para esse impasse que persiste no Rio Grande
Silva, o Sr. Nilson Gibson, § 2Q do artigo 18 do Sul. Os agricultores estão impacientes, não sa-
do Regimento Interno, deixa a cadeira da bem qual será o seu futuro, temem que, em seguida,
presidência, que é ocupada pelo Sr. Nelson o Governo possa mandar desalojá-los dali, porque
Trad, 2

Q
Secretário. as terras efetivamente são terras indígenas, e é ób-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo vio que uma perturbação dessas começa a afetar a
a palavra ao nobre Deputado Adroaldo Streck. capacidade de produção desses colonos.

O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS. Faço essa referência em plenário, Sr. Presi-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. dente, porque esta Casa é o foro adequado para dis-
Deputados, ocupo a tribuna para manifestar grande cutirmos os grandes problemas nacionais e para
preocupação com a região conhecida como Toldo eles achar soluções.
Indígena da Serrinha, localizada no meu Estado, o Vejo o problema do Toldo da Serrinha, no meu
Rio Grande do Sul. Estado, como um dos que precisa ser enfrentado.

Na região onde se situa o Toldo da Serrinha há Sabemos exatamente o que deve ser feito. Se sabe-
aproximadamente 12 mil hectares de terras que per- mos o que é necessário fazer, vamos achar essa so-
tencem aos índios kaingang. Há uns trinta anos mais lução, que é política, tirando os índios kaingang da
ou menos, foram assentados nessas terras mais de região e encontrando uma outra área no próprio Rio
mil agricultores. Hoje, estão assentados, trabalhando Grande do Sul, que tem mais de 100 mil hectares,
em glebas de sete a quinze hectares, 1.293 famílias, repito, de terras públicas, onde esses indígenas, ir-
que ali praticam agricultura de primeiríssima qualida- mãos nossos, podem desenvolver a sua atividade na
de. Lá estive há cerca de três meses, visitei vários agricultura.
agricultores e constatei, in loco, o grau de produção Sr. Presidente, é o que gostaria que ficasse re-
e de produtividade dessa gente. gistrado nos Anais da Casa.

Porém, Sr. Presidente, como se trata de terra O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo
indígena, existe um acampamento naquela região, a palavra ao nobre Deputado Eraldo Trindade, para
mais precisamente em Ronda Alta, onde mais de du- uma Comunicação de Liderança, pelo PPB.
zentos índios kaingang estão vivendo em barracas O SR. ERALDO TRINDADE (PPB - AP. Como
de lona preta, aguardando solução para o problema. Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
E a solução que tem sido sugerida é a de que dali e Srs. Deputados, inicio meu pronunciamento ratifi-
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cando a posição que sistematicamente tenho defen
dido nesta Casa com relação à política que o Gover
no precisa adotar para impulsionar o desenvolvimen
to dos Estados da região Norte, os quais, pela posi
ção geográfica e pelas dificuldades inerentes, neces
sitam urgentemente dessa política de desenvolvi
mento que possa assegurar também o bem-estar de
sua população.

Não faz muito tempo, Sr. Presidente, tive a
chance de trazer ao conhecimento desta Casa a for
ma como a região amazônica é tratada na questão
da liberação de recursos por parte do Governo Fe
deral. Fiz menção a uma matéria publicada por um
dos jornais de circulação nacional dando conta de
que quase 70% dos recursos, inclusive do BNDES,
são distribuídos para as regiões consideradas mais
desenvolv;das, como o Sudeste, por exemplo, en
quanto o Norte fica sempre a padecer e a buscar
junto ao Executivo um melhor tratamento.

Não faz muito tempo, Sr. Presidente, uma lei
criou as áreas de livre comércio de Macapá e Santa
na, no Estado do Amapá, cujo objetivo principal era
fortalecer a economia local. Essa área de livre co
mércio tem causado, dentro do Govemo, uma dis
cussão quase interminável, porque o Ministro Anto
nio Kandir tem por filosofia lutar contra as áreas de
livre comércio.

Não vou nem me reportar à Zona Franca de
Manaus, que é outro projeto. A Zona Franca pode in
clusive incentivar a implantação de indústrias, dife
rentemente do que acontece nas áreas de livre co
mércio, onde só é permitido a comercialização de
produtos importados com a isenção de alguns im
postos.

Mas, Sr. Presidente, se as áreas de livre co
mércio, para o Ministro Antonio Kandir, parecem
uma verdadeira benesse, do ponto de vista do co
mércio, na verdade, elas não representam para o
Governo perdas significativas com relação à isenção
de impostos. É uma fórmula eficaz para incentivar o
desenvolvimento, por exemplo, do Amapá, território
transformado em Estado a partir da promulgação da
Constituição de 1988. E a União tem a responsabili
dade de dar o apoio necessário para esse Estado
subsista. As áreas de livre comércio, Sr. Presidente,
são o único instrumento que temos para possibilitar
esperanças para o Estado do Amapá com relação
ao seu crescimento. Pelo menos o populacional está
havendo. O fluxo migratório de áreas próximas ao
Amapá tem sido crescente, principalmente para Ma
capá, capital do Estado. Naturalmente, esse fluxo
migratório tem criado problemas sociais considerá-

veis em função da expectativa gerada com a área de
livre comércio e com a reduzida oferta de empregos.

Sr. Presidente, tive oportunidade de conversar
esta semana com o Ministro Francisco Dornelles,
que, a meu convite, foi a Macapá, reuniu-se com os
empresários locais e pôde verificar a área de livre
comércio da nossa cidade, que, na verdade, não é
um grande projeto. Mas o Governo tem se preocupa
do com isso, tem se preocupado em criar fórmulas
para impedir o crescimento da área de livre comércio
ou pelo menos a sua manutenção. Recentemente, o
Ministro Antonio Kandir, que se tem preocupado
muito com o Sul do País, inclusive em criar até finan
ciamentos especiais, através do próprio BNDES,
para os Estados do Sul, fez editar uma portaria no
Diário Oficial da União contra os sacoleiros, aque
les mesmos que foram impedidos de fazer suas
compras no Paraguai como forma de subsistência
em função do considerável índice de desemprego.
Portanto, grande parte desses sacoleiros seguiram
para Macapá para fazer compras, mas o Governo
imediatamente criou essa portaria limitando a ida
dos sacoleiros a Macapá a apenas duas vezes por
mês. Parece-me que isso fere o direito constitucional
de ir e vir.

O assunto chegou ao conhecimento do Minis
tro Francisco Dornelles, que assumiu, no Estado do
Amapá, o compromisso de levar essa postulação à
reunião do comércio exterior que deve acontecer na
próxima quinta-feira e que, naturalmente, será presi
dida pelo Ministro Antonio Kandir, o mais poderoso
Ministro do Governo Fernando Henrique Cardoso.

Sr. Presidente, é difícil aceitar que, enquanto
os países desenvolvidos têm uma política de obser
vação, de interesse na região amazônica, o Governo
brasileiro sequer se interesse por isso, a não ser
pelo Sivam, que concentra grande volume de recur
sos. Quando há um volume considerável de recur
sos, há interesse da parte do Governo brasileiro.
Contudo, quando se trata de adotar uma política tec
nológica no sentido de promover uma exploração ra
cional das riquezas naturais do solo e do subsolo, o
Governo brasileiro não tem o menor interesse em
que essa política realmente se concretize.

Ao encerrar meu pronunciamento, Sr. Presi
dente, faço um apelo ao Ministro Antonio Kandir
para que ajude os pequenos Estados da Federação,
especialmente aqueles que vivem de projetos míni
mos, como a área de livre comércio, e não crie uma
política de perseguição. Agora mesmo, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, por intermédio da im-

.prensa, dá a informação de que trabalhará pelo so-
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cial. Passado o problema da reeleição, o Governo
quer criar programas sociais que aumentem a popu
laridade do Presidente perante a opinião pública.

Seria muito bom que S. Ex!! começasse a se
preocupar com a situação vivida pelos Estados do
Amapá, Rondônia e Roraima, que precisam do apoio
do Governo, até - volto a dizer - pela posição geo
gráfica em que se encontram e pelas dificuldades
que são inerentes e até sui generis a esses Esta
dos.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo
a palavra ao Sr. Deputado Edinho Bez.

O SR. EDINHO BEZ (BlocoIPMDB - SC. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, o Poder Executivo deu entrada nesta Casa
ao Projeto de Lei Complementar nº 139, de 1996,
que autoriza o Banco Central do Brasil a delegar à
Caixa Econômica Federal competência para fiscali
zar e punir entidades do Sistema Financeiro da Ha
bitação. Tive a honra de ser designado seu Relator e
meu relatório e o seguinte:

O Projeto de Lei em epígrafe objetiva
permitir que o Banco Central do Brasil dele
gue à Caixa Econômica Federal competên
cia para fiscalizar e aplicar penalidades a
entidades integrantes do Sistema Financeiro
da Habitação.

Compete à Comissão de Finanças e
Tributação opinar sobre o mérito e a ade
quação financeira e orçamentária da propo
sição, que não recebeu emendas.

Na Exposição de Motivos nº 6D41MF,
de 13 de dezembro de 1996, em que o Mi
nistério da Fazenda submete ao Presidente
da República a propositura do Projeto de Lei
Complementar em apreço, vê-se que a dele
gação de competência fiscalizatória à CEF
já foi efetuada de fato, através de convênio
que teve o objetivo de desafogar a área de
fiscalização do Bacen.

A legalidade de tal convênio foi ques
tionada pelo Tribunal de Contas da União, e,
após estudos jurídicos, chegou-se à conclu
são de que seria necessária a aprovação
de lei complementar para permitir a delega
ção de competência em questão.

Quanto à melhoria do sistema de fisca
lização com a mudança proposta, que é o
aspecto relevante a analisar quanto ao méri
to, a experiência do Bacen durante o perío
do de vigência do convênio com a CEF pa
rece indicar que ouve progresso, tanto que

se está buscando um instrumento legal para
convalidar definitivamente a mudança. As
sim, do ponto de vista operacional, não há
dúvidas sobre a conveniência da proposta,
razão pela qual somos favoráveis ao projeto.

Quanto à adequação financeira e orça
mentária, nada há a apreciar, uma vez que o
projeto não tem repercussão sobre as recei
tas e despesas públicas.

Em face do exposto - submetendo-o à
Comissão de Finanças e Tributação -, nos
so parecer é pela não implicação da matéria
com aumento ou diminuição da receita ou
despesa pública, não cabendo pronuncia
mento quanto à adequação financeira e or
çamentária e, no mérito, pela aprovação do
Projeto de Lei nº 139, de 1996.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, trata-se
de um projeto importantíssimo, porque a Caixa Eco
nômica Federal, na realidade, domina e conhece o
Sistema Financeiro Nacional. Mas os governos, prin
cipalmente os da última década, não souberam
aproveitar os grandes técnicos e profissionais que a
Caixa Econômica tem, até pela sua cultura, pela sua
formação.

Qualquer cidadão um pouco esclarecido sabe
que, quando se fala em habitação, fala-se no Siste
ma Financeiro Habitacional. Todos se lembram da
Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque ela tem
tradição, ela tem história, no que se refere ao finan
ciamenfo habitacional, haja vista que a Caixa Econô
mica Federal, através dos seus representantes, do
seu Presidente, da Diretoria, dos seus funcionários
e, em especial, do seu corpo técnico, sempre se fez
presente nas dúvidas, nos questionamentos, e até
mesmo proferindo palestras junto à área governa
mental.

Até mesmo neste Congresso Nacional, quan
tas vezes foram solicitados técnicos ao Presidente
da Casa, à Diretoria, para proferir palestras, ou em
audiências públicas, para esclarecer assuntos tão
importantes como, principalmente diminuir o déficit
habitacional neste País?

Era o que tinha a dizer.

O SR. CHICO VIGILANTE (BlocolPT - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, quero falar de um assunto sobre o qual
a imprensa deu um destaque relativo, mas que a
opinião pública, parece-me, não atentou para o sig
nificado daquele gesto. Quero falar do gesto de hipo
crisia do ex-Presidente Fernando Collor que, num
determinado momento, estando em Brasília, e a mãe
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dele morrendo no Estado de São Paulo, não teve a
dignidade de se deslocar daqui para São Paulo para
assistir ao seu sepultamento.

Entretanto, agora, para fazer politicagem, S.
Ex'! teve a capacidade de se deslocar dos Estados
Unidos para Pernambuco para usar a fé de um povo
pobre, de um povo humilde e de um povo extrema
mente desinformado.

Isto é o que nos preocupa, Sr. Presidente, por
que se trata de um ladrão, comprovadamente cor
rupto, que destruiu um Estado, no caso o Estado de
Alagoas. Está comprovado que o problema de Ala
goas começou com o Governo Collor. Quando ele foi
Prefeito da Cidade de Maceió, destruiu-a, contratan
do pessoal e inchando a máquina, criando uma cen
trai de marajás. Em seguida, Governador do Estado,
fez a mesma coisa. Depois, foi apresentado à socie
dade brasileira como caçador de marajás. Ganhou
as eleições e destruiu o Brasil.

Agora, Sr. Presidente, esse ladrão volta para
usar a fé do povo pobre. Entra quase que à força no
velório do Frei Damião - uma pessoa respeitada e
querida por todos os nordestinos - e usa a atividade
religiosa, numa heresia. Pode ser tratado como um
herege. E o ladrão ainda é aplaudido pelo povo.

Isto é que tem que preocupar a sociedade, tem
que preocupar esta Casa: a necessidade do Poder
Judiciário agir enquanto Poder Judiciário. Porque
aquele ladrão chamado Fernando Collor de Mello,
que saqueou os cofres, dilapidou o patrimônio públi
co brasileiro - a política implementada por ele está
fazendo com que centenas de doenças que estavam
varridas do nosso cenário estejam voltando, como é
o caso da tuberculose, do tifo, enfim, de muitas ou
tras que estão voltando em função do descalabro
administrativo imposto a este País, que está difícil de
ser consertado - quando aqui volta, é aplaudido.
isso, Sr. Presidente, merece uma reflexão profunda
.de ponto de vista de quem dirige as instituições de
mocráticas deste País. Nós, do Congresso Nacional,
precisamos parar para pensar. A elite política inte
lectual brasileira tem que parar para pensar sobre o
que está acontecendo, porque, senão, vamos che
gar à conclusão de que o crime compensa. Um cri
minoso é expulso da Presidência da República por
que estava roubando, mas, dois anos depois, o povo
está a aplaudi-lo.

O Presidente da República Fernando Henrique
Cardoso tem que fazer uma reflexão profunda a res
peito de seu Governo. Se o povo está aplaudindo
Fernando Collor, sabendo que é ladrão, é porque
este povo não está contente com as políticas sociais

desenvolvidas pelo Governo do Sr. Fernando Henri
que Cardoso. Esse gesto, acontecido em Recife, Sr.
Presidente, merece uma reflexão da mais alta pro
fundidade: merece que todos nós paremos para pen
sar sobre os destinos deste País, sobre o que efeti
vamente está a acontecer com o Brasil e com os
brasileiros. Se não formos capazes de fazer uma re
flexão a respeito disso que ocorreu, poderá essa
mesma sociedade, parte desse povo que aplaudiu
esse ladrão, começar a apostar na vantagem do cri
me e dizer. ·Ora, o crime compensa".

Mas isso também tem uma dose de responsa
bilidade do Poder Judiciário brasileiro, que não foi
capaz de mandar esse criminoso para a cadeia, por
que, se esse ladrão de colarinho branco estivesse
atrás das grades, não estaria fazendo essas estripu
lias, um homem que vive hoje com 120 mil dólares
mensais. Essa é a mesada repassaaa a ele, pelos
seus negócios escusos, por seus vários seguidores
- havia o PC Farias; no Distrito Federal há o Sr. Luiz
Estevão; há outros mais no Brasil -, que remetem a
esse elemento cerca de 120 mil dólares por mês
para ele viver como um verdadeiro marajá nos Esta
dos Unidos, e quando aqui volta, num verdadeiro
acinte, ainda é aplaudido por parte da população po
bre brasileira.

Faço, portanto, esta reflexão.
O SR. EULER RIBEIRO (PFL - AM. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, nesta semana comemora-se a Semana do Meio
Ambiente, com muita festa e autoridades deslocan
do-se de um lugar para o outro. Entretanto, a princi
pal figura do meio ambiente, que é o homem, não
está sendo festejada. Pelo contrário, está sendo ali
jada do processo, está sendo abandonada. Pode
mos verificar isso na Amazônia, pois lá o homem
não pode caçar para matar a sua fome, não pode ti
rar uma só madeira para fazer o seu barraco, a sua
canoa. E não pode porque as autoridades não per
mitem, pois existem leis que são verdadeiramente
absurdas. É crime inafiançável matar um animal da
floresta; mas, se qualquer marginal matar um cida
dão de bem, não vai para a cadeia facilmente.

Quero aproveitar esta oportunidade para apelar
ao Ministro do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e
Amazônia Legal, Gustavo Krause, e ao Presidente,
do Ibama, que façam um aprofunda reflexão a res
peito do comportamento do homem, que é, na ver
dade, o centro do meio ambiente.

No interior do meu Estado do Amazonas, os le
nhadores não podem mais sobreviver. Eles, que
nasceram e se criaram trabalhando na floresta, hoje
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não podem mais sobreviver, mas podem fazer nar
cotráfico na fronteira, porque, se não podem tirar
uma só árvore para comprar o seu alimento, atraves
sam facilmente a fronteira e vão ser narcotraficantes
na Colômbia e no Peru.

Por outro lado, os homens da região do Rio
Negro - riquíssimo em minerais mas pobre em subs
tâncias orgânicas, já que é um rio de solo definitivo,
portanto tem pouco pescado - sobrevivem da pesca
do peixe omamental. Barcelos, Município do Estado
do Amazonas, vive única e exclusivamente assenta
do na economia da pesca e peixe ornamental, que
tem muito valor no mercado internacional e, por con
ta disso, eles mantêm suas famílias.

Concordo com o estabelecimento do defeso,
mas durante quatro meses ao ano o principal fator
desse movimento econômico, o peixe ornamental,
tem sua captura proibida.

Peixes como o neon, o tetra e o cardinal não
podem ser capturados. Por outro lado, mais de du
zentas outras espécies poderiam ser capturadas, e
isso não é permitido pelo Ibama.

Agora mesmo foi feita pela Universidade do
Amazonas e pelo Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia, dois órgãos federais, um da Ciência e
Tecnologia e outro do MEC, pesquisa que demons
tra que dois desses peixes ornamentais, o aruanã e
a arraia, que por serem exóticos alcançam alto preço
no mercado internacional, poderiam ser capturados
nessa fase do defeso, enquanto mil e seiscentas fa
mílias ficam a viver, nada mais, nada menos, do que
existe na floresta, que hoje dá muito pouco a esses
homens.

Está no Ibama, em âmbito nacional, a proposta
desses dois institutos, um de pesquisa de renome in
ternacional, o outro a Universidade do Amazonas,
formadora das inteligências do meu Estado, dizendo
que podem já ser capturados com quotas previstas
por número de indivíduos de cada espécie. Mas o
Ibama, até hoje, não tomou uma providência.

Na terça-feira, telefonei vinte e uma vezes para
o Ibama tentando falar com o seu Presidente, Dr.
Eduardo. E a sua secretária toda vez dizia que ele
estava na biblioteca, no laboratório, em reunião com
o Ministro, aqui e acolá; que ele retornaria a ligação,
mas não retornou. No dia seguinte, estive lá. Antes
liguei, e disseram-me que ele estava. Quando che
guei lá, ele tinha viajado há 30 minutos.

Portanto, esta Casa está sendo desconsidera
da. Temos funcionários de segundo e terceiro esca
lão deste Governo que não nos respeitam. Somos
representantes do povo. Em nome deste povo é que

estou lutando para que seja liberada a quota para
que os piabeiros não morram de fome.

Sr. Presidente, quero que fique registrado esse
meu protesto. E vou continuar protestando. Na próxi
ma semana, procurarei o Ministro Gustavo Krause,
que deverá me receber, para que S. EXª determine
que o Ibama elabore uma portaria que libere uma
quota de captura desses peixes ornamentais, o que
impedirá que mil e seiscentas famílias morram de
fome.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (Bloco/PT
- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, ouvi ontem no Jornal da Globo a
notícia de que o Governo estaria reajustando o valor
do seguro-desemprego, um direito das pessoas de
sempregadas, em três reais, isto é, uma quantia in
significante. O seguro-desemprego também deve ser
ampliado para os trabalhadores rurais e os peque
nos proprietários de terra.

Compreendemos que uma das grandes causas
do desemprego em nosso País também é o êxodo
rural. São milhares e milhares de agricultores que,
por falta de condições de vida na agricultura, aban
donam o campo e procuram as grandes cidades,
disputando, depois, uma vaga nas fábricas, mesmo
que seja por um salário vil, com os demais trabalha
dores urbanos. Normalmente esses agricultores são
compelidos a vir para a cidade por falta de seguro
para sua lavoura, para seus meios de sobrevivência,
seu meio de renda. Numa plantação em uma peque
na propriedade, se houver uma estiagem ou muita
chuva, perde-se tudo e o agricultor não tem meios
de sobrevivência até a próxima safra.

Sr. Presidente, tramita nesta Casa um projeto
de lei que visa garantir que o seguro-desemprego
seja expandido também para os trabalhadores rurais
e pequenos proprietários de terra. No caso de uma
estiagem, de um sinistro nas suas lavouras, de uma
safra até a outra, que o agricultor possa receber um
salário mínimo por mês como garantia de sobrevi
vência de sua família com o objetivo de evitar o cres
cente número de agricultores compelidos a abando
nar suas propriedades.

Meu pronunciamento de hoje é um apelo a
esta Casa, aos colegas Parlamentares, para que
possamos votar com a maior brevidade possível
esta matéria que vem ao amparo dos pequenos agri
cultores diante do projeto neoliberal que está sendo
implantado em nosso País.

Era este o meu pronunciamento. Muito obriga-
do.

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Passa-se
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ao

v- GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Waldomiro Fioravante.
O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (Bloco/PT

- RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, faço questão de usar este espaço
que me é concedido na Câmara dos Deputados para
tratar de assunto de extrema importância.

Nesta oportunidade, falo sobre as denúncias
de corrupção sobre o Partido dos Trabalhadores e,
também, a denúncia de compra de votos na Câmara
dos Deputados para votação da emenda que apro
vou a reeleição para Presidente, Governadores e
Prefeitos.

Não é de hoje que o PT é vítima de violenta
campanha de difamação e de calúnias.

Mesmo depois de tudo esclarecido e de ser
comprovada cabalmente a inocência dos dirigentes
e das maiores expressões políticas de nosso partido,
a sociedade não tem sido informada da inocência
dos companheiros acusados com a mesma veemên
cia com que as denúncias foram veiculadas, numa
campanha verdadeiramente louca, com informações
desvirtuadas e maliciosas.

logo após a criação do nosso partido, houve
contra ele uma campanha orquestrada por quase
toda a imprensa do País. Diziam que estava nascen
do um partido de baderneiros e comunistas, que sur
gia para defender interesses dos trabalhadores.

Em seguida, na cidade de leme, no Estado de
São Paulo, quatro trabalhadores foram assassinados
pela polícia do Governo Franco Montoro durante mo
vimento reivindicatório de canavieiros. As manchetes
de jornais em todo o País e todas as emissoras de
rádio diziam abertamente que os culpados teriam
sido alguns Parlamentares do PT, entre eles o Depu
tado José Genoíno.

Passado algum tempo foi demonstrada a cul
pabilidade e a responsabilidade criminal da Polícia
Militar do Governador Franco Montoro. A sociedade
brasileira não foi informada, com a mesma veemên
cia, de que a notícia anteriormente divulgada, que
enganou e chocou o País na época, era falsa

Por ocasião da disputa presidencial lula ver
sus Collor noticiou-se no País o seqüestro do em
presário Abílio Diniz. Os principais canais de televi
são mostraram os seqüestradores usando camisetas
do Partido dos Trabalhadores, o que induziu a socie
dade brasileira a acreditar que aquele seqüestro era
obra da militância do nosso partido.

Presenciamos também calúnias e mentiras arti-

culadas nos programas de televisão com a cumplici
dade até da ex-mulher do lula, que foi paga para
denegrir a imagem do nosso candidato. Como con
seqüência, o País, enganado, elegeu o maior corrup
to que o Brasil conheceu até hoje, o ex-Presidente
Fernando Collor de Mello.

Sempre que há disputa eleitoral neste País,
põe-se em xeque a honra e a dignidade do PT. Nas
eleições passadas, por exemplo, quando se elegeu
Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Senador
Paulo Bisol foi candidato a Vice-Presidente numa
dobradinha com o companheiro luiz Inácio lula da
Silva. Pois bem. Bisol foi estraçalhado pela denúncia
mentirosa e caluniosa de que teria apresentado
emendas ao Orçamento da União com o objetivo de
beneficiar área de sua propriedade.

Infelizmente, a denúncia aconteceu pouco an
tes da disputa eleitoral e, em face do curto espaço
de tempo para provar a mentira das alegações e
diante de grande pressão política, Paulo Bisol foi ob
rigado a renunciar à sua candidatura a Vice-Presi
dente da República. Até hoje sofre conseqüências
do acontecido, como se fosse corrupto. Tem até hoje
sua honra e dignidade manchadas, pois a sociedade
brasileira não foi esclarecida de que as denúncias
feitas àquela época foram comprovadamente menti
rosas e ardilosas.

Nós, do Partido dos Trabalhadores, estávamos
à frente da sociedade brasileira no sentido de pres
sionar o Governo para criar CPI que apurasse a
compra dos votos de Deputados na votação da
emenda da reeleição. Noventa e três por cento do
povo pedia CP\.

E, mais uma vez, como é costume na política
brasileira quando há uma grande disputa no País,
com muita astúcia e muita safadeza, articulou-se de
núncia que manchou a honra e a dignidade do Parti
do dos Trabalhadores. Expuseram a imagem do
companheiro lula e questionaram a ética do nosso
partido, como se no PT também houvesse corruptos.
O País clama por uma CPI que averigüe aprofunda
damente quem vendeu os votos, mas também quem
os comprou e de onde surgiu o dinheiro para tal fina
lidade. Parece-nos que neste Governo - pelo envol
vimento dos Governadores do Acre e do Amazonas
e pelas denúncias de envolvimento do Ministro das
Comunicações, Sérgio Motta - existiu um esquema
parecido com o do ex-Presidente Collor e PC Farias.

E a sociedade brasileira continua desconfiada.
A sociedade brasileira continua exigindo apurações
precisas para que se esclareça a verdade sobre as
denúncias. Não pode, jamais, no Congresso Nacio-
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nal, onde se votam importantes matérias para o
País, pairar dúvida sobre a honra e a dignidade de
seus membros.

No dia anterior ao da votação da emenda da
reeleição, o Governo contava com 226 votos, segun
do pesquisa da Folha de S.Paulo. No dia da vota
ção conseguiu 335 votos. Esse fato provoca muitas
dúvidas à sociedade brasileira que devem ser pron
tamente esclarecidas por esta Casa.

Durante 15 dias, Sr. Presidente, estávamos
conseguindo o apoio de quase toda a sociedade bra
sileira no sentido da criação da CPI. Lamentavel
mente, porém, o governo conseguiu retirar a questão
da CPI do Centro do debate nacional.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Humber
to Costa.

O Sr. Humberto Costa - Deputado Waldomiro
Fioravante, agradeço a V. Exª a concessão do apar
te. Quero parabenizá-lo pelo pronunciamento, asso
ciando-me integralmente às suas considerações, e
ilustrar um pouco do que V. EXª disse. O que está
claro é que o atual Presidente da República não de
seja adversários políticos, nem no dia-a-dia admite a
idéia de que exista uma oposição política no País. S.
EXª trabalha com a concepção totalitária de que é o
dono da verdade e que todos que dele discordam
precisam ser desqualificados. Apesar de dizer que
desejava a reeleição para que o povo julgasse seu
Governo, na verdade tem medo desse próprio julga
mento. Não foi por outra razão que as denúncias ca
luniosas, mentirosas, mencionadas por V. EXª, foram
divulgadas amplamente pela imprensa, porque na
quele momento o Governo estava nocauteado, per
dendo sua popularidade, com o País a exigir uma
CPI que tratasse exatamente da compra de votos
para a aprovação 'da reeleição nesta Casa. Quem
naturalmente emergiria como alternativa a essa rea
lidade nas eleições de 1998? Seria Lula, o PT. As
sim, mais do que de repente, rapidamente, o Gover
no envolve-se nessa manobra sórdida, bancada pelo
jornal O Estado de S. Paulo, e divulga essas menti
ras. O mais grave é que, enquanto no caso da com
pra de votos há uma prova material, uma gravação,
uma fita, uma confissão de culpa feita pelos Deputa
dos que aqui renunciaram, no caso dessas denún
cias contra o PT não há uma única prova. Esse calu
niador contumaz, denominado Paulo de Tarso Ven
ceslau, cidadão que fez mal não ao PT, mas ao
País, porque permitiu que se utilizassem de sua de
núncia para dizer que todos são iguais e que não há
quem defenda a ética no País, não apresentou nem
apresentará uma única prova de que Lula ou o PT

tenham beneficiado quem quer que seja em troca de
dinheiro para fazer campanha eleitoral. Associo-me
ao pronunciamento de V. EXª e mais uma vez o pa
rabenizo, ressaltando que deveria ser função do PT,
ao invés de se encolher como muitas vezes faz dian
te das adversidades, vir a público e denunciar essa
grande farsa, esse novo Plano Cohen que se tenta
implantar no Brasil neste momento.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Agrade
ço ao Deputado Humberto Costa, do nosso partido,
a intervenção ao meu pronunciamento, que veio, evi
dentemente, ilustrá-lo. Também acho que uma de
núncia como essa, sem provas, que já havia sido di
vulgada pela revista Veja em 1995 e nenhuma re
percussão teve no País, jamais poderia ter a dimen
são dada pela grande imprensa em todos os noticiá
rios do nosso País.

É importante destacar que notícias como essas
e denúncias sem a apresentação de documentos, de
elementos probatórios, como ficou constatado, ser
vem para medir qual teria mais força: a palavra de
Paulo de Tarso ou a de Lula.

Esse companheiro foi dirigente dos maiores
Sindicatos do País, da Central Única dos Trabalha
dores, Deputado Federal, preso pela ditadura militar
por mais de doze vezes.

Pelo peso político que Lula representa em
nosso País, visto que para votar a favor da emenda
da reeleição um Deputado ganhou 200 mil reais,
com a influência que tem na política nacionat, se qui
sesse vender sua história, sua dignidade, o faria
pela migalha do aluguel de uma casa? É um absur
do o que presenciamos no País. Não tenho dúvida
de que isso foi feito para retirar o debate político da
CPI com relação à corrupção da votação da emenda
da reeleição, que estamos devendo para o nosso
País.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Arthur
Virgílio.

O Sr. Arthur Virgílio - Deputado Waldomiro
Fioravante, ouvi atentamente o pronunciamento de
V. EXª e, para fazer justiça, até porque começo a
chegar a uma idade na qual não consigo ser injusto
por querer - posso até sê-lo sem querer -, com a
mesma convicção que me anima de que o Governo
Fernando Henrique nada tem a ver com corrupção,
em qualquer nível, muito menos no da compra de
votos, tampouco acredito que exista qualquer som
bra moral sobre a figura do Presidente de Honra do
seu partido. Afinal de contas, num país onde a cor
rupção sempre foi epidêmica, seu traço marcante é
o fato de que os corruptos ficam milionários, e esse,
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supostamente, não tem casa. Não creio em corrup
ção de sem-teto. Digo isso com a responsabilidade
de Secretário-Geral do meu partido, como democra
ta e como alguém que tem feito pesadas críticas no
campo ideológico ao Presidente de Honra do seu
partido, de quem sou amigo pessoal. Para mim falta
que S. Sª apresente um projeto para a Nação. Pare
ce-me que, às vezes, S. Sª é omisso em relação aos
temas de reformas que estão sendo apresentados e
tem demasiadamente dito "não" com seu grande ta
lento, quando se esperava dele um "sim" que contra
ditasse o nosso "sim", para chegarmos a uma sínte
se mais rica. Porém, quanto à sua honorabilidade
pessoal, na qual creio, porque o conheço, quero dar
meu testemunho, no sentido de que não vejo nada
que leve sombra à moral de seu ilustre companheiro.
Muito obrigado.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Agrade
ço ao nobre Deputado Arthur Virgílio o aparte tão en
riquecedor ao nosso pronunciamento, porque ilustra
nossa tese. Agradeço também a S. Ex" pelo voto de
confiança declarado dessa tribuna em favor do nos
so companheiro Lula, porque também me pauto nes
sa direção.

A verdade é que temos de fazer a apuração
desses fatos de forma séria e transparente.

O Partido dos Trabalhadores já tomou a iniciati
va de criar uma comissão de ética para fazer uma in
vestigação e tomar pública a veracidade sobre as
acusações lançadas contra o PT. Para isso, o Lula já
licenciou-se do seu cargo de Presidente de Honra do
PT a fim de facilitar as investigações e não pairar ne
nhuma dúvida sobre sua legitimidade em relação às
denúncias contra o nosso partido, o que será feito no
âmbito das Prefeituras.

O Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, em vez de pressionar os Deputados para
retirarem o nome da lista que assinaram a favor da
CPI e manifestar-se contra sua instalação, deveria
orientar pelo menos sua base de sustentação a
apoiar as investigações que devemos ao País com
relação à corrupção na compra de votos na votação
da emenda da reeleição, além de exigir que o Minis
tro das Telecomunicações, denunciado e envolvido
denúncia essa verdadeira ou falsa, não se sabe -,
se licencie do cargo no período das investigações,
pelo menos, da mesma forma como o fez nosso Pre
sidente e companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Se
quisermos, depois, realmente fazer um raio x sobre
a influência das empresas e das empreiteiras nas
políticas nacional, municipal e estadual, temos em
andamento uma sugestão do Senador Pedro Simon:

a criação de uma CPI para apurar a relação de em·
preiteiros nesta Casa e no Poder Público. É isso o
que temos que fazer para clarear para o País fatos
que até agora estão sendo escondidos.

O Sr. Adroaldo Streck - Deputado Waldomiro
Fioravante, permite-me V. Ex" um aparte?

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Quero
ter a honra de poder conceder um aparte a esse
grande Deputado do Rio Grande do Sul, Adroaldo
Streck.

O Sr. Adroaldo Streck - Estou ouvindo V. Ex"
com muita atenção. Gostaria de fazer - aliás, tenho
grandes retificações a fazer ao seu discurso - ape·
nas uma retificação. O Palácio do Planalto, via seu
ocupante, o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
em nenhum momento esteve nesta Casa solicitando
aos Deputados que retirassem suas assinaturas do
pedido para a instalação de uma CPf. Mesmo por·
que, como V. Ex" sabe, existe não apenas um eixão
que nos separa do Poder Executivo, mas também a
independência e harmonia entre os Poderes, de que
já falou uma vez Montesquieu. Gostaria de que fi
casse consignado no seu discurso, como meu apar
te, o fato de que não concordo com a maneira como
V. Ex" abordou essa questão.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE - Quero
concordar que seja registrada a intervenção do De
putado Adroaldo Streck. E digo que, pessoalmente,
mantenho a minha posição. Em momento algum dis
se que o Sr. Fernando Henrique Cardoso esteve no
Congresso Nacional comprando votos ou solicitando
aos Deputados que retirassem a assinatura para a
instalação de CPI. S. Ex" não precisa vir aqui fazer
isso, porque nesta Casa existem seus interlocutores.
Basta ouvir declarações de Parlamentares que assi
naram o pedido de CPI e depois, por terem sido
pressionados, pediram para retirar suas assinaturas
da lista. Mas ao voltarem às suas bases foram pres
sionados pela população. Como exemplo, cito o De
putado Ezídio Pinheiro, do PSDB, que, pressionado
por sua base, teve novamente de assinar a lista da
CPf.

Concluo meu pronunciamento dizendo que o
Partido dos Trabalhadores não tem medo algum de
investigação. Nós queremos as investigações, mas
não queremos tirar da sociedade brasileira, como foi
feito de forma traiçoeira, o direito ao debate sobre a
corrupção e à CPI da compra de votos na emenda
da reeleição. Esta, sim, é a grande CPI que deve ser
feita. Se quiserem investigar a influência das empre
sas nos partidos políticos, nos governos municipais,
e,staduais e federal, vamos fazer a CPI das emprei-
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teiras que está em andamento. Dessa forma, iremos
saber qual é a realidade de todos os partidos e o
ponto de envolvimento que realmente existe na rela
ção empreiteiras/Poder Público.

Agradeço aos colegas os apartes que recebi e
a todos que me honraram ao ouvir este pronuncia
mento.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo

a palavra ao nobre Deputado Álvaro Gaudêncio Neto
para uma Comunicação de Liderança, pelo PFL.

O SR. ÁLVARO GAUDÊNCIO NETO (PFL 
PB. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre
sidente, srªs e Srs. Deputados, agradeço-lhe a con
cessão. O assunto que ora abordo justifica plena
mente ser tratado no horário reservado à Liderança
do Partido da Frente Liberal, um partido muito identi
ficado, principalmente na região Nordeste, com sua
representação política aqui no Congresso Nacional.

Sr. Presidente, sabemos que os temas que en
volveram o Congresso Nacional, o Governo do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso, estão relacio
nados com as reformas. Todo o País acompanhou e
vem acompanhando atentamente os debates em tor
no das reformas encaminhadas por S. EX! o Presi
dente da República, e também reformas políticas de
iniciativas desta Casa, como foi o caso da proposta
de emenda constitucional da reeleição.

Esses temas, repito, tomaram conta dos gran
des debates e despertaram a atenção da opinião pú
blica brasileira, ainda despertam, como é o caso da
reforma administrativa, da reforma da Previdência
Social, como é o caso da tão esperada reforma tribu
tária. Enfim, esses temas despertam interesse da
opinião pública.

Sr. Presidente, é importante que essas refor
mas sejam concluídas. Sabemos que o País está
necessitando de providências concretas da Adminis
tração Pública Federal, no sentido de combater algu
mas deficiências, algumas ausências e, por que não
dizer, omissões do próprio Governo, no que tange a
aspectos imprescindíveis para a normalidade do dia
a-dia da nossa sociedade.

Refiro-me, especialmente, Sr. Presidente, à
questão social. Sabemos que o Governo tem órgãos
que atuam diretamente no social. Existe o Programa
Comunidade Solidária para coordenar todas as açõ
es sociais do Governo Federal. É importante que
essa ação governamental atinja não apenas alguns
poucos Municípios incluídos no Comunidade Solidá
ria, mas também que atenda à grande maioria dos
Municípios brasileiros, principalmente os mais po-

bres, que necessitam de uma ação marcante dos ór
gãos do Governo Federal que atuam no social.

Vimos denúncias de Municípios que não con
tam sequer com um metro de rede de saneamento
básico. Deparamo-nos com Municípios que não con
tam com uma rede de saúde para atender às neces
sidades básicas do seu povo; com Municípios onde
as casas ainda são de taipa, aliás, a maioria dos Mu
nicípios, principalmente aqueles localizados no semi
árido nordestino.

É importante que o Governo Federal procure
encontrar alternativas, por exemplo: implantar a mu
nicipalização da saúde, que é uma necessidade ur
gente da população. Infelizmente, essa tarefa é dis
tribuída aos Governos estaduais, através de comis
são bipartite. E os Governadores, por sua vez, pelo
menos aqueles que têm intimidade com o assunto,
procuram evitar que essa municipalização se con
cretize, porque encontram na gestão da saúde dos
seus Estados um forte instrumento de se fazer políti
ca. Isso precisa acabar. É importante que essa co
missão sediada aqui em Brasília possa discutir es
sas questões, a fim de que essa municipalização
ocorra. Assim, os Municípios poderão fazer pelo me
nos o atendimento básico das comunidades mais ca
rentes em suas localidades.

Deparamo-nos também com epidemias que es
tão surgindo. Aliás, este é o objetivo maior do meu
discurso neste momento. Refiro-me à dengue e à
doença <;ie Chagas. ~abemos que o inseto portador
da doença de Chagas, o barbeiro, como popular
mente é conhecido, vem aumentando sua atuação
na maioria dos Municípios do semi-árido, principal
mente no Estado da Paraíba.

Faço questão de citar, para juntar a este meu
pronunciamento, reportagem publicada no jornal O
Correio da Paraíba, do jornalista José Carlos dos
Anjos. Vejamos o que ele diz em alguns trechos da
sua reportagem sobre a questão da doença de Cha
gas:

"O último trabalho realizado pela Fun
dação Nacional de Saúde na região de con
trole do barbeiro foi em 1995 e mesmo as
sim só atingiu doze dos 150 Municípios
constantes no programa. Em diversas cida
des do sertão, os agentes da Fundação fize
ram a pesquisa e levantaram os índices de
presença do inseto na localidade (tecnica
mente denominado de índole de Dispersão
Triatomínica) e em cada casa (índice de In
festação por Unidades Domiciliar).

Já naquele ano, os números encontra-
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dos causavam preocupação, segundo José
Domingos, do Escritório da Fundação Nacio
nal de Saúde, em Patos.

A média de infestação nessas cidades
chegou a 60%, enquanto a infestação domi
ciliar variou de 5 a 11 %. Em Catingueira, os
agentes pesquisaram entre o dia 7 de feve
reiro e 14 de março de 1995 e encontraram
o inseto em 61,4% do território, chegando a
8% a infestação domiciliar.

Naquela época, 63,4% do Município de
Santa Terezinha estavam infestados pelo in
seto e as pessoas encontravam o barbeiro
em 9,2% das casas. Na cidade de Tavares,
a infestação territorial era de 66,6% e nas
casas já atingia 5%, enquanto em Vista Ser
rana, na pesquisa realizada em abril e maio
de 1995, os agentes detectaram uma infes
tação de 66,6% (5,5% nos domicílios).

Os outros Municípios pesquisados fo
ram São José de Espinharas (57%), Malta
(47,7%), Cacimba de Areia (65%), Princesa
Isabel (46,8%), São José do Sabugi
(58,1%), São José do Bonfim (64,8%) e Qui
xaba (68,7%)."

Quer dizer, todos esses Municípios estavam
com índices alarmantes em 1995. De lá para cá, a
própria Fundação diz que se acabaram os recursos
de combate a essa epidemia. Até os agentes que
estavam à disposição para combater esse inseto fo
ram deslocados para combater outro tipo de epide
mia, como, por exemplo, a dengue.

Então, nada mais se está fazendo no que tan
ge ao combate à doença de Chagas, cujo transmis
sor é o barbeiro.

Hoje, em conversa com o jornalista da região
do Cariri, Napoleão de Castro, do Sistema Correio
de Comunicação, Diretor da Rádio Santa Maria, no
Município de Monteiro, Paraíba, ele me dizia que
esse problema está também causando muito temor
à comunidade deste Município e de todo o Cariri da
Paraíba. Lá, as pessoas chegam a levar barbeiros
em caixa de fósforo para mostrar a grande quantida
de desse inseto nessa região pobre do semi-árido
paraibano.

Sr. Presidente, é importante uma ação concre
ta. Os jornais, assim como a imprensa nacional, es
tão dando destaque,a essa questão. Urge, portanto,
uma providência concreta do Governo Federal no
combate ao barbeiro, que, sabemos, está mais fre
qüente em casas de taipa. Então, por que a Funda
ção Nacional de Saúde não encontrou uma alternati-

va para reformar essas casas de taipa, dando opor
tunidade àquelas pessoas humildes de moradia con
digna, evitando a convivência com essa praga, o
barbeiro, causador da Doença de Chagas? É impor
tante que providências sejam tomadas.

Por isso, rogamos a que as reformas sejam
concluídas rapidamente, a fim de que se possa pôr
em prática uma ação concreta no combate às epide
mias, dando o apoiamento devido a órgãos do Go
verno Federal, como a Fundação Nacional de Saú
de, para que os pobres possam viver com mais tran
qüilidade, evitando a convivência com esse tipo de
doença, principalmente com o barbeiro, que está to
mando conta das regiões do sertão e do Cariri da
Paraíba, aquelas regiões mais carentes do semi-ári
do onde existe a miséria e onde o Governo não pôde
ainda fazer uma ação concreta para que se evite
uma epidemia maior.

Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, pela oportu
nidade de me pronunciar e aos meus pares pela
atenção. Apelo ao Governo Federal para que, com
essa nova ação, procure evitar que esses insetos
contaminem ainda mais os nossos irmãos brasilei
ros.

MATÉRIA A QUE SE REFERE O
ORADOR:

Barbeiro sem controle

CAMPANHA DA DENGUE
AFETA O COMBATE

José Carlos dos Anjos
Editor de Produção

O recrudescimento da dengue - inclusive com
os primeiros casos suspeitos do tipo hemorrágico 
fez com que a Fundação Nacional de Saúde na Pa
raíba transferisse para o combate ao mosquito ae
des aegipyt todo o pessoal que antes trabalhava no
programa de controle do barbeiro - inseto transmis
sor da doença de Chagas. O resultado disso é que o
barbeiro ficou sem controle e hoje infesta quase to
dos os municípios do Sertão e Cariri no Estado.

Na verdade, o programa de combate ao barbei
ro começou a ser desativado no ano passado, por
falta de dinheiro. Já não havia mais recursos para
manter as atividades dos agentes da FNS nos mais
de 150 municípios abrangidos peJo programa no Dis
trito Sanitário de Campina Grande.

Hoje, a Fundação não tem mais um perfil con
fiável da situação porque o último trabalho de levan
tamento foi realizado em 1995, data em que já se re
gistravam índices altos de infestação do barbeiro.
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Sabe apenas que a infestação assumiu proporções
preocupantes e que as regiões mais atingidas são o
Sertão e o Cariri.

José Domingos, responsável pelo escritório da
FNS em Patos, no 62 Núcleo Regional de Saúde, ga
rante que a situação é crítica, mas diz que o órgão
não tem como calcular a infestação. Também não
tem mais como combater o inseto porque sequer
tem inseticida.

"Fazíamos um trabalho anual de levantamento
e de aplicação do inseticida. Isso garantia o controle
do inseto. Hoje, acredito em índices alarmantes da
presença do barbeiro", diz José Domingues. A opi
nião é compartilhada pelo chefe do Distrito Sanitário
da FNS de Campina Grande, José Ribamar Cesário
de Araújo, para quem não há o que se possa fazer
em relação ao problema enquanto o Govemo Fede
ral não restabelecer os recursos financeiros e as
pessoas que atuavam no programa.

Último levantamento - O último trabalho reali
zado pela FNS na região de controle do barbeiro foi
em 1995 e mesmo assim só atingiu 12 dos 150 mu
nicípios constantes no programa. Em diversas cida
des do Sertão, os agentes da Fundação fizeram a
pesquisa e levantaram os índices de presença do in
seto na localidade (tecnicamente denominado de ín
dice de Dispersão Triatominica) e em cada casa ( ín
dice de Infestação por Unidades Domiciliar). Já na
quele ano, os números encontrados já causavam
preocupação, segundo José Domingos, do Escritório
da FNE em Patos.

A média de infestação nessas cidades chegou
a 60%, enquanto a infestação domiciliar variou de 5
a 11 %. Em Catingueira, os agentes pesquisaram en
tre o dia 7 de fevereiro a 14 de março de 95 e en
contraram o inseto em 61,4% do território, chegando
a 8% a infestação domiciliar.

Naquela época, 63,4% do município de Santa
Terezinha estavam infestados pelo inseto e as pes
soas encontravam o barbeiro em 9,2% das casas.
Na cidade de Tavares, a infestação territorial era de
66,6% e nas casas já atingia 5%, enquanto em Vista
Serrana, na pesquisa realizada em abril e maio de
95, os agentes detectaram uma infestação de 66,6%
(5,5% nos domicílios).

Os outros municípios pesquisados foram São
José de Espinharas (57%), Malta (47,7%), Cacimba
de Areia (65%), Princesa Isabel (46,8%), São José
do Sabugi (58,1%), São José do Bonfim (64,8%) e
Ouixaba (68,7%).

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Com a
aquiescência do nobre Deputado Sérgio Miranda,

inscrito no Grande Expediente, terá a palavra, para
uma Comunicação de Liderança pelo PSDB, o nobre
Deputado Adroaldo Streck, que dividirá seu tempo
com o ilustre Deputado Arthur Virgílio.

O SR. ADROALDO STRECK (PSDB - RS.
Como Líder. Sem revisão do orador.) - As Oposiçõ
es estão indicando o Presidente Fernando Henrique
Cardoso como reeleito com uma convicção muito
grande. Nem mesmo nós, da base de sustentação
do Governo, temos esta segurança. Houve, a rigor,
o estabelecimento do instituto da reeleição, que a
partir desta semana, estará em vigor no País.

A busca dos votos e do acolhimento da popula
ção para um novo período do Governo do Presiden
te Fernando Henrique Cardoso é uma caminhada
longa, difícil e que está em andamento.

O sucesso eleitoral do atual Presidente da Re
pública vai depender de uma série de providências
que estão em andamento na República, como esse
plano econômico que estabilizou a moeda e a ali
mentação básica do trabalhador, que hoje está num
patamar bem aceitável.

Enfim, penso que a oportunidade de concorrer
a uma reeleição não significa, como as Oposições
estão dizendo, que se tenha dado de presente um
mandato de mais quatro anos ao Presidente Fernan
do Henrique Cardoso.

Agora, as evidências existem. Onde? Num re
conhecimento que chega de fora. Há poucos dias,
houve a venda de títulos públicos brasileiros no exte
rior e um alongamento de perfil de dívida para trinta
anos, o que só existe porque há confiança na políti
ca que o País vem desenvolvendo. Na medida em
que se for solidificando essa certeza que já temos,
de que o País vive um outro momento, praticamente
todos os problemas brasileiros estarão resolvidos.

Sr. Presidente, hoje, o que há de ruim é que
essa dívida, que não chega a ser grande, é posta
em cheque a todo momento.

Países como a Austrália, a Itália e os Estados
Unidos também, proporcionalmente, se comparados
com o PIB, tem uma dívida muito maior do que a dí
vida interna brasileira. No entanto, não sofrem pres
sões de nenhuma espécie, porque as suas econo
mias inspiram confiança, o que, até a chegada do
Governo Fernando Henrique Cardoso, não existia no
Brasil, já que uma inflação galopante acabava com o
poder de compra do trabalhador, que eventualmente
tinha os seus salários corrigidos, mas antes do fim
do mês, já havia perdido aquela correção que lhe
era dada nominalmente.

Sr. Presidente, para concluir, eu queria deixar
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caracterizado que as forças de sustentação do Go- zo não conduz ao fortalecimento da democracia bra-
vemo Fernando Henrique Cardoso, a partir de ago- sileira.
ra, terão de redobrar esforços e trabalhar incessan- As razões são novamente duas: primeiro, por-
temente para que, no novo período de Governo - que, se me convenço de que com menos campanha
que espero venha a se consolidar - do Presidente sou menos criticado, dou, logo a seguir, uma desci-
Fernando Henrique Cardoso, se possa completar da na ladeira e começo a achar que, se não houver
essa fase nova da vida brasileira, que se iniciou há eleição nenhuma, não serei criticado de forma algu-
três anos com o Plano Real, mas há IInll outras situa- ma. Posso ser tentado a não ter mais compromisso
ções que ainda precisam ser completadas e consoli- com eleição neste País. E esse não é o meu caso.
dadas para que, definitivamente, venhamos a nos Foram 21 anos de luta minha, de meu pai e de
postar perante o mundo como uma Nação desenvol- muitos companheiros inesquecíveis - alguns deles
vida. hoje mortos -, para derrubar o regime militar, sofren-

O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Tem a do prisões, ameaças de enquadramento na Lei de
palavra o nobre Deputado Arthur Virgílio, para o Segurança Nacional e no Decreto-Lei nº 477. Nada
complemento do horário previsto pelo Regimento, ao disso esqueço, até porque tudo isso faz parte da mi-
PSDB. nha vida que mais me dá orgulho de ter vivido. Por

O SR. ARTHUR VIRGíliO (PSDB - AM. Como isso, não compactuo com nada que signifique fazer
Líder.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, faço casuísmo, violentando o consenso saudável que de-
duas afirmações bem categóricas. Primeiro, afirmo e verá surgir da discussão da nova lei eleitoral, incluin-
reafirmo minha confiança nos métodos políticos de do, evidentemente, a minoria desta Casa.
que se utiliza o Presidente da República, renovando Segundo, porque tenho absoluta convicção, aI)
minha confiança pessoal em S. Exª, meu apreço contrário de alguns, de que, quanto mais longa ve-
pela lucidez com que apresenta um projeto de refor- nha a ser a campanha, mais brilhante será a partici-
mas que revoluciona o Brasil, dando vez e possibili- pação de S. EXª o Sr. Presidente Fernando Henrique
dade a que uma realidade justa nasça por sobre os Cardoso, que mais facilmente vencerá o pleito, mais
escombros de um Estado absolutamente fraco, que, acachapantemente derrotará seus adversários, des-
bem ao contrário, deveria ser forte, extremamente providos de programas, de projetos, com bandeiras
forte, para defender e resgatar os tradicionais oprimi- fugazes, sem visão estratégica sobre o País. Portan-
dos deste País. to, se alguém tem de se esconder de críticas esse

E faço a segunda afirmação: prezo, acima de alguém não é o Presidente da República, homem
tudo, a linha da minha própria coerência política. Por honrado, inatacável, de programa absolutamente
isso, estranho quando alguns Líderes, prezados e coerente com o futuro deste País.
ilustres Líderes da base de apoio ao Governo, ao te- Por isso, vou dizer ao meu partido que, para
cerem comentários sobre a nova lei eleitoral, falam manter sua tradição e sua história, deverá ele discu-
em reduzir o tempo de propaganda no rádio e na te- tir a nova lei eleitoral à luz dos interesses da Nação,
levisão argumentando ..,.. há vários argumentos bri- do povo brasileiro, sem, de forma alguma, procurar
Ihantes com os quais poderei no futuro até vir a con- puxar a brasa para qualquer sardinha, ainda que
cordar, mas há um que me causa absoluta espécie..,.. essa sardinha seja o nosso Presidente da República
, de modo bastante infeliz, que se a campanha for ou sejam os nossos Governadores de Estado, por-
mais curta S. EXª o Sr. Presidente da República será que nenhum deles precisa de bengala, nenhum de-
menos criticado. Não aceito isso. Esse tipo de argu- les precisa fugir de críticas ou do pleno exercício da
mento não compõe com minha vida, não compõe democracia.
com minha história. Absolutamente não aceito isso. Ao contrário, o que nos vai fortalecer para ob-

Se a campanha for de dez anos, tenho autori- termos..,.. e vamos obtê-Ia - a reeleição de Fernando
dade moral e política para defender o Presidente da Henrique Cardoso será, a depender do PSDB, um
República por dez anos, todos os dias, durante todo mergulho muito claro na sociedade. Sou a favor de
o tempo que dure a campanha. Se tiver de ser de que as reformas aqui sejam votadas sem nenhuma
sessenta dias, que o seja pelas razões da Nação, paparicação a qualquer Deputado, que não se peça
que o seja pelas razões do povo brasileiro, não para voto a Deputado algum, que fale primeiro um, ata-
se trazer um fictício conforto ao príncipe; não para cando, depois outro, defendendo, e que os eleitores
se fazer um exercício que, se em curto prazo supos- do Plenário decidam se querem ou não votar as tais
tamente apresenta alguma vantagem, em longo pra- reformas, sem nenhuma paparicação a qualquer De-



15352 Sábado 7 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 1997

putado.
Dessa forma, mergulhando na sociedade e

emergindo de suas águas puras, com força, e con
sagrando o nosso programa de revolução da econo
mia e da política deste País, aí, sim, nós estaremos
de fato cada vez mais firmes com nosso compromis
so de partido renovador, social-democrata, com o
Presidente da República completamente à vontade,
criticado e criticando, para disputar legitimamente e
vencer brilhantemente a próxima eleição presiden
cial.

Altivez acima de tudo e jamais certos serviços
que sei que não agradam ao príncipe. Creio até que
o Presidente da República se haverá de constranger
com esse tipo de manifestação. Preferiria, com cer
teza, se eu o conheço bem - e sei que o conheço -,
a altivez da sinceridade crítica. Tenho convicção dis
so, Sr. Presidente.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Conti

nuando o período do Grande Expediente, concedo a
palavra ao nobre Deputado Sérgio Miranda.

O SR. SÉRGIO MIRANDA (Bloco/PCdoB 
MG. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs
e Srs. Deputados, a Comissão Especial criada para
examinar a Lei Geral das Telecomunicações encer
rou o seu trabalho apresentando um substitutivo.
Existe um requerimento para que este substitutivo
passe pelo crivo do Plenário. É fundamental que
uma lei tão importante como essa seja submetida ao
conjunto dos Parlamentares, que dela devem tomar
conhecimento e se pronunciarem sobre os rumos de
setor tão fundamental para a economia e a política
nacional. Não seria demais falar da importância, so
bretudo da importância econômica do setor de tele
comunicações divulgada de forma constante nos
grandes jornais. Trata-se de um setor que está car
reando maiores investimentos, é o mais lucrativo, é
o que se está apropriando de desenvolvimentos tec
nológicos dos mais importantes dentre todos os se
tores da economia.

Mas é importante salientar as suas conseqüên
cias sociais. O setor de telecomunicações pode pro
piciar uma revolução neste País e em qualquer país
do mundo. Podemos, com as novas tecnologias de
comunicações, resolver problemas seculares da
nossa sociedade. Falamos de educação, de saúde,
de informação e comunicação. Também não é me
nos relevante salientar o papel político desse setor.
Hoje, no mundo, com uma população constantemen
te abarrotada de informações, é evidente a importân
cia política, porque o setor de telecomunicações

pode propiciar poder político, já que pode dirigir opi
niões.

Quais são, na minha opinião, os problemas
mais graves da Lei Geral de Telecomunicações, do
ponto de vista global, do ponto de vista do conteúdo
maior desta lei? Levantaria, Sr. Presidente, três gra
ves problemas desta lei. Vamos aprovar uma Lei
Geral das Telecomunicações sem que esteja defini
do o modelo, sem que tenhamos consciência clara
de como funcionará este setor, após aprovada a lei.

É verdade que temos ouvido declarações do
Ministro que, na justificativa do projeto encaminhado
para o Congresso, delineia as diretrizes gerais deste
modelo. Mas a lei não contém este modelo. Fala-se
em dividir o País em quatro grandes regiões, onde
haveria competição, onde se fortaleceria a universa
lização, porém isto não está explicitado na lei que
vamos votar. Votaremos uma lei sem ter uma visão
clara do modelo que efetivamente organizará o setor
de telecomunicações no País.

O outro aspecto grave que aponto nesta lei é
que se trata de uma lei especial, uma lei feita para
uma pessoa, para um Governo. Ela não tem a gene
ralidade que toda lei deve ter, nem a impessoalidade
característica de um processo legal. A lei tem nome
e sobrenome - e não faço nenhum juízo de valor.
Apenas quero dar consciência aos Srs. Parlamenta
res dessa característica fundamental.

Por que a lei dá tanto poder a um Ministro? Ve
jamos se tem ou não razão. Na privatização, ela cria
uma comissão especial de supervisão, revogando o
Conselho Nacional de Desestatização, no qual fa
zem parte seis Ministros. Revoga a Lei das Conces
sões, revoga a Lei da Desestatização, revoga a Lei
das Licitações e cria uma regra própria, sob a super
visão do Ministério das Comunicações.

Sr. Presidente, seria como se na privatização
da Vale do Rio Doce disséssemos e aprovássemos
aqui no plenário da Câmara que o Ministro de Minas
e Energia, Raimundo Brito, seria o responsável pela
privatização da Companhia. Ele poderia separar, de
finir o preço e tomar todas as decisões sobre a priva
tização da Vale do Rio Doce. Vai-se fazer a mesma
coisa num setor cujo valor a ser arrecadado pela pri
vatização - dizem - será dez vezes o valor arreca
dado com a venda da Vale do Rio Doce.

É uma lei especial porque dá superpoderes ao
setor. Cria uma agência que terá poderes que não
existem em nenhum outro órgão da administração
pública, Sr. Presidente.

Alguns fatos contidos na lei são até cômicos.
Por exemplo: que as requisições de funcionários de
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outros órgãos são irrecusáveis, quando feitas pela
agência.

A lei determina que o orçamento da agência,
ao contrário de todos os outros órgãos da Adminis
tração Pública, não pode ser contingenciado. A lei
transfere para a agência os recursos das outorgas,
Sr. Presidente, que, somente no setor de telecomu
nicações, vão ser da. ordem de seis bilhões de reais.
Ah, vai passar para o Tesouro depois, mas dá um
passeio pela agência. A lei libera a agência das res
trições, dos constrangimentos da Lei das Licitações,
e diz que é obrigada a fazer licitação e cumprir as
normas gerais do setor público apenas para a aquisi
ção de imóveis. Para outros serviços, não precisa de
licitações, e aí chegamos a encarar uma contradi
ção. Para comprar um imóvel que custará, por
exemplo, quinhentos mil ou um milhão de reais, é
obrigada a fazer licitação; para comprar um serviço
de radiomonitorização, que custa setenta milhões de
reais e está sendo agora comprado pela agência,
não precisa de licitação. Esta é a segunda caracte
rística negativa da lei.

O terceiro aspecto negativo da lei, Sr. Presi
dente, é a abdicação do Poder Legislativo em rela
ção ao setor das telecomunicações, ferindo a própria
Constituição. No art. 48 da Constituição, os Consti
tuintes tiveram a sabedoria e a premonição de consi
derar que a legislação sobre o setor de telecomuni
cações estaria no mesmo nível - e especialmente
seria deliberado pelo Congresso Nacional - do siste
ma tributário, do Plano Plurianual, das concessões
de anistia. E incluem, no art. 48, que ao Congresso
Nacional cabe dispor sobre as matérias de compe
tência da União, especialmente sobre telecomunica
ções e radiodifusão. O que faz a lei agora aprovada?
Transfere para o Poder Executivo todas as delibera
ções e a definição das políticas do setor de teleco
municações. Não conheço outro caso de abdicação
de poder tão flagrante. É como se retirássemos as
nossas prerrogativas constitucionais e as cedêsse
mos e delegássemos ao Poder Executivo. Conscien
temente estamos delegando para o Poder Executivo
tratar todas as políticas do setor de telecomunicaçõ
es.

Esses três graves defeitos da Lei Geral de Te
lecomunicações devem estar na consciência de
cada Parlamentar que for votá-Ia: a não existência
de um modelo, o caráter especial da lei dirigido para
especialmente um Ministro, superfinanciado, com
superpoderes, e a abdicação do Poder Legislativo
no tratamento das questões das telecomunicações.

Sr. Presidente, já que o tempo urge, passemos

a fazer uma avaliação mais específica da lei, que se
divide em quatro livros.

Apenas um comentário, en passant. Pela dis
posição da lei - livros, capítulos, títulos -, é evidente
que é um código. Essa é a forma dos códigos. Mas
não vai ser votada como tal. Ela revoga o antigo Có
digo Brasileiro de Telecomunicações, mas não vai
ser votada como código, porque o rito dessa vota
ção, pela própria especificidade, exigiria um período
de maiores discussões, e o Governo quer pressa.

No Livro I, são os princípios fundamentais,
boas intenções que não correspondem à realidade
dos fatos. Houve a preocupação do Relator de incluir
no art. 1º "que compete à União, por intermédio do
órgão regulador e nos termos das políticas estabele
cidas pelos Poderes Executivo e Legislativo..." O
Relator incluiu que as políticas serão estabelecidas
pelo Poder Legislativo, mas a única política que vai
ser definida pelo Poder Legislativo é a Lei Geral das
Telecomunicações. As outras, delegamos ao Poder
Executivo. Não falemos das boas intenções. Haveria
a expectativa de que essas boas intenções, já no
corpo da lei, estariam fundamentadas.

O Livro 11 é sobre o órgão regulador. E aqui,
desejo discutir alguns conceitos.

O primeiro conceito, que tem sido frisado pelos
empresários do setor das telecomunicações e repeti
do por um conjunto de Parlamentares da Casa, é
que tem de ser um órgão forte e independente. O
que é um órgão independente na estrutura da Admi
nistração Pública? Não existe essa expressão "inde
pendente". Quando se fala em independente na nos
sa Constituição, referimo-nos apenas aos Poderes
independentes. Um órgão da Administração Pública
independente? Pergunto, antes de mais nada, inde
pendente de quem, Sr. Presidente. O que se preten
de é que ele seja independente do poder político,
que é baseado na vontade popular; independente da
estrutura do Estado brasileiro, que é controlado pelo
povo nas eleições. E se cria dentro da estrutura ad
ministrativa um quisto independente da vontade po
pular e que se pode tornar dependente dos interes
ses econômicos, caso seja capitulado - e essa pos
sibilidade é muito evidente - pelos interesses no se
tor. O setor vai-se tornar, a curto prazo, num dos
mais poderosos da economia brasileira. Por que ór
gão independente?

Vamos especular um pouco sobre esta ques
tão, Sr. Presidente. Procura-se fazer uma cópia dos
Estados Unidos. O FCC, órgão regulador, é inde
pendente nos Estados Unidos. Há dois padrões de
controle dos serviços públicos no mundo: o europeu,



15354 Sábado 7 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Junho de 1997

onde esse controle foi exercido, e ainda é, pelas em
presas públicas, já que muitos desses setores são
monopólios naturais. E há a experiência dos Estados
Unidos, onde existem empresas privadas, mas forte
mente reguladas. Há aspectos positivos e negativos
em cada uma dessas duas experiências.

Desde 1932, nos Estados Unidos existe tradi
ção de separação de Poderes e tradição regulatória
no setor de telecomunicações. Portanto, a cópia me
cânica da experiência americana, sem uma relação
concreta com o nosso Direito Administrativo e com a
nossa Constituição, não é correta.

Outro aspecto é o fato de, com a expressão in
dependente, procurar-se dar garantias aos investido
res. Há, aí, outro fator importante. É como se hou
vesse uma cisão entre a economia e a política: a
economia é regida de forma pura, sem interesses e
sem pressões; enquanto a política é algo sujo, eiva
do de interesses espúrios. Este é o raciocínio daque
les que defendem a independência e a autonomia do
órgão.

Em primeiro lugar, isso não é verdade. As defi
nições da agência terão claramente conteúdo políti
co. Vão beneficiar uns e prejudicar outros. Uma
agência forte, na minha opinião, é aquela que se
rege por leis específicas, e ela vai cuidar da aplica
ção dessas leis. Mas existem leis concretas, bem
definidas, diante das quais não poderia haver, por
parte da agência, margem de manobras para sua
aplicação.

Sr. Presidente, desde o início tenho repelido
esse conceito de independência com que querem
caracterizar a agência. Longe de ficar imune às in
fluências políticas, ela poderá ficar garroteada pelos
interesses econômicos do setor.

Exemplo concreto disso _ se queremos copiar,
copiemos tudo _ é o funcionamento da FCC nos Es
tados Unidos. O Conselho Diretor é composto por
cinco membros. Três deles são indicados pelo parti
do majoritário e dois pela minoria. No Boletim da
FCC e tive acesso ao relatório anual de atividades
_, os nomes dos membros do seu Conselho Diretor
vêm junto com o símbolo do partido a que perten
cem. Aqui no Brasil a questão política é tratada de
forma subalterna. Havendo três de um partido e dois
de outro, poderá haver o contraditório, o sistema de
peso e o contrapeso, um certo balanceamento de
poder.

Sr. Presidente, cria-se _ vamos chegar aos de
talhes na nossa discussão uma estrutura adminis
trativa com 144 DAS e 250 cargos comissionados;
define-se uma natureza de autarquia especial que

não existe no nosso Direito Administrativo. Fica mar
cada, já me referi anteriormente, essa força, esse
poder estranho que a agência tem, de poder requisi
tar de forma irrecusável todos os servidores que qui
ser de órgãos e entidades do Poder Executivo. Pelo
art. 14, § 1º, a fixação prevista no art. 15 não sofrerá
limites nos seus valores para movimentação e em
penho no orçamento da agência.

Sr. Presidente, são 31 as competências da
agência, e as políticas para o setor serão de compe
tência exclusiva do Poder Executivo. É importante
salientar que, em relação ao seu conselho diretor, a
agência terá normas próprias de licitação e de con
tratação. Ela pode aprovar prorrogação, transferên
cia e intervenção das outorgas. Teremos uma supe
ragência controlada por um conselho consultivo que,
efetivamente, não tem Poder algum. Define-se de
forma inconstitucional no art. 54 que a agência não
respeitará a Lei Geral da Administração Pública para
o procedimento das licitações.

São inúmeras as pérolas. Vou ler, para propi
ciar a V. EXª um momento de descontração, uma de
las:

Qualquer pessoa terá o direito de peti
cionar ou de recorrer c~ntra ato da Agência,
no prazo máximo de 30 dias, devendo a de
cisão da Agência ser fornecida em 90 dias.

E o parágrafo único é outra pérola:

Parágrafo único. Ultrapassado o prazo
sem manifestação da agência, será conside
rada rejeitada a pretensão.

Ora, Sr. Presidente, não querendo pronunciar
se, basta deixar decorrer os noventa dias. É o cha
mado decurso de prazo ao inverso. Isso é uma aber
ração! Se se quer que a urgência seja cumprida, que
se responsabilize o diretor para que dê, naquele pe
ríodo, o parecer. Basta não se pronunciar que, por
decurso de prazo, a petição estará rejeitada. Isso é
um incentivo à preguiça.

-Quanto às receitas - e já falei sobre essa outra
aberração -, os recursos das outorgas serão desvia
dos para a agência.

As outorgas, Sr. Presidente, representam ren
da patrimonial, é patrimônio da União o espectro de
radiofreqüências. Quando a União faz uma conces
são, está cedendo, por determinado tempo, patrimô
nio público a uma empresa, que vai utilizá-lo e obter
lucros, mas, em contrapartida a União recebe recur
sos financeiros. E esses recursos são da União, não
devem passar pela agência.

Sigamos adiante, Sr. Presidente.
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o aspecto que considero mais importante é a
organização dos 'lerviços de telecomunicações, em
relação aos serviços de interesse coletivo e serviços
de interesse restrito e ao regime de prestação, regi
me público e regime privado. Serviços de telecomu
nicações em regime público são aqueles que têm
deveres de universalização e de continuidade, cuja
existência a União garante.

Sr. Presidente, no modelo que pensamos - e
não fica claro que vai surgir dessa lei, porque vai de
pender da vontade do Ministro -, os serviços presta
dos sob regime privado representarão 90% dos ser
viços de telecomunicações. O que será feito em regi
me público será apenas o serviço cabeado, a telefo
nia fixa. Essa é a idéia que surge dos debates, por
que também não está claro no projeto como a cha
mada competição, tão reforçada nos discursos do
Ministro, se dará.

Vou dedicar-me agora, já que o meu tempo
está esgotando-se, a comentar algumas questões
que me parecem claramente inconstitucionais. Em
relação às concessões, o art. 175 da nossa Consti
tuição expressa claramente:

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na
forma da lei, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, sempre através de
licitação, ...

Sempre através de licitação, inclui-se nas ou
torgas do setor público às permissões. Temos um
exemplo claro de como isso funciona. Para as FM as
outorgas são feitas sob permissão e renovadas inde
finidamente.

Queremos dar à Agência Nacional de Teleco
municações o poder de fazer permissão, e sem lici
tação ou numa licitação simplificada e admitindo a
prorrogação permanente dessas permissões, ferindo
o espírito e a letra da nossa Constituição.

Infelizmente, Sr. Presidente, eu me ative ape
nas ao preâmbulo do debate, que é muito mais apro
fundado. São 213 artigos e, tudo indica, iremos dis
cuti-los em sessões extraordinárias matutinas, com a
presença de poucos Parlamentares.

Tudo indica que o Governo irá solicitar urgên
cia urgentíssima para este projeto na próxima terça
feira. Essa é uma lei ordinária, submetida apenas a
uma verificação e vamos aprová-Ia a toque de caixa,
porque assim quer o Príncipe e seu lugar-tenente 
uma lei tão séria, como tantas conseqüências eco
nômicas, sociais e políticas.

A universalização e a competição não estão
garantidas. Vamos abdicar de poderes e ceder a

uma pessoa do Executivo um superpoder, que irá
mexer com recursos da ordem de 100 bilhões de dó
lares, segundo se fala - ele próprio fala -, quando o
modelo não está definido.

Considero um grave risco para a sociedade
discutir o projeto de forma leviana, Sr. Presidente.
Isso representa grave risco para a sociedade. Não
estou fazendo nenhuma acusação, nenhuma denún
cia, não estou generalizando, mas apenas chamo a
atenção da Casa, nesta sexta-feira, com um plenário
vazio - espero que os Deputados estejam me ouvin
do em seus gabinetes -, para o fato de que, quando
se abrir a discussão, iremos falar apenas cinco mi
nutos.

Temos de levar em conta que hoje falei 25 mi
nutos, reportei-me ao Livro I e à metade do Livro 11.
Não me referi à Organização de Serviços nem ao li
vro IV, que diz respeito à privatização. Terei cinco
minutos para informar aos colegas Deputados e, de
pois, esta lei será votada a toque de caixa.

Façamos um esforço para que pelo menos as
pessoas votem sabendo o que estarão fazendo.
Esse é o meu anseio, lamentando por achar que não
será cumprido, ou seja, que como outras leis, isso
será votado sem que as pessoas saibam o que es
tão fazendo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Nelson Trad) - Concedo

a palavra ao nobre Deputado Paulo Paim.
O SR. PAULO PAIM (Bloco/PT - RS. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, pretendo, em 25 minutos, fazer uma
análise da história do salário mínimo, inspirado na
chamada lei de ferro e fogo do salário mínimo.

Sr. Presidente, para entender a importância da
questão do salário mínimo é necessário fazer algu
mas considerações.

O neoliberalismo é uma versão - no nosso en
tendimento - requentada do liberalismo surgido na
época da consolidação do capitalismo mundial no
século passado, cuja vanguarda era a Inglaterra.

No entanto, uma das qualidades dos teóricos
do liberalismo, a qual não podemos atribuir aos neo
liberais, é a franqueza com que expõem seus pontos
de vista. David Ricardo, talvez o maior exponente
daquela visão econômica, era contundente, segundo
Galbraith:

No mundo ricardiano, os trabalhadores
receberiam o mínimo necessário à subsis
tência. Era a chamada lei de ferro e fogo do
salário.
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Essa corrente de pensamento foi duramente
criticada pelos defensores dos interesses dos prole
tários (como então eram chamados naquela época
os trabalhadores), mas predominou por mais de
cem anos até o seu fracasso na grande crise dos
anos 30. Criticando-a, Paul Lafargue cita um reve
rendo inglês, que no século passado pregava:

Trabalhem, trabalhem, trabalhem noite
e dia! Ao trabalharem, fazem crescer a vos
sa miséria e a vossa miséria dispensa-nos
de vos impor o trabalho pela força da lei.

A imposição legal do trabalho exige de
masiado esforço, demasiada violência e faz
demasiado estardalhaço; a fome, pelo con
trário, não só é uma pressão calma, silencio
sa, incessante, como também o móbil mais
natural do trabalho e da indústria, ela provo
ca também os mais poderosos esforços.

Em resumo, os liberais consideravam a fome e
a miséria dos trabalhadores como o maior impulsio
nadar do trabalho.

Agora, no final do Século XX, o neoliberalismo,
cadáver do liberalismo ressuscitado, talvez por im
plantes eletrônicos, volta a dirigir o destino do mun
do.

o Brasil não é uma exceção, apesar do atraso
com que chega à modernidade. O liberalismo ou,
como atualmente é chamado, o neoliberalismo res
surgiu nos anos 80 e foi implantado experimental
mente na Bolívia em 1985. Qual a situação da Bolí
via depois de 17 anos de sua implantação? Todos
sabem que é uma das piores do mundo. Também foi
implantado no Chile, de Pinochet, na Argentina, no
México falido, no Peru e todo mundo sabe o conflito
lá existente. Quais foram os resultados? Sua implan
tação no Brasil fracassou durante o Governo Collor.
Agora é implantado, ironicamente, por Fernando
Henrique Cardoso, supostamente uma das expres
sões teóricas mais destacadas da Teoria da Depen
dência, corrente que resistia à subordinação dos paí
ses emergentes e à economia dos países centrais.

Ao Sr. Fernando Henrique Cardoso falta deter
minação em assumir os atos de sua equipe, despir
se publicamente das teorias que vestia e assumir
sua opção pela lei de ferro e fogo do salário.

Confirmado nossa análise, o salário mínimo foi
instituído no Brasil em 1940, após o fracasso do libe
ralismo econômico nos anos 30, com o objetivo de
possibilitar a atenuação das crises capitalistas, ga
rantir o mínimo de distribuição de renda e estabilizar
o mercado interno, além de atender às justas reivin-

dicações dos trabalhadores.
O salário mínimo tinha então, naquela época,

quando criado - embora o nosso entendimento era
também o da lei de ferro e fogo dos salários - o va
lor de R$636,92. Chegou ao seu valor máximo em
1957: R$797,97, em pleno auge desenvolvimentista
do pós-guerra, nos chamados anos dourados. Co
meça a baixar nos anos da ditadura militar, após
1964. Nos anos 80, tem pequena recuperação, re
tornando ao declínio nos ano 90. E é exatamente no
Governo do sociólogo FHC que o salário mínimo
atinge o nível mais baixo de toda a sua história, ou
seja, de todos os tempos.

Em 1995, ele chegou aos R$130,64 e continua
decrescendo. Em 1996 chegou a R$125,92, e este
ano, em maio, desceu aos R$120,00.

Sr. Presidente, atribuindo um valor 100 para o
salário mínimo de 1940, poderíamos dizer que o
atual salário mínimo de R$120,00 equivale, compa
rativamente, a apenas 18,84% do seu primeiro valor,
ou seja, o que o trabalhador ganhava em 1940. Quer
dizer, ele ganhava cinco vezes, no mínimo, a mais
do que recebe hoje ou 530% a menos atualmente. É
gritante a diferença. Não podemos aceitar a aplica
ção absurda da lei de ferro e fogo do salário. O cinis
mo do Governo é tanto que, ao mesmo tempo em
que ajusta e'll oito reais o salário mínimo e em
7,76% as aposentadorias e pensões, ajuda os ban
queiros com mais de trinta bilhões de dólares, mas
sacra sem-terra e sem-tetos e anuncia a construção
de mais presídios.

Ora, Sr. Presidente, é como se a construção de
mais presídios fosse resolver a violência das ruas
em nosso País. A violência é principalmente um pro
blema social, e o Governo não quer enfrentá-Ia. Com
a atual política social, todos sabemos que não have
rá política carcerária e de segurança que resolva os
probl"mas do País.

Fala-se da globalização e da modernidade,
mas praticamos um dos salários mínimos mais bai
xos do mundo. Apenas para citar alguns exemplos,
também países da América Latina, como no Para
guai, o salário mínimo é de R$180,00 e, na Argenti
na, é de 250. Avançando um pouco mais, nos Esta
dos Unidos é de 729, na Itália 800, na França 1.200,
na Dinamarca 1.699 e, no Japão, ultrapassa os 2 mil
dólares.

De acordo com o Banco Mundial, o Brasil é o
campeão da desigualdade na distribuição de renda,
medida pelo índice Giní.

O desemprego crescente contribuiu ainda mais
para piorar as condições de vida da população. Che-



o SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) - Con
cedo a palavra ao Deputado Humberto Costa, que
disporá de 25 minutos na tribuna.

O SR. HUMBERTO COSTA (Bloco/PT - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, ocupo hoje esta tribuna para falar do fa
migerado Fundo de Estabilização Fiscal- FEF.

Tramita nesta Casa proposta de emenda cons
titucional que busca a prorrogação do Fundo de Es
tabilização Fiscal. Esse Fundo, todos se lembram,
foi criado, em 1994, com o nome de Fundo Social de
Emergência. Com essa denominação, vigorou du
rante 1994 e 1995. Em 1996, promulgada a Emenda
Constitucional nº 10, mais precisamente '10 mês de
março, esse fundo recebeu uma nova denominação:
Fundo de Estabilização Fiscal, porque era gritante, e
continua sendo, a negação do que representava a
idéia inicial de ser um fundo com recursos aplicados
prioritariamente na área social e em ações emergen
ciais. Daí adveio essa nova denominação e sua pror
rogação até o final do mês de junho de 1997.

Os objetivos do fundo estavam estabelecidos
como sendo o saneamento financeiro da Fazenda
Pública Federal e a liberdade para aplicar prioritaria
mente recursos no custeio das chamadas políticas
sociais. Assim é que, em 1994, o fundo arrecadou
19,7 bilhões; em 1995, 25,1 bilhões; em 1996, 24,5
bilhões. Ele se compõe basicamente de alguns im
postos que na sua integralidade são concentrados
no fundo e outros que parcialmente também têm
seus recursos ali concentrados. O Imposto de Ren
da de Pessoa Física e todos os pagamentos efetua
dos pela União e recolhidos na fonte vão para o Fef;
5,6% da arrecadação do Imposto de Renda; além de
parcelas da receita do IOF, da contribuição social
sobre o lucro líquido; e parcela do PIS arrecadada
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ga, nas grandes metrópoles, a 6%, segundo o IBGE, tro milhões de pessoas, mas cinqüenta milhões de
e a 16%, segundo a OIT e o Dieese. Em ambos os pessoas. Veja a diferença. O Governo diz que serão
casos, a forma de medir o fenômeno do desemprego beneficiadas em torno de quatro milhões de pes-
dá apenas uma noção da gravidade do problema. soas, mas nossos dados são outros. Só de aposen-

Voltando ao salário mínimo, podemos imaginar tados são dezesseis milhões. Em plena atividade
como deve ser a vida de uma família que dele de- são mais de dez milhões. Somando, chegamos a 26
penda. Posso dar um exemplo. Para pagar o aluguel milhões. Digamos que esses 26 milhões, que rece-
de uma moradia, em qualquer favela, gasta-se, hoje, bem diretamente, tenham um dependente, filho ou
o correspondente a um salário mínimo. Falo isso esposa, chegaríamos a 52 milhões de pessoas que
sempre. E como ficam os outros itens descritos na dependem do salário mínimo.
Constituição como sendo necessidades básicas do Era o que tinha a dizer.
trabalhador? Dou outro exemplo: no caso de Brasí-

Durante o discurso do Sr. Paulo Paim,lia, o trabalhador gasta um salário mínimo só com o Sr. Nelson Trad, 2º Secretário, deixa a ca
transporte, se morar em uma cidade-satélite.

deira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Os mesmos R$120,00 apenas permitirão ao Luciano Castro, 4º Suplente de Secretário.

trabalhador comprar a cesta básica. E como é que fi-
cam o aluguel, o transporte, o vestuário, a Previdên
cia, o lazer, a educação e a saúde? Sei que essa
pergunta não terá resposta neste momento.

Sr. Presidente, é importante que trabalhemos
nesta Casa para acabar com essa injustiça, elevan
do progressivamente o salário mínimo. Portanto, de
fendemos a aprovação imediata do Projeto de Lei nº
001/95, de nossa autoria, cujo Relator é o Sr. Depu
tado Valdomiro Meger. Para tanto, contamos com
mais de 350 assinaturas do requerimento de urgên
cia urgentíssima pronto para ser apreciado neste
plenário, que, conforme substitutivo por nós acorda
do, elevará o salário mínimo para R$200,20, esten
dendo esse valor também a todos os aposentados e
pensionistas.

O projeto também garante anualmente, depois
de elevado para R$200,OO, um aumento de R$0,20
a hora. Uma vez por ano, no dia 1º de maio, ele su
biria a vinte centavos a hora e ficaria assim, com
esse acréscimo anual, até atingir o que manda a
Constituição, nem que seja no ano 2012, pelos nos
sos cálculos, quando chegaríamos então a
R$856,OO, um salário mínimo que garantiria as ne
cessidades básicas do trabalhador e de dois de
pendentes.

Estamos seguros da justiça de nosso pleito.
Temos certeza de que todos os Parlamentares
apoiarão essa iniciativa. O requerimento de urgência
urgentíssima do salário mínimo provavelmente esta
rá na pauta da Ordem do Dia da próxima semana.
Uma vez aprovado, começaremos a discutir o méri
to.

E. contando com a grandeza desta Casa, es
peramos construir uma proposta que vá ao encontro
desta que estamos apresentando. Ela virá benefi
ciar, ao contrário do que diz o Governo, não só qua-
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junto às instituições financeiras.
Além disso, 20% de todos os recursos de im

postos e contribuições arrecadadas pela União vão
compor o Fel. Na verdade, saem perdendo nesse
caso basicamente Estados, Municípios, Distrito Fe
deral, os fundos constitucionais e também o Fat.

Esses recursos gerados, por exemplo, em
1996, por esse confisco, chegaram a 3,4 bilhões,
sendo que aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões
originários de recursos do Fat, mais 1 bilhão e 700
milhões originários do fundo de participação e dos
fundos constitucionais.

No entanto, contrariando o próprio objetivo de
finido por esse fundo, as despesas do Fef não foram
prioritariamente executadas nas áreas sociais. Ve
jam, por exemplo, que enquanto em 1994, 9,9% des
ses recursos foram gastos com educação, em 1995
esse percentual cresceu para 11,07%, e em 1996
caiu para 7,27%. Na saúde, o gasto inicial em 1994,
de 29,36%, transformou-se em 7,5% em 1995 e
8,89% em 1996.

Já com a defesa nacional, que certamente não
tem a dimensão social que as políticas de saúde, de
educação e de habitação deveriam ter, os gastos
têm sido crescentes: em 1994, 5,34%; em 1995,
3,98%; e, em 1996, 13,57%.

Na verdade, a aplicação dos recursos do FEF,
em políticas de saúde e de educação vem caindo
significativamente a cada ano.

Mas quem perde com esses novos recursos
gerados pelo Fundo de Estabilização Fiscal é o seg
mento da educação, que tinha os seus recursos vin
culados através da Constituição, contribuiu para o
FEF com 1,9% em 1996, recebeu 1 bilhão e 700 mi
lhões e perdeu, em termos reais, 143 milhões para o
fundo. O FAT perdeu '1 bilhão e 700 milhões, e os
Estados e Municípios 1 bilhão e 600 milhões.

Sr. Presidente, qual a importância dessas per
das, por exemplo, no caso do FAT? O FAT é res
ponsável pelo custeio do programa do seguro-de
semprego, pelo custeio do programa de abono sala
rial e por vários programas de desenvolvimento eco
nômico capitaneados pelo BNDES. Essa quantia de
1 bilhão e 700 milhões representaram para o FAT,
no ano passado, a impossibilidade, por exemplo, de
acrescentar ao Programa de Qualificação e Forma
ção Profissional nada menos que 9 milhões de tra
balhadores. Impediram que o FAT fosse capaz de
gerar 700 mil novas ocupações'diretas através do
Programa de Geração de Emprego e Renda; impedi
ram que o FAT pudesse, por exémplo, atender por
mais dois meses aos beneficiários do seguro-de-

semprego.
Esse processo de sangramento dos recursos

do Fundo de Amparo ao Trabalhador levaram a uma
situação inusitada em 1995, que se agravou em
1996 e que certamente se agravará em 1997, se
esse famigerado fundo for prorrogado.

Tivemos, em 1995, um déficit primário, no FAT,
de 767,4 milhões. Em 1996, esse déficit foi de 1 bi
lhão e imagina-se que em 1997 ele se aproxime dos
2 bilhões de reais. Ora, como esse déficit poderá ser
enfrentado, Sr. Presidente, a não ser pela descapita
Iização do patrimônio do fundo? A não ser pela des
mobilização dos recursos patrimoniais desse fundo,
que o Governo não pode deixar de reconhecer como
extremamente importante às áreas econômica e so
cial.

Além disso, Sr. Presidente, é fundamental sa
lientar que perdem Estados, Municípios e os fundos
regionais. Se não existisse o FEF, 44% dos recursos
arrecadados teriam ido para Estados, Distrito Fede
ral e Municípios. Três por cento para os fundos
constitucionais, sendo que o peso maior refere-se
exatamente ao Imposto de Renda retido na fonte
pela União no pagamento dos seus compromissos.
E é aí onde entra o aspecto mais terrível do FEF,
exatamente o de apenar aqueles que já são, por
conta dos desequilíbrios regionais e sociais, os mais
prejudicados pela realidade econômica do nosso
País. São exatamente os Estados e Municípios das
regiões mais p"bres do Brasil que pagam o preço
pela criação do Fundo de Estabilização Fiscal.

Há, Sr. Presidente, um estudo feito pela asses
soria da nossa bancada e pelo Deputado Paulo Ber
nardo que possibilitará a V. EXª, um Parlamentar do
Norte, verificar como o Nordeste, que apresenta pro
blemas, tão assemelhados aos da sua região, vem

,sendo apenado pelo Fundo de Estabilização Fiscal.
Em 1996, por exemplo, as perdas do FAT, num

total de 1 bilhão e 619 milhões de reais referentes
aos fundos de participação, corresponderam para o
Nordes: :' a 707 milhões de reais. Isso significa que o
Nordeste contribui com 44% do confisco que leva à
formação do Fundo de Estabilização Fiscal, no que
diz respeito a Estados e Municípios.

O .Estado de Pernambuco, que tem uma folha
de pagamento mensal na ordem de 100 milhões de
reais, perdeu, apenas pelo FPE, 54 milhões de reais
no ano de 1996. Isso significa que a nossa perda em
1996 poderia representar o provisionamento de me
tade dos gastos~ por exemplo, com a folha de paga,
mento do 13º salário.

Se'somarmos o confisco dos recursos do Fun-
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do de Participação dos Estados e do Fundo de Parti
cipação dos Municípios de Pernambuco referente a
três anos, de 1994 a 1997, constataremos que per
demos 235 milhões.

Sr. Presidente, com esses recursos seria pos
sível, por exemplo, construir 1.959 escolas de ensino
fundamental; 67 mil 17~ habitações populares; refor
mar e ampliar 1.013 unidades de saúde no Estado
de Pernambuco; construir seis adutoras do oeste,
uma reivindicação de anos do povo pernambucano
para abastecer de água sua população sertaneja.

Esse fundo é algo absolutamente perverso. O
mais grave é que, se for prorrogado, a perda global
de Estados e Municípios, em 1997, atingirá a cifra de
2,2 bilhões, representando um crescimento de 38%
em relação a 1996.

Sr. Presidente, tenho em mãos os dados de
1997, aos quais me refiro agora: por exemplo, mais
uma vez o Nordeste será o maior prejudicado por
essa sangria de recursos. Quase 1 bilhão de reais
serão confiscados de uma região já pobre, já subde
senvolvida, já sofrida por conta das contradições do
crescimento e do desenvolvimento econômico do
nosso País. Na verdade, se esse sacrifício valesse a
pena, não poderiam os nordestinos, não poderiam
os nortistas, não poderiam aqueles habitantes do
Centro-Oeste compreendê-lo e dar a sua parcela de
contribuição para o equilíbrio das contas públicas?
Até que se poderia pensar nessa possibilidade, se o
FEF fosse eficaz nesse objetivo.

Pois bem, Sr. Presidente. O FEF não conse
guiu resolver, nem sequer minimizar, o problema do
déficit público, durante esses três anos em que ele
vigora, porque o déficit público é resultado não ape
nas da capacidade que tem o Governo de gerar re
cursos para o seu custeio, mas fundamentalmente
da política econômica que está sendo implantada
neste País. Um país que paga anualmente tal volu
me de recursos em juros, jamais poderá conseguir o
equilíbrio das suas contas pela criação de fundo
como esse, que é tão-somente um paliativo. As altas
_taxas de juros é que têm forte impacto sobre as con-
·tas públicas nacionais.

Sr. Presidente, tenho em mãos dados que de
,monstram o que aconteceu, por exemplo, em 1996,
no que diz respeito ao desequilíbrio que nosso País

-enfrenta.
Em 1996, o Governo estimava que gastaria

com juros 8 bilhões e 481 milhões de reais. No en
-tanto, ao final de 1996 essa conta chegou a 15 bilhõ
es e 563 milhões de reais. Sabem quanto o FEF ge
·rou de recursos novos para o Governo? Apenas 3

bilhões e 800 milhões de reais.
Na verdade, o que está gerando desequilíbrio

não são os recursos que vão para o FAT ou para os
Estados e Municípios, mas sim a condução irres
ponsável da política econômica no nosso País.

Prossigo, Sr. Presidente. Para analisarmos o
que dizem os governistas, a Relatora da Comissão
Especial da qual fazemos parte encontra malabaris
mo os mais diversos para justificar a existência per
versa desse verdadeiro fundo de confisco. Por
exemplo, quando se aborda a questão das perdas
na educação, verifica-se que no ano passado a edu
cação perdeu 143 milhões de reais para o FEF. Lá
vem a nobre Relatora e diz: mais isso nada significa,
principalmente porque o Governo tem investido no
setor muito mais do que determina a Constituição.

Ora, como se hoje a educação no Brasil fosse
modelar, como se hoje, neste País, os Estados e
aqueles que lutam pela educação pudessem dar ao
Governo o direito de confiscar 143 milhões de reais,
para gastar com segurança pública, Forças Armadas
ou pagamento de encargos previdenciários da
União, num país em que a educação, para a grande
maioria do povo, é ainda uma ilusão.

A nobre Relatora diz ainda que os recursos do
FAT são uma contribuição dos trabalhadores ao pro
jeto de estabilização econômica, e que esses recur
sos retornam através das políticas públicas de saú
de, educação e habitação.

Ora, Sr. Presidente, se os trabalhadores brasi
leiros dependessem das políticas sociais deste Go
verno para garantir-lhes uma vida digna, com toda a
certeza o quadro de descalabro em que as mesmas
se encontram seria mais dantesco do que o atual.

Esses argumentos carecem fundamentalmente
de uma base de sustentação. A nobre Relatora diz,
por exemplo, que o déficit do FAT não se deve ao
FEF, mas sim ao crescimento real do salário mínimo
- afirmação que não precisa nem de ser contestada,
pois é uma piada de muito mau gosto - ou às regras
do seguro-desemprego, que foram mudadas em
1994, como se isso tivesse pesado nas contas públi
cas. S.EXª contestou os estudos feitos pela bancada
do PT e conclui o que, na verdade, a perda total de
Estados e Municípios não é de 2 bilhões e 200 mi
lhões de reais - como estamos prevendo para 1997
-, mas de apenas 2 bilhões e 143 milhões. Ou seja,
há uma diferença de 66 milhões, demostrando que
qualquer malabarismo que se faça não será capaz
de justificar a permanência e a continuidade desse
fundo, porque ele.é injusto; porque apenas Estados
e Municípios mais pobres; porque é um paliativo -
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cada vez que se prorroga esse fundo, adia-se o de
bate necessário para uma efetiva reforma tributária 
e porque é ineficaz, já que quase nada contribui para
o controle das contas públicas e tem-se tornado uma
muleta permanente. Trata-se de algo que era para
ser transitório, e já está se tornando permanente e
precisa ser rejeitado.

A Constituição Federal quando foi escrita, na
segunda metade dos anos 80, procurou fortalecer a
Federação e a autonomia de Estados e Municípios,
descentralizar recursos, promover a democracia po
lítica e enfrentar desequilíbrios regionais. O FEF tem
o espírito oposto ao dos Constituintes de 1988.

O FEF concentra recursos e subordina politica
mente Governadores e Prefeitos, que ficam a depen
der da boa vontade do Governo em repassar volunta
riamente os recursos para o atendimento das necessi
dades de cada Estado e Município. O FEF é fator de
agravamento do desequilíbrio regional. Aliás, o Gover
no Fernando Henrique Cardoso é exemplar no que diz
respeito a aprofundar desequilíbrios regionais.

Sr. Presidente, há também um estudo feito
pelo Deputado Paulo Bernardo e sua assessoria so
bre renúncia fiscal. Há alguns nordestinos nesta
Casa, e vamos poder assistir aos debates sobre a
política do Governo, do ponto de vista de incentivos
e isenções fiscais. Essas isenções fazem com que o
Governo deixe de arrecadar em 1997 algo em torno
de 15,3 bilhões de reais. Isso representa 1,8% do
PIB e 14% da arrecadação do País.

No entanto, como essa renúncia fiscal e essas
isenções se manifestam? Para o Sudeste, região
mais rica do País, 6,57 bilhões. O Sudeste tem
42,7% das isenções e das renúncias fiscais existen
tes no Brasil. O Norte, por conta da Zona Franca, 4,2
bilhões, 27,7%; e o Nordeste, 2,4 bilhões, o que cor
responde a 13,9%.

Vejam que quem perde para o FEF 44% dos
recursos do montante desse fundo, quando se fala
em isenções e renúncias fiscais, tem direito a ape
nas 13,9% do montante das isenções. Este Governo
é contra o Nordeste, as regiões pobres e a popula
ção mais sofrida do nosso País.

Sr. Presidente, por que ao invés de continuar
confiscando os recursos do FAT e dos Estados e
Municípios, o Governo não reduz essa vergonhosa
isenção fiscal que dá, a cada ano, aos privilegiados
deste País? Por que ao invés de querer arrancar a
ferro e fogo 1 bilhão de reais dos Municípios pobres
do Brasil, o Governo não acaba, por exemplo, com
as isenções na declaração do Imposto de Renda da
Pessoa Física, para planos de saúde ou atendimen-

tos particulares na área de saúde, que hoje devem
estar na faixa de 700 a 800 milhões de reais por
ano? Por que o Governo, ao invés de tirar de quem
não tem, não produz o crescimento da arrecadação?
Só em compras no exterior, por exemplo, o Brasil
abre mão anualmente de cerca de 640 milhões de
reais em IPI e Imposto de Importação. Só os free
shoppings dos aeroportos brasileiros são responsá
veis por uma renúncia da ordem de 670 milhões de
reais por ano. Mas quem tem de pagar essa conta?
Quem tem de pagar essa conta é o Nordeste, são os
Municípios e os Estados pobres deste País.

Pois bem, Sr. Presidente. Quero concluir o meu
pronunciamento abordando alguns aspectos para que
esta Casa e a nobre Relatora reflitam sobre eles.

Primeiro, busquemos um caminho que não
apene os mais sofridos. Busquemos o caminho do
controle das finanças públicas, eliminando as despe
sas desnecessárias, mudando a política econômica,
hoje concentrada no pagamento de juros escorchan
teso Busquemos fazer com que o País amplie a sua
arrecadação de impostos e trate o problema do défi
cit não apenas do ponto de vista mesquinho de re
solver o caixa da União, fazendo com que os Esta
dos e o~ Municípios ampliem os· seus déficits. A vi
são deveria ser de um déficit global e consolidado,
porque a dívida dos Estados e dos Municípios, ao fi
nal, ficará para a própria União assumir, e, natural
mente, a União não é um ente individual. Ela englo
ba os contribuintes brasileiros.

Por qtie não se retomar, por exemplo, a alíquo
ta de 35% no Imposto de Renda retido na fonte,
existente durante algum tempo, e que hoje não exis
te mais, como uma forma de arrecadar mais recur
sos e eliminar o déficit público? Por que não se aca
bar com essas isenções criminosas?

Por que o Governo não repensa atos e ações
que realizou, como, por exemplo, a implantação do
Proer e os bilhões de reais que gastou dos recursos
públicos nacionais?

Sr. Presidente, o Congresso Nacional, se qui
ser afirmar a sua soberania, se quiser afirmar o prin
cípio do fortalecimento da Federação, se quiser
aprofundar o princípio da autonomia entre Estados e
Municípios, se quiser combater com vitalidade e for
ça os desequilíbrios regionais, se quiser contribuir
para a eliminação das chagas sociais que existem
em nosso País, em particular nas regiões mais pc-

.bres, se quist::r contribuir para o enfrentamento do
desemprego, tem que assumir uma posição altiva.
No dia em que essa matéria for votada neste plená
rio, que possamos dizer, com toda a certeza, que
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não aceitamos esse confisco, que não aceitamos que, te, se não se pode ter acesso às informações do Banco
à custa dos pobres e oprimidos deste País, o Governo Central, corno imaginar a coisa pública bem fiscalizada?
consiga preservar a estabilidade e, assim, auferir os O Ministério Público Federal já foi obrigado a
votos que deseja para garantir a continuidade deste recorrer ao Supremo Tribunal Federal para buscar o
Governo impopular para todo o nosso povo. remédio jurídico, a fim de ter acesso a extratos ban-

Era o que tinha a dizer. ~ários de pessoas físicas ou jurídicas que eventual-
O SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) - Con- mente tenham praticado irregularidades na adminis-

cedo a palavra ao nobre Deputado Augusto Carva- tração pública.
lho para uma Comunicação de Liderança pelo PPS. Sr. Presidente, agora, na condição de Líder do

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS-DF. Governo no Congresso Nacional, o nobre Deputado
Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presiden- Luís Eduardo Magalhães pode - S. EXª, na ocasião
te, srªs e Srs. Deputados, no ano de 1996, encami- em que apresentei o projeto a que me referi anterior-
nhei, através da Mesa da Câmara dos Deputados, mente, deélarou-me, em conversa particular, sua sim-
requerimento de informações ao Ministro da Fazen- patia pela quebra do sigilo bancário, pela atenuação
da, que, por sua vez, o dirigiu ao Banco Central, no dessa proteção aos escroques em que se converteu o
sentido de solicitar dados a respeito da aplicação sigilo bancário em nosso País -, como articulador do
das divisas internacionais do Brasil nos bancos es- Governo nesta Casa, dar o seu apoiamento, juntamen-
trangeiros. Havia rumores de que algumas correto- te com os demais partidos desta Casa, para que te-
ras poderiam estar tendo lucros fabulosos com o giro' nharnos o mínimo de respeito das instituições que ge-
dos bilhões de dólares das divisas internacionais e rem os recursos públicos, no caso o Banco Central, e
de que não havia a necessária transparência sobre a para que o Tribunal de Contas da União, o Ministério
aplicação desses recursos e, principalmente, sobre o Público Federal, enfim, a Justiça, possam ter acesso a
método que teria levado o Governo a decidir sobre informações imprescindíveis para que a transparência
qual grupo de corretores teria a glória de poder apli- se faça nos atos da administração pública.
car uma magnitude de recursos dessa natureza. O E quero aproveitar a oportunidade, Sr. Presi-
Banco Central, Sr. Presidente, alegou sigilo bancá- dente, para parabenizar a ANFIP - Associação Na-
rio, como sempre faz a qualquer pedido de informa- cional dos Fiscais de Contribuições Previdenciárias,
ção desta Casa ou de algum Parlamentar, para pro- que vem fazendo uma campanha muito bem elabo-
teger informações que pudessem influir no mercado. rada na imprensa, inclusive com cartazes espalha-

Agora o Tribunal de Contas da União ameaça o dos pelos corredores da Câmara, para mudar as re-
mesmo Banco Central de multas e punições em razão gras do sigilo bancário.
da negativa daquela instituição de expor transparente- Por fim, espero que esse nosso projeto que per-
mente a metodologia para definição das corretoras. mite ao Tribunal de Contas da União acesso a dados

Perguntava à época qual o percentual que incidia imprescindíveis para cumprir sua missão constitucional
sobre essas divisas e, inclusive, quem fiscalizava o re- possa merecer dos diversos Líderes dos partidos o
sultado dessas aplicações. Respondeu-me o Banco apoiamento necessário para ser aprovado.
Central que era o Tribunal de Contas da União. Era o que tinha a dizer.

Sr. Presidente, até quando as instituições des- O SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) - Vai-se
te País participarão dessa farsa? O Banco Central passar ao horário de
se recusa a encaminhar dados para que o Tribunal -
de Contas da União possa auditar, fiscalizar, acom- VI- COMUNICAÇOES PARLAMENTARES
panhar um resultado que interessa ao povo brasilei- Tem a palavra o Sr. B. Sá, pelo PSDB.
ro, alegando que não pode dar as informações para O SR. B. SÁ (PSDB-PI. Sem revisão do ora-
que se faça a auditoria. dor.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, ocupo

Essa farsa tem de acabar, Sr. Presidente. Não este espaço destinado às Comunicações Parlamen-
é possível que esta Casa, que tem no Tribunal de tares para fazer um comentário a respeito de uma
Contas da União um instrumento auxiliar para cum- questão já amplamente debatida da tribuna desta
prir a sua função constitucional de fiscalizar o Gover- Casa não só por mim, mas por muitos outros Depu-
no, continue inerme, que nada faça para cobrar isso. tados da bancada do Piauí.

Dei minha contribuição apresentando um proje- A Assembléia Legislativa do Estado, esta se-
to de lei que exclui o Tribunal de Contas da União na mana, aprovou uma moção, de iniciativa do Deputa-
tarefa de resguardar o sigilo bancário. Sr. Presiden- do Fernando Monteiro, do PFL do Estado do Piauí,
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dirigida ao Ministro dos Transportes, Sr. Eliseu Padilha, ro desprezo e descaso, que não é só para com o Es-
para que S. EXª tome providências imediatas e não tado do Piauí, porque, pela BR-316, 80% do trans-
prolongue mais a agonia dos que têm, no dia-a-dia, de porte de carga e de passageiros que é feito não se
trafegar pelas rodovias federais no Estado do Piauí. destinam ao Estado do Piauí, mas ao Maranhão e

Essa moção vem respaldada pela Associação ao Pará, no sentido norte, e aos demais Estados do
dos Prefeitos e dos Vereadores de todo o Estado do Nordeste e à região Sul, no sentido leste-sul.
Piauí. Segundo ela, se no período de setenta dias Portanto, Sr. Presidente, ocupo mais uma vez
não for tomada qualquer providência que sensibilize a tribuna para pedir providências urgentes, em nome
o Governo Federal, particularmente o Ministério dos do PSDB, partido do qual V. EXª, Presidente desta
Transportes, os Prefeitos, os Vereadores e as comu- sessão, é também um dos ilustres integrantes, a fim
nidades de todos esses Municípios, notadamente de que o Governo Federal e o Ministro dos Trans-
aqueles que são cortados pelas rodovias, armarão portes utilizem os mecanismos e instrumentos de
piquetes, impedindo assim o tráfego de cargas e de que dispõem, como os batalhões de engenharia e
passageiros no Estado do Piauí. construção do Exército. O 2º BEC fica em Teresina e

A situação é profundamente dramática. E falo o terceiro em Picos. É só colocá-los para funcionar.
com conhecimento de causa, porque a cada fim de Mas, para isso, é preciso liberar recursos imediata-
semana que vou ao meu Estado trafego também, mente. E com poucos recursos, menos de 30 milhõ-
seja para o norte ou para o sul, por essas estradas, es de reais, podem ser recuperados todas essas es-
que se encontram em situação extremamente precá- tradas do Estado do Piauí.
ria. Um percurso que muitas vezes levaria no máxi- Era o que tinha a dizer.
mo uma hora para ser feito, hoje se faz em 3, 4 ho- O SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) - Con-
ras, e ainda assim a pessoa está sujeita a ter o carro cedo a palavra ao Sr. Deputado Airton Dipp" que dis-
quebrado ou, então, a sofrer um acidente, como os porá de 5 minutos na tribuna, uma vez que comparti-
que estão acontecendo sucessivamente a cada dia lha o tempo com o Deputado Agnelo Queiroz, pelo
e a cada hora. Nesta semana mesmo, na segunda- Blc~o Parlamentar PT/PDT/PCdoB.
feira, lamentavelmente, ocorreu um assalto, algo que O SR. AIRTON DIPP (Bloco/PDT-RS. Sem re-
já vem se repetindo. Desta feita aconteceu a menos visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Depu-
de 50 quilômetros da Capital, qs>m um carro-forte tados, temos observado, nos últimos dias, uma mu-
que transportava valores do Banco do Brasil. Foram dança radical nas políticas econômica e social de
levados mais de 300 mil reais pela quadrilha. dois importantes países do Primeiro Mundo. A Ingla-

A bancada do Estado do Piauí, que aqui se tem terra e a França, através de eleições democráticas,
portado de uma maneira muito correta, já que faz parte estão mudando essas políticas. Após a implantação
da base de apoio parlamentar ao Governo Federal e c de governos neoliberais, que provocaram, sem dúvi-
vota maciçamente a favor de quase todas as proposi- da alguma, uma redução drástica dos empregos pú-
ções do Executivo aqui apresentadas, está sendo co- blicos e privados, aceleraram as privatizações, pro-
locada contra a parede no plano estadual. moveram uma política de privatização da saúde, da

Prefeitos, Vereadores, a imprensa local e De- educação e da previdência social, enfim, após esses
putados Estaduais reclamam por não haver uma acontecimentos orientados pelo grande sistema fi-
ação do Ministério dos Transportes que ponha cobro nanceiro internacional, deram um basta a essa políti-
a essa situação, independentemente da entrada ou ca neoliberal, retornando o governo trabalhista na In-
saída de novos Ministros. Essa situação profunda- glaterra e o socialista na França, com políticas mais
mente vexatória só permanece no Estado do Piauí. voltadas para o cidadão, para o homem.
As mesmas rodovias federais, as BR-316, 407, 135 Sr. Presidente, temos em mãos uma nota toc-
e a 270 passam por ou,ros Estados, como Bahia, nica feita pelo meu partido, o PDT, na Câmara Fede-
Ceará, Pernambuco, Maranhão e estão em excelen- ral, que cita alguns pontos .do programa oficial do
tes condições de trafegabilidade. Só no Estado do Partido Socialista Francês e que gostaria de repro-
Piauí é que a coisa está desse jeito. duzir rapidamente, neste momento, solicitando o seu

Há quatro anos ocupamos reiteradamente esta registro nos Anais da Casa.
tribuna para falar a respeito desse assunto. Já nos O Programa Socialista Francês, no que tange à
faltam até palavras, já não existe mais no Dicionário Previdência Social, mostra alguns pontos que pode-
Aurélio expressões para externar nosso protesto e riam ser empregados facilmente em nosso País, o
nossa indignação contra essa situação "'"" verdadei- Brasil.
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Espero, sinceramente, que a sociedade brasi
leira seja conscientizada antes das próximas eleiçõ
es à Presidência da República, para que possamos
dar um basta a esta situação que vem ocorrendo no
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
O que aconteceu na França, recentemente, e infeliz
mente não havia acontecido na Inglaterra, neste ano
de 1997 está se verificando.

Em relação à seguridade social, fiz o programa
do Partido Socialista Francês:

Reformar a Seguridade social para
preservá-la: este é o projeto dos socialistas.

A Seguridade social é nosso bem co
mum. Nós devemos reformá-la juntos e não
de forma autoritária.

Nós revalorizaremos os benefícios das
pensões dos franceses mais humildes. Nós
alinharemos a evolução desses benefícios
aos salários dos trabalhadores na ativa.

Nós reuniremos os Estados gerais da
Saúde para examinar a forma clara e acertar
os objetivos e os meios para encaminhar
uma verdadeira reforma, profunda e durável.

A fiscalização das despesas de saúde
é indispensável. Negada, como fez por lon
go tempo a direita, é preparar a privatização
da Seguridade social.

A saúde é, acima de tudo, a saúde pú
blica. Nós lhe daremos o lugar que merece.

Medicina escolar, medicina do traba
lho, medicina preventiva, são prioridades...

Em relação à jornada do trabalho, diz o progra-

ma socialista francês:

... Nós propomos reduzir progressivamen
te a duração legal do tempo de trabalho de 39
horas para 35 horas, sem redução de salário...

Isto será feito através da negociação entre as
partes envolvidas e de forma gradativa, obedecendo
a um calendário.

Quanto à Educação, à Cultura e aos investi
mentos na área científica, esse programa deixa claro
que, para preparar o futuro, é necessário, sem dúvi
da alguma, investir maciçamente na inovação cientí
fica e na iniciativa tecnológica. Relançar o esforço da
pesquisa é indispensável para o desenvolvimento de
um País e para a inserção na economia da Europa,
que busca destinar 2,5% do seu PIB, enquanto, no
Brasil, destinamos apenas 0,6% do PIB.

Sr. Presidente, gostaria de deixar registrado
nos Anais da Câmara esta nota técnica do PDT e
conscientizar esta Casa de um modo geral e a socie
dade brasileira sobre essa situação. Estamos se
guindo o mesmo caminho da Argentina, que infeliz
mente, em função do desemprego gritante, está-se
desestabilizando socialmente.

Esperamos reverter, no próximo ano, com a
conscientização dos brasileiros, pelo regime demo
crático, as imposições do Fundo Monetário Interna
cional na política econômica e social brasileira. Isso
será feito, sem dúvida alguma, pela maioria dos pra
sileiros no ano de 1998.

NOTA A QUE SE REFERE OORADOR:

~~111111__
ôJeroN J)i.'~ 'Pf

Eleições francesas

Ontem foi a Itália, a Inglaterra, hoje a França.
Em 98 será a Alemanha, depois a Espanha

Franceses elegem mais empregos
públicos e privados e fim das privatizações

A França mudou de maioria para mudar seu futuro. A França renasce para o socialismo.
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Ontem foi a Inglaterra, no ano que vem será a vez da Alemanha.
Já resta bem pouco do modelo neoliberal que semeou o desemprego, a insegurança e

fez Estados nacionais de larga tradição democrática se subjugarem ao poder do
sistema financeiro internacional.

A rigor os neoliberais ou neoconservadores estão sozinhos no poder apenas na
Alemanha (desde 1984) e na Espanha (1996), onde a núdia foi responsável por um

fenômeno similar a Fernando Collor no Brasil.
A hora é de reconstruir a França arrasada por quatro anos de neoliberalismo, onde o

Governo, acumpliciado ao grande patronato e ao capital internacional, deixou a
"facture~ociale" da maior taxa. histórica de desemprego (12,85%). A direita somou

ainda mais impostos, mais desigualdade, mais exclusão, mais miséria.
E mais: reduziu os empregos públicos, acelerou as privatizações, desmantelou os

serviços públicos e pôs em causa toda proteção social, estimulando â privatização da
saúde, da educação e da Previdência Social.

Mesmo num governo de coabitação, o primeiro-ministro Lionel JoSPin, aliado aos
comunistas, aos verdes e outros partidos de esquerda terá plena soberacia para

governar com seus 15 ministros e a vontade popular que votou por mudanças, contra o
atraso direitista daqueles que subordinam o interesse geral, os valores fundamentais

de uma sociedade, ao interesse financeiro.

Anexo um resumo do vitorioso Programa Oficial do Partido Socialista francês.
cuja tradução livre foi feita a partir do documento disponível

na Internet. no seguinte endereço:
htt://wwW.parti-socialiste.fr

Infonnativo e ag~nda. da Assessoria Técnica dirigido à Bancada do POT na Câmara
Editor: EUrico Schwínden TeL: :U8 ...100/61 Fax: 31a 2125

Um programa de fé erestanração
(ÁIgtins pontos importantes do programa do PS francês)

Sob o slogan "Transformaremos o futuro", o Partido Socialista francês
."'... , '-I,: ~;' ~~j~. ' .. ('~," -' .,

C~~.~~As~,ç~Panhabueado numpro~a~ro:.~e.,pqnto~ ponto, deizou claro

ao eleitor que tem um caminho para sair do ca-õl produzido pelos neoliberaiJ.

Oidemo socialist_ aprovado pela maioria dos franceses no dOfllÍhgO, 1% 8,

em centrado na idéia de que ?homem é'o sujeito da economia e que não pode ser

. campo de experimentaçio para a especulaçio financeira•.
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Por isso. mesmo os socialistas apostam na educação. no emprego para os

jovens ~350 mil no serviço público) e na pesquisa.

4f;'~~~

L TI'8nsfarmaremo8 a política econômica e sacial

Nós queremos recclocar o homem no centro da economia.

Nós queremos recclocar a França em marcha: criando empregos. diminuindo a

jomada de trabalho. devolvendo o poder de compra aos franceses.

Nós queremos reconquistar o· futuro: pela prioridade a edu!:acão. a pesquisa. à

cultura. à saúde. ao meIo ambiente.

1. Criar empregos

Sem aumentar nossas despesas públicas. nossa obi~ti\tO -é -criar 700 mil

verdadeiros empregos para os jovens. por meio do seter público. por meio do

setor privado.

Estes verdadeiros empregos. pagos com verdadeiros salários. seria a primeira

etapa de inserção na vida profissional.

Todos os exemplos histéricos indicam que somente um engajamento da força

pública pode colocar abaixo o desemprego em massa.

2. Redução da jornada de trabalho

Hoje a máquina pennite ganhos enonnes de produtividade. do qual o homem deve

se beneficiar.

Nós propomos reduzir progressíyamente a duração legal do tempo de trabalho de

39 horas para 35 horas. sem redução de"salário.

Isto será feito através da negociação entre as partes envolvidas. com o Estado

encabeçando as negociações e fixando o calendário.

3. Devolver aos franceses o poder de compra que lhes foi confiscado

Para investir. os empresarios franceses não precisam de dinheiro. visto que seus

lucros são elevados. o que lhes falta é iniciativa.

Nossa primeira prioridade é liberar'o poder de compra para aqueles que têm mais

necessidade. e o faremos por meio de uma Conferência Nacional sobre emprego.

salário e duração da jornada de trabalho. que relançará a negociação coletiva.
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4. Ganhar a batalha da inteligência

A Europa não deve perder a batalha da inteligência. Preparar o futuro. ser

moderno. não é pensar unicamente na economia. em termos de moeda e fisco: é

pensar que a riqueza de amanhã será fundada sobre a inovação científica e a

iniciativa tecnológica.

Relançar o esforço da pesquisa. Este esforço é indispensável para o

desenvolvimento de um pais moderno.

Nós devemos buscar o objetivo de 2.5% do PIS para o orçamento nacional da

pesquisa. [O Brasil gasta hoje menos de 0.6% do PIS].

5. Encorajar o espírito empresarial

Fascinado pelas grandes empresas. nosso pais esqueceu que a riqueza reside

sobretudo em suas milhares de pequenas e médias empresas. Mais criativas. elas

são também mais frágeis.

Amanhã. os empregos criados serão principalmente nas pequenas empresas e

nos novos serviços. O crescimento nasce da inovaçãO. da criatividade . da

flexibilidade dos empreendedores.

Nós desenvolveremos uma estnJtura fiscal favorável aos investimentos de risço. a

uma poupança voltada para fundos próprios das pequenas e médias empresas.

6. Recriar um imposta mais justo

Na França. o imposto pese mais sobre as dasses médias. ,a m" ;-abalho

do que do capital.

Nós aliviaremos o imposto sobre valor agregado para prodL;~ ~s .~ primeira

necessidade e para as taxas de habitação, afim de conc'rar 0:-::2 .s impostos

sobre os mais pobres.

Nós instauraremos uma contribuição meis justa do capital à soüdariedade

nacional. sobretudo com a alavanca do Imposto de Solidariedade sobre a Fortuna.

11- Transformaremos o cotidiano dos franceses

..A necessidade de justiça social e de proteção é mais forte do que nunca.

1. Secundade saciá'

Ameaçar a Securidade social em nome da reforma: esta foi a política conduzida

pela direita.
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Reformar a Securidade social para preservá-la: este é o projeto dos socialistas.

A Securidade social é nosso bem comum. Nós devemos refcrmá-la juntos e não de

forma autoritária.

Nós revalorizaremos os benefícios das pensões dos franceses mais humildes. Nós

alinharemos a evolução desses benefícios aos salários dos trabalhadores na ativa.

Nós reuniremos os Estados gerais da Saúde para examinar a forma clara e

acertar os objetivos e os meios para encaminhar uma verdadeira reforma.

profunda e durável.

A fiscalização das despesas de saúde é indispensável. Negada. como fez por longo

. tempo a direita. é prep~rar a privatização da Securidade social.

A saúde é. acima de tudo. a saúde pública. Nós lhe daremos o lugar que merece

Medicina escolar. medicina do trabalho. medicina preventiva. são prioridades•.

2. Relanc;:ar 8 habitação social

Dispor de um teto é uma das condições de autonomia da pe~soa. de sua inserção

social. de exercício de sua cidadania.

Nós nos fixamos o objetivo de 300 mil recuperação de habitação e 150 mil

moradias novas por ano.

Nós facilitaremos o acesso social à propriedade.

3. Assegurar a segurança dos franceses

A segurança é um dos direitos fundamentais da pessoa humana.

Nós daremos prioridade à segurança de vizinhança. oferecendo emprego n8

Própria comunidade. com 35 mil pessoas contratadas. Outros.5 mil serão

recrutados. enquanto 1O mil funcionários da política serão deslocados para

misSões prioritárias.

Para ser respeitada como ela merece. a política deve Ter comportamento

irTepreensível.

4. Restabelecer a prioridade para a Educação

O anúncio da eliminação de 5 mil empregos na Educação nacional traduz melhor

que todos os discursos políticos da direita.

Nós queremos fazer da educação a primeira prioridade orçamentária.
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o programa vitorioso do PSF aborda ainda questões como a do meio

ambiente, da agricultura, da independência do PoderJudiciário e, sobretudo, a

crucial questão da unidade européia -

"nós queremos construir a Europa, mas sem destruir a França" - I

mas é no capítulo dos serviços públicos que

o. socialistas franceses marcaram mais forte a

lU!!. diferença com os nacliberais derrotados.

5. Renovar os serviços públicas

Serviços públicos de qualidade, devem garantir a todos igualdade de acesso e de

tratamento. em Paris ou na provincia, na cidade ou no campo: todos os cidadãos

tem direito de ser atendidos pela Estado.

Segurança, educação, transporte, saúde, correios, telecomunicações: estes

serviços públicos devem ser garantidos a todos os franceses.

Nós recusamos a prívatização dos serviços púbficos e sua transformação em

objeto de lucro.

Nós queremos preservar as serviços públicos, mas renovados. Mais eficaz .-. mais

próximos do cidadão. mais responsáveis.

5. Papel da Estada

A modemidade é reformar o Estado.

Não é preciso "menos Estado", nem "mais Estado" , mas "melhor Estado", isto é.

um Estado eficaz.

Para uma moralização da vida pública, não é precisa mais um Estado desenvolto

com o direito, mas um Estado que faça da justiça um fundamento efetivo da

democracia.

Nós queremos um Estado a serviço de todos e não confiscado por poucos.

Nós queremos .um Estado renovado por uma sociedade reorganizada e un:ta

Nação aben:a.

Nós nos propomos lutar contra o desperdício dos recursos financeiros, em

particular, reavaliando as políticas públicas.



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

Artigo único. O caput do art. 54 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 54. Os seringueiros recrutados nos
termos do Decreto-lei nº 5.813, de 14 de se
tembro de 1943, e amparados pelo Decreto
Lei nº 9.882, de 16 de setembro de 1946, re
ceberão, quando carentes, pensão mensal
vitalícia e gratificação natalina no valor de
três salários mínimos.

A presente Proposta de Emenda à Constituição
tem por objetivo alterar o art. 54 do ADCT para ele
var de dois para três salários mínimos o valor da
renda mensal vitalícia concedida aos seringueiros
que serviram ao País durante a Segunda Guerra
Mundial nos seringais da Amazônia, bem como para
assegurar-lhes o direito à gratificação natalina em
valor igual ao da referida renda mensal.

As gerações atuais talvez não tenham hoje a
dimensão dos riscos que toda a população dos di
versos continentes esteve submetida no período da
Segunda Guerra Mundial.

Felizmente, os valores democráticos e humani
tários saíram vencedores, graças aos esforços, aos
sacrifícios e à vida de milhões de pessoas.

Destaca-se aí a participação brasileira, não só
da sua gloriosa Força Expedicionária, como também
no campo do esforço de guerra empreendidQ. por
contingentes de patriotas que·contribuíram Significa
tivamente para a vitória das forças aliadas.

Dentre esses grupos, encontram-se os serin
gueiros recrutados nos termos do Decreto-Lei nº
5.813, de 14 de setembro de 1943, bem como os se
ringueiros que, atendendo ao chamamento do Go
verno brasileiro, trabalharam na produção da borra
cha na Região Amazônica, enfrentando todos· os
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O SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) Conce- problemas daquela então inóspita e vasta floresta,
do a palavra ao Sr. Deputado Benedito Guimarães, contribuindo com enorme sacrifício para o fomeci-
que falará pelo PPB e disporá de 10 minutos. mento do vital e estratégico insumo que ajudou so-

O SR. BENEDITO GUIMARÃES (PPB - PA. bremaneira na vitória final contra os países do Eixo.
Pronuncia o seguinte discurso.) Sr. Presidente, no Hoje grupos de sobreviventes deste grande
horário destinado às Comunicações Parlamentares, empreendimento pela paz, já em idade avançada,
queremos comunicar a todas as srªs e Srs. Deputa- muitos deles doentes, e seus dependentes diretos
dos que apresentamos hoje à Mesa desta Casa pro- vivem em estado de carência, com uma pensão
posta de emenda à Constituição que dá nova reda- mensal que corresponde a míseros dois salários mí-
ção ao art. 54 do Ato das Disposições Constitucio- nimos.
nais Transitórias no seguinte teor: Assim, é inadiável que se reveja este valor,

bem como é fundamental que seja assegurada a es
sas pessoas a gratificação natalina como medida de
justiça e reconhecimento da sociedade brasileira
para com aqueles que contribuíram de modo decisi
vo a podermos estar bem hoje, quando nada, viven
do em um estado democrático de direito e de plena
liberdade.

Sr. Presidente, além do autor, que é este De
putado que utiliza a tribuna, em cumprimento ao dis
posto no art. 60, inciso I, da Constituição Federal,
combinado com o art. 201, inciso I, do Regimento In
terno desta Câmara dos Deputados, assinaram 192
Srs. Deputados e Deputadas dando apoiamento à
apresentação do trabalho.

Queríamos também solicitar a V. EXª que este
trabalho fosse divulgado pelo jornal Hoje na Câmara
e pelo programa A Voz do Brasil, porque os serin
gueiros da Amazônia enfrentaram tremendas dificul
dades naquela época em que nossa regiâo - V. Exª
bem conhece - era bem pior do que hoje é: sem as
sistência alguma, sem saneamento, com todos os ti
pos de doenças. Esses hOll)ens merecem, portanto,
o reconhecimento da sociedade brasileira. Assim,
nada melhor do que, estando bem idosos, numa fai
xa etária superior a 72 anos de idade, receber um
salário melhorado, o qlle It:!es dará melhores condi
ções de sobrevivência no final de suas vidas, como
prova de que os brasileirosíreconhecem o seu traba
lho e são gratos a tupo .que ~Ies fizeram.

Os brasileiros pretendem, de uma maneira sim
ples, porém justa e honesta, dar-lhes alguma recom
pensa pelo tanto que fizeram pelo País.

O SR. PRESII?ENTE (Luciano Castro) - Será
V. EXª atendido nos· termos regimentais, a emenda
será divulgada conforme sua solicitação.

O SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) - Com
a palavra o Sr. Deputado Agnelo Queiroz, pelo Bloco
Parlamentar PT/PDT/PCdoB, que disporá de cinco
minutos.

O SR. AGNELO QUEIROZ (Bloco/PCdoB 
DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden,.
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te, srªs e Srs. Deputados, Taguatinga, uma das
maiores cidades-satélites do Distrito Federal, com
pletou ontem 39 anos. Taguatinga é hoje um dos
principais pólos de desenvolvimento econômico do
Centre-Oeste, sendo a décima cidade do País em
renda per capita.

Sua população, de 233 mil habitante, tem dis
posição um comércio pujante, áreas de lazer, clubes
e parques ecológicos, shopping centers e grandes
redes de supermercado. Hoje, a renda familiar dos
moradores de Taguatinga só perde para a dó Plano
Piloto, Cruzeiro e Guará.

Taguatinga cresce a cada dia e, hoje, possui
8.176 estabelecimentos comerciais, 1.274 indústrias
e 4.868 empresas de prestação de serviços.

Como toda grande metrópole, Taguatinga tem
também os seus problemas. O maior deles é o de
semprego, que atinge 150 mil pessoas no Distrito
Federal como um todo, em razão do arrocho salarial
provocado pelo Plano Real nos últimos dois anos e
meio, período em que os salários dos servidores pú
blicos estão congelados.

Porém, mesmo com o arrocho salarial no~ sa
lários dos servidores públicos federais, a economia
de Taguatinga cresce a todo instante, devido ao em
penho, ao esforço comum de sua população criativa
e trabalhadora; cresce com o incentivo, com o apoio
da Administração Regional de Taguatinga e do Go
verno Democrático e Popular.

O trânsito organiza-se, inclusive com a constru
ção do metrô.

A segurança pública melhora com a instalação
de postos da Polícia Militar nas entrequadras de Ta
guatinga Sul e Norte. Áreas de lazer e shopping
centers, com salas de cinema e pontos de diversão,
são construídos. A rede pública hospitalar, apesar
das inúmeras dificuldades, vem progredindo. Enfim, Ta
guatinga avança em todos os aspectos da vida urbana.

O administrador regional de Taguatinga - que
há pouco tempo assumiu o cargo -, Sr. Adbon Hen
rique de Araújo, profundo conhecedor dos proble
mas e da vida cotidiana da cidade e um de seus pio
neiros, vem realizando um trabalho espetacular, ím
par, de grande valor, evidenciando e estimulando
com as ações da administração regional as poten
cialidades econômicas da metrópole que dirige. É
um grande articulador político e tem tomapo grandes
iniciativas para o desenvolvimento dessa cidade.

Basta conhecer Taguatinga para sentir o apre
ço e o carinho de seus habitantes pela cidade. Dez

entre dez famílias que residem na cidade a adoram
e dizem que de lá não querem mudar.

Parabéns à Administração Regional de Tagua
tinga, ao amigo Abdon Henrique de Araújo, a todos
os moradores, comerciantes, comerciários, empre
sários e sindicalistas e à sua grande população tra
balhadora por mais esse aniversário da cidade, por
mais esse ano de luta e de crescimento contínuo. E
que esse desenvolvimento se traduza, dia após dia,
em mais e melhores empregos e em melhoria do
bem-estar de todos os seus habitantes.

Era o que tinha a dizer.

VII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) - Nada
mais havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Luciano Castro) - Encerro
a sessão, convocando outra para segunda-feira, dia 9,
às 14 horas, lembrando que haverá prorrogação de
sessão em homenagem a Frei Damião de Bozano.

PRORROGAÇÃO DE SESSÃO

Homenagem a Frei Damião de Bozano

Autores: Deputado Nilson Gibson e outros

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE RECURSOS:

1. CONTRA APRECIAÇAO CONCLUSIVA DE CO
MISSÃO - ART. 24, 11
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECUR
SO: ART. 58, § 1º
INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 32

combinado com ART.132, § 2º

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS

PROJETOS DE LEI:

N2 821-AI95 (RENATO JOHNSSON) - Regulamenta a
Emenda Constitucional nº 8, de 15 de agosto de
1995, e institui a política de exploração dos servi
ços públicos de telecomunicações: - apensados
a este os PL nºS 1.117/95, 1.168/95,2.626/96,
2.648/96,2.466/96,2.467/96,2.468/96,2.469/96,
2.470/96,2.471/96,2.472196,2.473/96,2.475/96,
2.476/96,2.477/96,2.478/96,2.479/96,2.480/96,
2.481/96, 2.482196, 2.483/96, 2.484/96, 2.485196,
2.486/96, 2.675/96, 2.676/96, 2.677/96, 2.678196,
2.679/96, 2.680/96 e 2.939/97.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
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ÚLTIMO DIA: 10-6-97

N2 1.117195 (MARCELO BARBIERI) - Regulamenta a
Emenda Constitucional nº 8, de 15 de agosto de
1995. - Apensado ao PL nº 821/95.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97

N2 1.168195 (MIRO TEIXEIRA) -Institui a Política Na
cional de Telecomunicações, dispõe sobre a or
ganização e exploração dos serviços d.e
telecomunicações, cria um órgão regulador auto
nomo, autoriza o Poder Executivo a promover a
reestruturação do Sistema Telebrás e dispõe so
bre outros aspectos institucionais, na forma do
que determina o artigo 21, inciso XI, da Constitui
ção Federal. - Apensado ao PL nº 821/95.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97

N2 2.626196 (JACQUES WAGNER E OUTROS) -Ins
titui Política Nacional de Telecomunicações, dis
põe sobre o Sistema Nacional de
Telecomunicações, cria um órgão regulador,
reestrutura o Sistema Tefebrás e dá outras provi
dências. - Apensado ao PL nº 821/95.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97

N2 2.648196 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre a
organização dos serviços de telecomunicações, a
criação e funciona~ento de Órgão Regulador e
outros aspectos institucionais. - Apensado ao
PL nº 821/95.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97 .
N2 2.466196 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a de

sestatização da Telecomunicações do Ceará S.A.
- TELECEARÁ. - Apensado ao PL nº 821/95.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N2 2.467196 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a deses

tatização da Telecomunicações do Amazonas S.A.
- TELAMAZON. - Apensado ao PL nº 821195.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N2 2.468196 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a deses
. tatizaçáo da Telecomunicações de Alagoas S.A.

- TELASA. - Apensado ao PL nº 821/95.
PRAZO - 42DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97

NS! 2.469/96 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a deses
tatização da Telecomunicações do Acre S.A. 
TELEACRE. - Apensado ao PL nº 821/95.

PRAZO - 42DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N22.470J96 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a deses

tatização da Telecomunicações do Amapá S.A.
TELEAMAPÁ - Apensado ao PL nº 821195.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N2 2.471196 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a de

sestatização da Telecomunicações da Bahia S.A.
- TELEBAHIA. - Apensado ao PL nº 821/95.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N2 2.472196 {CUNHA BUENO) - Dispõe sobr~.a de

sestatização da Telecomunicações de GOlas S.A.
- TELEGOIÁS. - Apensado ao PL nº 821/95.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N2 2.473/96 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a deses

tatização da Telecomunicações de Brasília S.A. 
TELEBRASíUA. - Apensado ao PL nº 821/95.

PRAZO - 42DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N2 2.475196 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre á. deses

tatização da Telecomunicações Brasileiras S.A.
TELEBRÁS. - Apensado ao PL nº 821/95.

PRAZO - 42DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N22.476196 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a deses

tatização da Telecomunicações de Mato Grosso
S.A.-TELEMAT.-Apensadoao PL nº 821/95.

PRAZO - 42DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N22.4nl96 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a deses

tatização da Telecomunicações de Minas Gerais
S.A. - TELEMIG. - Apensado ao PL nº 821/95.

PRAZO - 42DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N2 2.478196 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a deses

tatização da Telecomunicações de Mato Grosso do
Sul S.A. - TELEMS. - Apensado ao PL nº 821/95.

PRAZO - 42DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10--6-97
N2 2.479196 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a deses

tatização da Telecomunicações do Paraná S.A.
TELEPAR. - Apensado ao PL nº 821195.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
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N2 2.480196 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a deses
tatização da Telecomunicações do Pará S.A. 
TElEPARÁ. - Apensado ao PL n2 821/95.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N22.481196 (CUNHA BUENO) -'- Dispõe sobre a deses

tatização da Telecomunicações de Sergipe S.A.
TELERGIPE. - Apensado ao PL nº 821/95.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N2 2.482196 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a deses

tatização da Telecomunicações do Piauí SA 
TELEPISA. - Apensado ao PL n2 821/95.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N2 2.483196 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a deses

tatização da Telecomunicações do Rio de Janeiro
S.A. - TELERJ. - Apensado ao PL nº 821/95.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N2 2.484/96 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a deses

tatização da Telecomunicações de Rondônia S.A.
- TELERON. - Apensado ao PL n2 821/95.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N2 2.485/96 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a desesta

tização da Telecomunicações do Rio Grande do Nor
te SA - TELERN. - Apensado ao PL nº 821195.

PRAZO - 42DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N2 2.486196 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a deses

tatização da Telecomunicações de Roraima S.A.
- TELAIMA. - Apensado ao PL n2 821/95.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97

N22.675196 (CUNHA BUeNQ1- Dispõe sobre a deses
tatização da Telecorhu,nicaçães da Paraíba S.A.
- TELPA. - Apensado 'Í!iO PL nº 821/95.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N2 2.676196 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a deses

tatização da Telecomunicações de Pernambuco
S.A. - TELPE. - Apensado ao PL nº 821/95.

PRAZO - 42DIA: 9-6~97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N2 2.6nl96 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a de

sestatização da Telecomunicações do Maranhão,
S.A. - TELMA. - Apensado ao PL n2 821/95.

PRAZO - 42 DIA: 9-6~97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97

N2 2.678196 (CUNHA BUENO)- Dispõe sobre a deses
tatização da Telecomunicações do Espírito Santo
S.A. - TELEST. - Apensado ao PL nº 821/95.

PRAZO - 42DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N22.679196 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a deses

tatização da Telecomunicações de São Paulo
S.A. - TELESP. - Apensado ao PL n2 821/95.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N2 2.680196 (CUNHA BUENO) - Dispõe sobre a deses

tatização da Empresa de Telecomunicações de
Santa Catarina - TELESC. - Apensado ao PL nº
821/95.

PRAZO - 4º DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N2 2.939/97 (WALTER PINHEIRO E OUTROS) - Re

voga a Lei n2 9.295, de 19 de julho de 1996, que
·dispõe sobre os serviços de telecomunicações e
sua organização, sobre o órgão regulador e dá
outras providências·. - Apensado ao PL n2 821195.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N2 1.521-BI96 (ARNALDO FA~IA DE SÁ) - Regula

menta a radiodifusão livre e comunitária, e dá
outras providências. - Apensados a este os PL
n2s 1.797/96 (ver 1.2), 1.663/96, 1.719/96,
1.776/96, 1.788/96 e 1.895196.

PRAZO - ,42DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97

N21.788/96 (PODER EXECUTIVO) -Institui o Serviço
de Radiodifusão Comunitária. - Apensado ao PL
nº 1.521/96.

PRAZO - 42DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N2 1.663196 (FRANCO MONTORO) - Regulamenta o

Serviço Especial de Radiodifusão Sonora Comu
,nítária e dá outras providências. - Apensado ao
PL nº 1.521/96.

PRAZO - 42DIA:' 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N21.719J96 (FERNANDO GABEIRA) - Dispõe sobre

a prestação do Serviço Especial de Radiodifu
são Livre Comunitária. - Apensado ao PL n2

1.521/96
PRAZO - 4!l DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-9-97
N2 1.n6196 (CONFÚCIO MOURA) - Regula a presta

ção do Serviço de Radiodifusão Comunitária e dá
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outras providências. - Apensado ao PL nll

1.521196.
PRAZO - 42DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97
N2 1.895196 (PEDRINHO ABRÃO) - Dispõe sobre a

radiodifusão de Baixa Potência nas modalidades
Livre, Comunitária e Microempresa. - Apensado
ao PL nº 1.521/96.

PRAZO - 42 DIA: 9-6-97
ÚLTiMO DIA: 10-6-97
N!l 1.402-C/95(TRIBUNAL SUPERIOR ELEITO

RAL) - Dispõe sobre a transformação de um
cargo em comissão, na Secretaria do iTribunal
Superior Eleitoral.

PRAZO - 12DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 13-6-97
N2 1.403-CI95 (TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL)

- Dispõe sobre a transformação de um cargo em
comissão na Secretaria do Tribunal Superior Elei
toral.

PRAZO -12DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 13-6-97

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO, CON
TRÁRIOS

11 41 -feira

12 51 -feira

13 61 -feira

16 21 -feira

17 31 -feira

15:00 Neif Jabur
15:25 Wagner Salustiano

15:00 Roberto Balestra
15:25 Haroldo Sabóia

10:00 Maria Laura
10:25 Ronaldo Cézar Coelho
10:50 Milton Mendes
11:15 Amon Bezerra
11 :40 Marcelo Déda
12:05 Gilney Viana
12:30 Waldomiro Fioravante
12:55 Carlos Airton
13:20 Antonio Feijão

15:00 Serafim Venzon
15:25 Paudemey Avelino
15:50 Julio Cesar
16:15 Pedro Wilson
16:40 Fernando Ribas Carli
17:05 João Paulo
17:30 Padre Roque
17:55 Arlindo Vargas
18:20 José Aldemir

15:00 Dércio Knop
15:25 Francisco Silva

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE

- JUNHO DE 1997-

19 51 -feira

18 4ª-feiraN2 1.797196 (ALDO ARANTES) - Dispõe sobre a pre
ferência às entidades representativas da socieda
de civil e dos trabalhadores na concessão,
permissão ou autorização de serviços de radiodi-

fusão sonora e de sons e imagens. - Apensado 20
ao PL nº 1.521/96 (ver 1.1).

PRAZO - 42DIA: 9-6-97
ÚLTIMO DIA: 10-6-97

Data Dia da Semana Hora Nome

51 -feira

15:00 Rogério Silva
15:25 José Anibal

15:00 Manoel Castro
15:25 Benedito Domingos

10:00 B. Sá
10:25 Haroldo Lima
10:50 Teima de Souza
11:15 Confúcio Moura
11 :40 Roberto Valadão
12:05 Esther Grossi
12:30 Zulaiê Cobra
12:55 Regina Lino
13:20 Aroldo Cedraz

09 2ª - feira 15:00 Antonio Joaquim Araújo
15:25 Marcelo Barbieri
15:50 Socorro Gomes
16:15 Israel Pinheiro

16:40 Cesar Bandeira
17:05 Paulo Lustosa
17:30 Alzira Ewerton
17:55 Roland Lavigne
18:20 Fernando Ferro

10 3"''- feira 15:00 José Chaves
15:25 Fernando Lyra

23 2ª-feira

24 31 -feira

15:00 Giovanni Queiroz
15:25 Airton Dipp
15:50 Jandira Feghali
16:15 Valdir Colatto
16:40 Hermes Parcianello

17:05 Eliseu Resende
17:30 Lindberg Farias
17:55 Severino Cavalcanti
18:20 Salatiel Carvalho

15:00 Welson Gasparini
15:25 José Janene
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12:55 Adroaldo Streck
25 41 -feira 15:00 Paulo Rocha

13:20 Germano Rigotto
15:25 Eurípedes Miranda

26 51 -feira 15:00 Nair Xavier Lobo 30 21 -feira 15:00 Enivaldo Ribeiro

15:25 Antônio Brasil 15:25 Adylson Motta

6!-feira 10:00 Osvaldo Reis 15:50 Sebastião Madeira
27 16:15 Aldo Arantes10:25 Jarbas Lima

10:50 Antonio Balhmann 16:40 Marcus Vicente

11:15 SameyFilho 17:05 Jaime Martins
17:30 Oscar Andrade

11:40 Paes Landim 17:55 Joana D'Arc
12:05 Márcio Reinaldo Moreira

18:20 Gilvan Freire
12:30 Vânio dos Santos

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLíTICA RURAL

A V I S O N° 09/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
Início: 05/06/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 23 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.747-A/91 - do Sr. Mauri
Sérgio - que "Dispõe sobre a proteção e a
exploração comercial da castanheira nativa".
RELATOR: Deputado OLÁVIO ROCHA

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA

A V I S O N° 05/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 05/06/97
Prazo.: 05 Sessões
Decurso: 23 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.054/97 - do Poder
Executivo - que "altera dispositivo da Lei n°
5.988, de 14 de dezembro de 1993, que regula
os direitos autorais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA

2 - PROJETO DE LEI N° 1.010-A/95 - do Sr. Elias
Murad - que "dispõe sobre o sistema de fusos
horários no território nacional".
RELATOR: Deputado OCTÁVIO ELislO

3 - PROJETO DE LEI N° 2.513-A/96 - do Sr. Paulo
Lima - que "altera o artigo 13 do Decreto-Lei nO
236, de 28 de fevereiro de 1967, que
complementa e modifica a Lei nO 4.117, de 27
de agosto de 1962, que institui o Código
Brasileiro de Telecomunicações".
RELATOR: Deputado ROBERTO VALADÃO

A V I S O N° 06/97

.RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 06/06/97
Prazo.: 05 Sessões
Decurso: 1a Sessão
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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.

1 - PROJETO N° 4102/93 - do Senado Federal
(PLS nO 152/91) - que "Regula a garantia
corstitucional da inviolabilidade de dados;
define crimes praticados por meio de
computador; altera a Lei n° 7.646, de 18 de
dezembro de 1987, que "dispõe sobre a
proteção da propriedade intelectual de
programas de computador e sua
comercialização no País, e dá outras
providências"" .
RELATOR: Deputado ROBERTO VALADÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 2.703/97 - do Sr. Antônio
do Valle - que "dispõe sobre a abertura de
créditos especiais e similares por instituições
financeiras, e dá outras providências".
Relator: Deputado JAQUES WAGNER

A V I 5 O N° 17/97

RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Início.: 06/06/97
Prazo.: 3 Sessões
Decurso: 13 Sessão

A V I 5 O N° 07/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início.: 09/06/97
Prazo.: 05 Sessões
Decurso: - Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 140/95 - do Sr. Nestor
Duarte (Apensos os PLs. nO 873/95, 1.651/96,
1.817/96, 1.900/96, 2.028/96, 2.087/96) - que
"Altera o artigo 46 da Lei nO 8.078, de 11 de
setembro de 1990, dispondo sobre a
obrigatoriedade de contrato escrito nas
prestações de serviço por telefone".
RELATOR: Deputado Paulo Cordeiro

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

A V I S O N° 16/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO
SUBSTITUTIVO
Início.: 30/05/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 53 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTA
QUES APRESENTADOS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 2.050/96 - do Sr. Ricardo
Barros - (PL's 2.184/96 e 2.185/96, apensados)
- que "altera a Lei nO 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, que 'dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previsto no artigo 175 da
Constituição Federal, e dá outras
providências",
RELATORA: Deputada MAR:A VALADÃO

A V I 5 O N° 18/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inícío.: 06/06/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 13 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.339-A/92 - do Sr. Luiz
Moreira - que "torna obrigatória a indicação nas
embalagens dos produtos dietéticos e
similares; pelas indústrias fabricantes, das
quantidades de edulcorantes utilizados em
suas composições".
RELATOR: Deputado JAQUES WAGNER

2 - PROJETO DE LEI N° 4.486-B/94 - do Sr.
Carlos Nelson - que "institui o Programa
Nacional de Qualidade e Desenvolvimento de
Produtos PRONAP, e dá outras
piOvidências".
RELATORA: DeputP " ~..,O GOMES
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4 - PROJETO DE LEI N° 2.602-A/96 - do Sr. Jorge
Wilson - (PL 2.924/97, apensado) - que "proíbe 2-
a distribuição ou a ingestão de bebida alcoólica
em vôos de qualquer espécie no Brasil"
RELATOR: Deputado REMI TRINTA

3 - PROJETO DE LEI N° 30-A/95 - do Sr Telmo
Kirst - que "altera o Decreto-lei nO 221, de 2° de
fevereiro de 1967, assegurando aos
pescadores profissionais aposentados o direito
de continuarem exercendo a profissão".
RELATORA: Deputada REGINA UNO

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 05-06-97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 23 sessão

5-

6-

7-

1 -

PROJETO DE LEI N° 3.009/97 - do Senado
Federal (PLS nO 59/96) - que "estabelece a
obrigatoriedade da inclusão de eclusas e de
equipamentos e procedimentos de proteção à
fauna aquática dos cursos d'água, quando da
construção de barragens".
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ

PROJETO DE LEI N° 3.010/97 - do Senado
Federal (PLS nO 181/96) - que "dispõe sobre
áreas de preservação permanente situadas ao
redor de represas hidrelétricas".
RELATOR: Deputado AROLDO CEDRAZ

PROJETO DE LEI N° 3.057/97 - do Senado
Federal (PLS 64/96) - que "restringe a venda
de esteróides ou peptídeos anabolizantes e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado FLÁVIO PALMIER DA
VEIGA

COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

A V I S O N° 04/97

PROJETO DE LEI N° 1.096-A/95 - do Sr.
Freire Júnior - que "Torna obrigatório que as
instalações elétricas possibilitem a utilização
do condutor terra de proteção."
RELATOR: Deputado RAIMUNDO GOMES DE
MATOS

PROJETO DE LEI N° 3.013/97 - do Sr. Luiz
Eduardo Greenhalgh - que "Dispõe sobre o
dever de notificação em caso de necessidade
de ações preventivas, de socorro,
assistenciais ou recuperativas na área de
defesa civil e dá outras providências."
RELATOR: Deputado ROBÉRIO ARAÚJO

PROJETO DE LEI N° 3.023/97 - do Sr. Luciano
Pizzatto - que "Dispõe sobre edificações que
projetam cone de sombra em áreas litorâneas
de interesse público."
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

A V I S O N° 6/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 05/06/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 23 Sessão

A PPOPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 2.281/96 - da Sra. Marta
Suplicy - que "dispõe sobre a comercialização
de preservativos masculinos de látex de
borracha".
RELATOR: Deputado JOÃO FASSARELLA

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

A V I S O N° 14197.

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 03/06197
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 43 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 3.020/97 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "dispõe sobre a proibição da
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presença de vendedores ambulantes em frente 9 -
às instituições de ensino".
RELATOR: Deputado PEDRO YVES

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

PROJETO DE LEI N° 3.022/97 - do Sr. Sílas
Brasileiro - oue "obriga os estabelecimentos de
ensino fundqmental públicos e privados a
manterem armários para a guarda de material
didático-escolar dos alunos de até doze anos
de idade, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MAURíCIO REQUIÃO

PROJETO DE LEI N° 3.024/97 - do Sr. Neiva
Moreira - que "veda aos estabelecimentos de
ensino a cobrança de caução de alunos, pais
de alunos ou responsáveis como condição
'sine qua non' para matrícula, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado RICARDO GOMYDE

PROJETO DE LEI N° 3.027/97 - do Sr. José
Pinotti - que "dispõe sobre a inscrição de
mensagem educativa de combate ao uso de
drogas nos uniformes de atletas brasileiros, e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO THOMÉ
MESTRINHO

PROJETO DE LEI N° 3.039/97 - do Sr.
Marquinho Chedid - que "acrescenta parágrafo
único ao art. 43 da Lei nO 8.672, de 6 de julho
de 1993, que institui normas gerais sobre
desportos, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ADEMIR LUCAS

PROJETO DE LEI N° 3.050/97 - do Sr. Padre
Roque - que "acrescenta dois §§ ao art. 30 da
Lei nO 9.394, de 20 dezembro de 1996, que
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional".
RELATORA: Deputada MÁRISA SERRANO

PROJETO DE LEI N° 3.068/97 - do Sr. Cláudio
Chaves- que "àcrescentainciso ao art. 12 da
Lei nO 9.394, de 20 dezembro de 1996, que
Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional".
RELATOR: Deputado EXPEDITO JÚNIOR

PROJETO DE LEI N° 3.071/97 - do Sr.
Wigberto Tartuce - que "inclui o estudo da
música nos currículos' do ensino fundam,ental".
RELATOR: Deputado COSTA FERREIRA

PROJETO DE LEI N° 3.072/97 - do Sr. Cunha
Bueno - que "dispõe sobre o estímulo à
educação do trabalhador".
RELATOR: Deputado OSWALDO SOLER

10 - PROJETO DE LEI N° 3.103/97 - do Sr.
Lima Netto - que "regula a profissão de
Técnico em Ótica, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MAURíCIO REQUIÃO

11 - PROJETO DE LEI N° 3.106/97 - do Poder
Executivo (MSC n° 532/97) - que "dispõe sobre
a transferência da Escola de Enfermagem de
Manaus, unidade organizacional descen
tralizada da Fundação Nacional de Saúde,
para a Fundação Universidade do Amazonas,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CHAVES

A V I 5 O N° 15197

RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Início.: 06/06/97
Prazo.: 2 Sessões
Decurso: 13 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTA
QUES APRESENTADQS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

,

1 - PROJETO DE LEI N° 2.745/97 - do Sr. Cláudio
Chaves - que "altera a redação da Lei n° 8.387,
de 30 de dezembro de 1991, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOÃO THOMÉ
MESTRINHO
PARECER: favorável

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

A V I 5 O N° 12/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 3106/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 53 Sessão

A - Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54,11):
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1 - PROJETO DE LEI N° 1.268-A/95 - dos Srs.
Arolde de Oliveira e Roberto Magalhães - que
"dispõe sobre a complementação de
aposentadoria aos ex-servidores da extinta
autarquia federal denominada L10yd Brasileiro
Patrimônio Nacional, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES

A V I 5 O N° 13/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 9/06/97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

B • Da Análise do Mérito:

A • Da Análise da Adequação Financeira
e Orçamentária (art. 54,11):

1 -

2 - PROJETO DE LEI N° 2.049-A/96 - do Sr.
Gérson Peres - que "transforma a Zona de
Processamento de Exportação - ZPE - de
Barcarena em Área de Livre Comércio de
Barcarena - ALCOBA - no Estado do Pará, e
dá outras providências". 2 -
RELATOR: Deputado ARI MAGALHÃES

3 - PROJETO DE LEI N° 2.231-A/96 - da Sra.
Socorro Gomes - que "dá nova redação ao
artigo 25 da Lei nO 8.847, de 28 de janeiro de
1994, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR) e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GERMANO RI,GOnO 3-

4 - PROJETO DE LEI N° 2.572-A/96 - do Sr.
Ezídio Pinheiro - que "dá nova redação ao art.
23 da Lei nO 8.864, de 28 de março de 1994".
RELATOR: Deputado JÚLIO REDECKER

PROJETO DE LEI N° 1.946-A/96 - do Sr.
Maurício Requião - que "dispõe sobre
competências e formas de colaboração entre
os sistemas de ensino".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

PROJETO DE LEI NO 2.345-A/96 - do Sr.
Fernando Lopes (em apenso o PL nO 2.533/96)
- que "dispõe sobre ressarcimento pela terra
nua e respectivas benfeitorias nas ações
desapropriatórias promovidas pela União para
fins de reforma agrária, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ADELSON SALVADOR

PROJETO DE LEI N° 2.744-A/97 - do Sr.
Augusto Carvalho - que "altera dispositivo da
Lei nO 8.913, de 12 de julho de 1994, que
dispõe sobre a municipalização da merenda
escolar".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

5-

6-

7-

PROJETO DE LEI N° 3.031/97 - do Sr. Antonio
Carneiro - que "autoriza a dedução integral das
despesas de educação na determinação da
base de cálculo do Imposto de Renda das
pessoas físicas".
RELATOR: Deputado SILVIO TORh.'::S

PROJETO DE LEI N° 3.032/97 - da Sra. Lídia
Quinan - que "dispõe sobre incentivo fiscal a
doações de empresas para clínicas de
drogados".
RELATOR: Deputado ANIVALDO VALE

PROJETO DE LEI N° 3.085/97 - do Sr.
Germano Rigotto - que "reduz a alíquota do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
incidente sobre móveis que especifica".
RELATOR: Deputado SILVIO TORRES

B • Da Análise do Mérito:

4 - PROJETO DE LEI N° 1.028-A/95 - do Sr. Dilso
Sperafico - que "concede incentivos fiscais
para redução do Imposto de Renda pelos
empreendimentos turísticos nas áreas do
Pantanal Matogrossense".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

5 - PROJETO DE LEI N° 2.301-A/96 - do Sr. João
Cóser - que "altera o artigo 2° da Lei nO 8.864,
de 28 de março de 1994, e o artigo 3° da Lei nO
8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

6 - PROJETO DE LEI N° 2.381-A/96 - do Poder
Executivo (MSC nO 883/96) - que "dispõe sobre
a inclusão no rito processual da Lei nO 8.029,
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de 12 de abril de 1990, das liquidações do 2 
Banco de Roraima S/A. (BANRORAIMA) e da
Companhia Usinas Nacionais (CUN), e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado ARI MAGALHÃES

7 - PROJETO DE LEI N° 2.778-A/97 - do Sr.
Marcelo Teixeira - que "acrescenta novas
disposições ao art. 11 do Decreto-lei nO 1.191, 3 
de 27 de outubro de 1971, que dispõe sobre os
incentivos fiscais ao turismo".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

8 - PROJETO DE LEI N° 2.846-A/97 - do Sr. Feu 4 
Rosa - que "altera a redação ao art. 29, inciso
li, do Decreto-lei nO 1.455, de 7 de abril de
1976, que dispõe sobre a bagagem de
passageiro procedente do exterior, disciplina o
regime de entreposto aduaneiro, estabelece
normas sobre mercadorias estrangeiras 5 -
apreendidas, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JÚLIO CÉSAR

9 - PROJETO DE LEI N° 3.049/97 - do Sr.
Gonzaga Patriota - que "dispõe sobre a
cobrança de tarifas pela prestação de serviços 6 
bancários".
RELATOR: Deputado MAX ROSENMANN

10 - PROJETO DE LEI N° 3.077/97 - do Sr. Antônio
Balhmann - que "dispõe sobre a garantia de
alíquotas do imposto de importação e dá outras 7 -
providências".
RELATOR: Deputado LUIZ BRAGA

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMíLIA

A V I S O N° 10/97

PROJETO DE LEI N° 3.002/97 - do Sr. Valdir
Colatto - que "prevê o pagamento de juros de
mora para os benefícios previdenciários pagos
com atraso e estabelece prazo máximo para o
Conselho de Recursos do Trabalho e da
Previdência Social proferir decisão finaL"
RELATOR: Deputado ARMANDO ABILlO

PROJETO DE LEI N° 3.025/97 - do Sr. Luiz
Fernando - que "cria o Fundo de Assistência às
Vítimas de Acidentes de Trânsito - FAVAT."
RELATORA: Deputada LImA QUINAN

PROJETO DE LEI N° 3.034/97 - do Sr. Cunha
Bueno - que "dispõe sobre o exercicio da
profissão de musicoterapeuta e determina
outras providências."
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

PROJETO DE LEI N° 3.036197 - do Sr. Cláudio
Chaves - que "autoriza o deficiente visual a
adentrar em ambientes de uso coletivo
acompanhado de cão adestrado."
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO

PROJETO DE LEI N° 3.052/97 - do Sr. José
Coimbra - que "altera o art. 37 do Decreto-Lei
n° 3.688, de 3 de outubro de 1941 - Lei das
Contravenções Penais."
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ

PROJETO DE LEI N° 3.062/97 - do Sr. Valdir
Colatto - que "altera a redação do inciso VIII,
art. 30, da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991,
para fixar limite de isenção de contribuição
para a Seguridade Social, no caso de
construção residencial unifamiliar destinada a
uso próprio."
RELATOR: Deputado SEBASTIÃO MADEIRA

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

A V I S O N° 11/97RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início:30/05/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.081-A/96 - do Sr.
Ursicino Queiroz - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de veiculação de informativos
sobre saúde pelas emissoras de radiodifusão
sonora e de sons e imagens."
RELATOR: Deputado JOSÉ ALDEMIR

RECEBIMENTO
SUBSTITUVO
Início: 30/05/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

DE EMENDAS AO
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A V I 5 O N° 18/97

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO

PÚBLICO

1 - PROJETO DE LEI N° 332-A/95 - do Sr.
Augusto Viveiros .. que "dispõe sobre o
exercício da profissão de Agente de Saúde
Comunitária".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

PROJETO DE LEI N° 2.987/97 - do Sr. Jair
Meneguelli - que "dispõe sobre a suspensão
temporária da obrigatoriedade do pagamento
de taxas, impostos, tarifas e financiamentos
públicos pelos trabalhadores desempregados".
RELATOR: Deputado MENDONÇA FILHO

PROJETO DE LEI N° 2.890/97 .. do Sr. Robson
Romero - que "dispõe sobre o exercício da
profissão de Professor de Educação Física e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES

"acresce incisos ao § 1° da lei nO 8.691, de 28
de julho de 1993".
RELATOR: Deputado ARLINDO VARGAS

6 - PROJETO DE LEI N° 3.017/97 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "altera o inciso \I do artigo 1°
da Lei n° 9.093, de 12 de setembro de 1995,
que dispõe sobre feriados".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA

7 - PROJETO DE LEI N° 3.028/97 - do Sr. Robson
Romero - que "dispõe sobre o piso salarial dos
méciicos e dos auxiliares, alterando
dispositivos da Lei n° 3.999, de 15 de
dezembro de 1961, que altera o salário mínimo
dos médicos e cirurgiões dentistas".
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

8 - PROJETO DE LEI N° 3.041/97 .. do Sr.
Augusto Nardes - que "altera o art. 327 do
Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal".
RELA~OR: Deputado JOSÉ PIMENTEL

9 - PROJETO DE LEI N° 3.047/97 - do Sr.
Darcisio Perondi' .. que "dispõe sobre isenção
de multa administrativa para as entidades de
utilid,ade pC!qli,ca .que quitarem seus débitos
para como FGTS".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

10 .. PROJETO DE LEI N° 3.048/97 - do Sr. Luciano
Zica .. que "altera dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

5-

4-

EMENDAS AODE

A V I 5 O N° 19/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 04/06/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 3a Sessão,

1 - PROJETO DE LEI N° 918-A/95 -"do Sr.
Lindberg Farias - que "dispõe sobre proteção
ao trabalhador portador do vírus HIV, edá
outras providências". '
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

2 - PROJETO DE LEI N° 2.619-A/96 .. do Sr.
Romeu Anízio ,.\ que "autoriza o Poder
Executivo a doar o 'imóvel que mencionah

•

RELATOR: Deputado VALDENOR GUEDES

RECEBIMENTO
SUBSTITUTIVO
Início: 3106/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4a Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.784196 - do Sr. Jaques
Wagner - que "dá nova redação ao artigo 150
da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre os Planos de Beneficios da
Previdência Social e dá outras providências.""
RELATOR: Deputado AGNELO QUEIROZ

3- PROJETO DE LEI N° 2.685/96 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 1..446/96) - que

11.. PROJETO DE LEI N° 3.066/97 .. do Ministérío
Público da União (Mensagem nO 2/97) .. que
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"dispõe sobre a Carreira de Apoio 1-
Técnico-Administrativo do Ministério Público da
União, fixa os valores de sua remuneração e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

12 - PROJETO DE LEI N° 3.076/97 - da Sra.
Fátima Pelaes - que "dispõe sobre a licença
parental".
RELATOR: Deputado MILTON MENDES

13 - PROJETO DE LEI N° 3.097/97 - do Supremo
Tribunal Federal (Mensagem nO 1/97) - que
"cria, transforma e extingue cargos e funções
no Quadro de Pessoal da Secretaria do
Supremo Tribunal Federal, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOVAIR ARANTES

PROJETO DE LEI N° 004/97-CN, que
"Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, crédito especial até o limite de R$
33.862.500,00, para os fins que especifica."

NOTA:
AS EMENDAS SÓ SERÃO ACEITAS EM FORMULÁRIO
PRÓPRIO DISPONfvEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSÕES.
HORÁRIO: DE 09:00 As 12:00 E 13:30 As 18:30

1 - PROJETO DE LEI N° 005/97-CN, que
"Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Financeiros da União - Recursos
Sob Supervisão do Ministério da Fazenda,
crédito especial até o limite de R$
103.340.000.000,00, para os fins que
especifica."
RELATOR: Senador LÚCIO ALCÂNTARA

2 - PROJETO DE LEI N° 006/97-CN, que
"Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor de
Operações Oficiais de Crédito - Recursos Sob
Supervisão do Ministério da Fazenda, crédito
suplementar no valor de R$ 3.860.000,00, para
os fins que especifica."

A V I 5 O N° 06/97
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 09/06/97
Prazo.: 08 Dias
Decurso: 01 Dia

AOEMENDASDE

PROJETO DE LEI N° 330-A/95 - do Sr.
Eduardo Mascarenhas .: que "dispõe sobre a
regulamentação do Profissional de Educação
Física e cria seus respectivos conselhos
federal e regionais". . "
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

A V I S O N° 20/97

1 -

RECEBIMENTO
SUBSTITUTIVO
Início: 5106/97
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

11 - COMISSÕES MISTAS
COMISSÃO MISTA DE PLANOS,

ORÇAMENTO'S PÚBLICOS"E
FISCALIzAçÃo: .

A V I S O N° 05/9,7

Para obter informações sobre a tramitação de
proposições nas Comissões, ligue para .os
"seguintes ramais:

CED!lSINOPSE -------------------------------------- 6846 a 6850
DECOM/Coordenação de Comissões Permanentes --------- 6892

Serviço de Comissões Especiais e Extemas--~----- 7052
Serviço de CPls ' 7055

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 03/06/97
Prazo.: 08 Dias
Decurso: 07 Dias

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: Núcleo de Apoio à Informática

Ramais.: .6877/6878

(Encerra-se a sessão às 12 horas e34minutos}



(Biênio 1997/98)

Presidente:
MICHEL TEMER - PMDBlSP

111 VIce-Presidente:
HERÁCLITO FORTES - PFUPI

22 Vice-Presidente:
SEVERINO CAVALCANTI- PPBlPE

111 Secretário:
UBIRATAN AGUIAR - PSDBlCE
22 secretário:
NELSON TRAD - PTB/MS
3l! secretário:
PAULO PAIM - PTIRS
4l! Secretário:
EFRAIM MORAIS - PFUPB

Suplentes de secretário:
111 JOSÉ MAURICIO - PDT/RJ

2l! WAGNER SALUSTIANO - PPBlSP

~ZÉGOMESDAROCHA-PMDBlGO

411 LUCIANO CASTRO - PSDBlRR

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR

PFL
Uder: INOC~NCIOOLIVEIRA

Marconi Perillo
Domingos Leonelli

Bloco (PT,PDT,PCdoB)
Uder: NEIVA MOREIRA

Mario Negromonte
JoséAnfbal

Bloco (PMDB,PSD,PSL)
Uder: GEDDEL VIEIRA LIMA

PSDB
Uder: AÉCIO NEVES

PPB
Uder: ODELMO LEÃO

PL
Uder: VALDEMAR COSTA NETO

Vlce-Uderes:
Luiz Buaiz (1 ºVice) Pedro Canedo
Eujácio Simões

José Coimbra
José Borba

Pedro Valadares

Benedito Domingos
Jofrao Frejat

João Mendes
Valdenor Guedes

Ricardo Barros
A1cione Athayde

Darcy Coelho
Benedito Guimarães

Romel Anízio
Lamartine Posella

Luciano Zica
Luiz Eduardo Greenhalgh

Luiz Gushiken
Marcelo Déda
Marta Suplicy

Matheus Schmidt
Miguel Rossetto

Milton Temer
Miro Teixeira

Sérgio Miranda

PSB
Uder: SÉRGIO GUERRA

PTB
Uder: PAULO HESLANDER

Vlce-L{deres:
Alexandre Cardoso (1 2 Vice)

Vlce-L{deres:
Duilio Pisaneschi (1 2 VICe)
Arlindo Vargas
Moisés Lipnik

Vlce-L{deres:
Gerson Peres (1 2 Vice)
Arnaldo Faria de Sá
Edson Queiroz
Silvemani Santos
Ibrahirn Abi-Ackel
Laprovita Vieira
Wigberto Tartuce
Roberto Balestra
Jair Soares
Eraldo Trindade

Vice-Lfderes:
José Machado (1 11 VICe)
Alcides Modesto
Aldo Arantes
Enio Bacci
Euripedes Miranda
Fernando Zuppo
Giovanni Queiroz
Humberto Costa
Jaques Wagner
João Fassarella
José Genoíno

Pedro Novais
Pinheiro Landim

Regina Lino
Ricardo Rique

Roberto Valadão
Robson Turna
Rubens Cosac

Sirnara Ellery
Teté Bezerra

RobsonTuma
Luis Roberto Ponte

Nícias Ribeiro
Sebastião Madeira
Salvador Zimbaldi

Celso Russornanno
Narcio Rodrigues

Nelson Otoch
Osmânio Pereira

Yeda Crusius
Candinho Mattos
Pimentel Gomes

José Santana de Vasconcellos
Lima Netto

Marilu Guimarães
Mendonça Filho

MussaDemes
Ney Lopes

Osório Adriano
Paes Landim

Paulo Bornhausen
Paulo Gouvêa

Robério Araújo
VilrnarRocha

Werner Wanderer

Vice-Líderes:
Arnaldo Madeira (1 2 Vice)
Adroaldo Streck
Jovair Arantes
Luiz Fernando
Rornrnel Feijó
José Thomaz Nonô
Fernando Torres
Pedro Henry
Feu Rosa
Sílvio Torres

Vice-Líderes:
Wagner Rossi (1 2 Vice)
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
EdinhoBez
Fernando Diniz
Gonzaga Mota
José Chaves
José Luiz Clerot
Lídia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano

Vice-Lfderes
José Carlos Aleluia (1 2 Vice)
Abelardo Lupion
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio dos Santos
Antônio Geraldo
Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Lira
Carlos Melles
Corauci Sobrinho
Eliseu Moura
Euler Ribeiro
Francisco Horta
José Lourenço



Antônio CsrIos Pannunzio
Paudemey Avelino

Parágrafo 4'l, art. 911- RI

PPS

PMN

PV

LIDERANÇA DO GOVERNO

L1der: Luís EDUARDO MAGALHÃES

Vlee-Lkleres:
Elton Rohnelt (1 11 VICe)
Sandro Mabel
Rodrigues Palma



Arlindo Vargas
Murilo Domingos

Raquel Capiberibe

PTB

PL

PSB

1 vaga

Félix Mendonça
Nelson Marquezelli

Suplentes

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL

Presidente: Hugo Biehl (PPB)
12 Vice-Presidente: Nelson Meurer(PPB)
2S! Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)
32 Vice-Presidente: Antonio do Valle (PMDB)

Titulares

PFL Etevalda Grassi de Menezes Eujácio Simões

Bloco (PMDBJPSDIPSL)

PMN

Bosco França 1 vaga

Secretário (a): Moizes Lobo da Cunha
Local: Plenário 114, Bloco das Lideranças às quartas-feiras e
quintas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-691616978/6979/6981

COMISSÃO DA AMAZÔNIA E DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Presidente: José Priante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Pinheiro Landim(PMDB)
2S! Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)
32 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Alexandre Ceranto
Carlos Melles
Elton Rohnelt
Jaime Femandes
Roberto Fontes
Roberto Pessoa
Wilson Cunha
1 vaga

Antonio do Valle
Armando Costa
Dejandir Dalpasquale
Ivo Mainardi
Moacir Micheletto
Orcino Gonçalves
Paulo Lustosa
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Valdir Colatto

B.Sá
Carlos Alberto
Basílio Vilani
Ezidio Pinheiro
Marinha Raupp
Odílio Balbinotti
OIávio Rocha
Ronaldo Santos
1 vaga

PSDB

Antonio Ueno
Benedito de Lira
Betinho Rosado

Eliseu Moura
Jonival Lucas

José Rocha
Lael Varella

Maria Valadão
Saulo Queiroz

1 vaga

Adelson Salvador
Alberto Silva

Darcísio Perondi
Maurício Requião

Mauro Lopes
Nestor Duarte
Sandro Mabel

Udson Bandeira
Zé Gomes da Rocha

1 vaga

Adelson Ribeiro
Femando Torres

Raimundo Gomes de Matos
Salomão Cruz

5 vagas

PPS

Augusto Carvalho

Célia Mendes
Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues
Murilo Pinheiro
Zila Bezerra

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Aníbal Gomes
Elcione Barbalho
José Priante
Nan Souza
Pinheiro Landim

Pedrinho Abrão

Átila Lins
Cláudio Chaves

Euler Ribeiro
Osmir Lima

Raimundo Santos

Asdrúbal Bentes
COnfúcio Moura

Mário Martins
2 vagas

Anivaldo Vale
Fátima Pelaes
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

1 vaga

GilneyViana
Luciano Zica

Neiva Moreira
1 vaga

Antonio Jorge
Cunha Lima

Davi Alves Silva
João Ribeiro

PSDB

PPB

Alzira Ewerton
Hilário Coimbra
Luiz Femando
Moisés Bennesby
Salomão Cruz

Benedito Guimarães
Carlos Airton
Paudemey Avelino
Valdenor Guedes

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Eurípedes Miranda
Geraldo Pastana
Paulo Rocha
Socorro Gomes

Dércio Knop
Femando Zuppo

Giovanni Queiroz (PDT)
João Coser (PT)

José Pimentel (PT)
Padre Roque (PT)
Paulo Rocha (PT)

Valdeci Oliveira (PT)

Ari Magalhães
Augusto Nardes

Chico da Princesa (PTB)
João Ribeiro

Osvaldo Reis
3 vagas

PPB

Bloco (PT/ PDT/ PCdoB)

Adão Pretto (PR)
Alcides Modesto (PT)
Carlos Cardinal (PDT)
Ênio Bacci (PDT)
Geraldo Pastana (PT)
Luiz Durão (PDT)
Luiz Mainardi (PT)
Waldomiro Fioravante (PT)

Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Romel Anizio
Wagner do Nascimento



Moisés Upnik

PTB

PSB

Philemon Rodrigues

Walter Pinheiro (PT)
Wigberto Tartuce (PPB)

PPB

Milton Mendes (PT)
Paulo Delgado (PT)

Secretário: Tercio Mendonça Vila
Local: Plenário - Sala 19, quartas-feiras - 9 horas
Telefones: 318-6998/6999/6970

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Maluly Netto (PFL)
12 Vice-Presidente: Casar Bandeira (PFL)
22 Vice-Presidente: Marçal Filho
32 Vice-Presidente: Edson Queiroz (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

Gervásio Oliveira Ricardo Heráclito
Cunha Bueno
Edson Queiroz
João Iensen
Jorge Wilson
Laprovita Vieira
Roberto Balestra
Roberto C8ITJPOS
VadãoGomes

Luiz Alberto (PT)
Murilo Domingos
Paulo Cordeiro

PTB

PSB

Gerson Peres
José Janene

Lamartine Posella
Nelson Meurer

Roberto Balestra
Romal Anízio

Valdenor Guedes
1 vaga

José Borba
Paulo Heslander

Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Decio Knop (PDT) Esther Grossi (PT)
Eurípedes Miranda (PDT) Expedito Junior (PL)
Inácio Arruda (PCdoB) Femando Lopes (PDT)
João Paulo (PT) Ivan Valente (PT)
Tilden Santiago (PT) Jandira Feghali (PCdoB)
Udson Bandeira (PMDB) Jaques Wagner (PT)

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Local: Plenário 13, sala P13, quartas-feiras - 10h 
Telefones: 318-6906 a 6907 .
Fax: 318-2143

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTiÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
1ºVice-Presidente: Freire Junior (PMDB)
22 Vice-Presidente: Moisés Bennesby (PSDB)
32 Vice-Presidente: Marcelo Déda (PT)

Titulares Suplentes

PFL

1 vaga

AryKara
Fernando Diniz

Ivandro Cunha Lima
João Thomé Mestrinho

Marquinho Chedid
Pedro Novais

Roberto Valadão
RobsonTuma
Rubens Cosac
zaire Rezende

Antonio Geraldo
Átila Lins

carlos Alberto Campista
Ciro Nogueira

Claudio Cajado
Corauci Sobrinho

Jairo Azi
Maluly Netto

Maurício Najar
Paulo Gouvea

Rubem Medina

PL

Aloysio Nunes Ferreira
Asdrubal Bentes
Djalma de Almeida Casar
Freire Junior
Gílvan Freire
Henrique Eduardo Alves
João Natal
José Luiz Clerot
Nestor Duarte
Silvio Pessoa

Antonio dos Santos
Benedito de Lira
Jairo Cameiro
Magno Barcelar
MussaDemes
Ney Lopes
Osmir Lima
Paes Landim
Raul Belém
Ro/and Lavigne
Vilmar Rocha

Sérgio GuerraAntonio dos Santos
Aracely de Paula

José Lourenço
Leur Lomanto

Mendonça Filho
Osvaldo Coelho

Paulo Lima
Raimundo Santos

Roberto Pessoa
Sergio Barcelos

Vilmar Rocha

Alberto Goldman
Anibal Gomes

Henrique Eduardo Alves
José Pinotti

José Priante
Moacir Micheletto

Pinheiro Landim
Ricardo Rique
Saraiva Felipe
Wagner Rossi

Antonio Carlos Pannunzio
Fátima Pelaes

Luciano Castro
Marcia Marinho

Narcio Rodrigues
Odilio Balbinotti

Renato Johnsson
Welson Gasparini

1 vaga

PSDB

Ary Kara
Carlos Apolinário
Hélio Rosas
Ivandro Cunha Lima
Marçal Filho
João Almeida
Marcelo Barbieri
Nan Souza
Pedro lrujo
Roberto Valadão

Antonio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Casar Bandeira
Corauci Sobrinho
José Jorge
José Mendonça Bezerra
José Rocha
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bomhausen
Vic Pires Franco

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Octavio Elisio
Roberto Santos
Salvador Zimbaldi



PSDB Bloco (PMOBIPSDIPSL)

Bloco (PTI POTI PCdoB)

Coriolando Sales (POT) Enio Bacci (POT)
Haroldo sabóia (PT) Hélio Bicudo (PT)
José Genbíno (PT) Israel Pinheiro (PTB)
Luiz Eduardo Greenhalgh (PT) Joana Oarc (PT)
Marcelo Oéda (PT) Marta Suplicy (PT)
Matheus SChmidt (POT) Pedro Wilson
Nilmário Miranda (PT) Sandra Starling (PT)
Sergio Miranda (PCdoB) Severiano Alves (POT)
Silvio Abreu (POT) Wolney Queiroz (POT)

PPB

Raquel Capiberibe Gervásió Oliveira

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Plenário 13, Anexo 11, Sala 3 - 4~-feira, 10 horas
Telefones: 318-6929 a 6935
Fax: 318-2146

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E INTERIOR

Bloco (PTI POTI PCdoB)

A1mino Affonso
A1zira Ewerton
Edson Silva
Luiz Máximo
Moisés Bennesby
Nelson Otoch
Nicias Ribeiro
Vanessa Felippe
Zulaiê Cobra

Adhemar de Barros Filho
Augusto Farias
Oarci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
José Rezende
Prisco Viana

Rodrigues Palma
Vicente Cascione

Alexandre Cardoso

PTB

PSB

Celso Russomano
Franco Montoro

José Carlos Lacerda
Marconi Perilla
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
Vicente Arruda

2 vagas

Adylson Motta
Benedito Domingos

Bonifácio de Andrada
Cleonâncio Fonseca

Jair Bolsonaro
Luís Barbosa

Ricardo Barros
Wigberto Tartuce

Moisés Lipnik
Roberto Jefferson

Nilson Gibson

Albérico Filho
Femando Gabeira
Regina Lino
Remi Trinta
1 vaga

PSDB

Adelson Ribeiro
Celso Russomanno
Flávio Palmier da Veiga
Salomão Cruz
1 vaga(s)

GilneyViana
Ivan Valente
Sérgio Cameiro
Socorro Gomes

PPB

Cunha Lima
Jaques Wagner
Luís Barbosa
Ricardo Izar

PTB

Luciano Pizzatto

PSB

Freire Júnior
Inácio Arruda
Marcos Lima

Teté Bezerra
1 vaga

Antonio Balhmann
Leônidas Cristino
Vanessa Felippe

2 vagas

Femando Ferro
Luiz Alberto

Ricardo Gomyde
Serafim Venzon

Cunha Bueno
Enivaldo Ribeiro

Herculano Anghinetli
Ushitaro Kamia

Ouilio Pisaneschi

Pedro Canedo Luiz Buaiz

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Plenário, sala 1, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras-10h-
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Ricardo Izar (PPB)
1º Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
22 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSOB)
3º VICe-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)

Titulares Suplentes

PFL

Presidente: Simão Sessim (PSOB)
1º Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSOB)
2º Vice-Presidente: Femando Zuppo (POT)
3º Vice-Presidente: Neif Jabur (PPB)

Titulares Suplentes

PFL

José Carlos Aleluia
Laura Cameiro
Maria Valadão
Neiva Moreira
SameyFilho

PL

Aroldo Cedraz
Célia Mendes

Marilu Guimarães
Osório Adriano

Vic Pires Franco

Antonio Geraldo
Eliseu Moura
Mauro Fecury
Murilo Pinheiro
Robério Araújo

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Antonio Brasil
José Chaves
Marquinho Chedid
Simara Ellery
Wilson Cignachi

PSOB

Antonio Carlos Pannunzio

Carlos Magno
César Bandeira

Iberê Ferreira
Ney Lopes

Wilson Cunha

Carlos Nelson
Marisa Serrano

Nan Souza
Oscar Goldoni

1 vaga

Ademir Lucas



Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Márcia Marinho
Raimundo Gomes de Matos
Simão Sessim
Welson Gasparini

B.Sá
ceci Cunha

Danilo de Castro
Mário Negromonte

Eraldo Trindade
Humberto Costa
2 vagas

PPB

PTB

GilneyViana
3 vagas

Walter Pinheiro

Vicente Cascione

PSB

Luiz Eduardo Greenhalgh

Gervásio Oliveira

Secretário: Márcio Marques de Araújo
Local: Sala 185-A Anexo 11
Telefones: 318-8285
Fax: 318-2170

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

A1ceste Almeida
Darci Coelho

2 vagas

Airton Dipp
João Paulo

Nilmário Miranda
Vânio dos Santos

PTB

PPB

João Mendes
NeifJabur
Ricardo Barros
Silvernani Santos

Fernando Zuppo
José Machado
Nedson Micheleti
Valdeci Oliveira

Presidente: Pedro Wilson (PT)
12 Vice-Presidente: Agnelo Queiroz (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Eraldo Trindade (PPB)
32 Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

TItulares Suplentes

PFL

1 vaga 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras
10 horas
Telefones: 318-707117073
Fax: 318-2147

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Presidente: Rubem Medina (PFL)
12 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2º Vice-Presidente: Neuto de Conto (PMDB)
32 VICe-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Fernando Zuppo
Julio Redecker

Luiz Mainardi
Miguel Rossetto

Barbosa Neto
Dilso Sperafico

Germano Rigotto
Gonzaga Mota

José Chaves

Alzira Ewerton
Anivaldo Vale

Antonio Feijão
Moisés Bennesby

Veda Crusius

Arolde de Oliveira
'Carlos Menes

João Mellão Neto
Luiz Braga

Paudemey Avelino

PFL

PSDB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Francisco Horta
Lima Netto
Marilu Guimarães
Raimundo Colombo
Rubem Medina

Antonio Balhmann
José Carlos Lacerda
Luiz Fernando
Renato Johnsson
Wilson Campos

Edison Andrino
Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Aldo Arantes
Hugo Rodrigues da Cunha
João Fassarena
Marcia Cibilis Viana

1 vaga

Aloysio Nunes Ferreira
Freire Júnior

Marcelo Barbieri
Mário Martins
Rita Camata

Álvaro Gaudêncio Neto
Laura Cameiro
Magno Bacelar

Osmir Lima
1 vaga

PV

PSDB

De Velasco
Geddel Vieira Lima
Gilvan Freire
Nilmário Miranda
Roberto Valadão

carlos Menes
Francisco Horta
Marilu Guimarães
Paes Landim
VilmarRocha

Albérico Cordeiro

Dalila Figueiredo
Flavio Arns
José Aníbal
Márcia Marinho
Sebastião Madeira

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Franco Montoro
Welson Gasparini

3 vagas

PPB

Enivaldo Ribeiro
Herculano Anghinetti
João Ribeiro
Lamartine Posella

PTB

Cunha Lima
Fettei' Júnior

João Pizzolatti
Márcio Reinaldo Moreira

Agnelo Queiroz
Fernando Lopes
Hélio Bicudo
Pedro Wilson

Alcides Modesto
, Eurípedes Miranda

Fernando Ferro
Socorro Gomes

Israel Pinheiro

Ricardo Heráclio

PSB

José Coirnbra

Pedro Valadares



Bloco PMDBlPSDIPSL)

João Thome Mestrinho Djalma de Almeida Casar
Maria Elvira Edinho Araújo
Marisa serrano José Luiz Clerot
Maurício Requião Rita Camata
Pedro Vves Wagner Rossi
Severiano Alves (PDT) Zé Gomes da Rocha

PSDB

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Local: Plenário 112, Bloco das Lideranças - quartas-feiras -10
horas
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (PDT)
12 VICe-Presidente: Ricardo Gomyde (PCdoB)
2!l VICe-Presidente: Esther Grossi (PT)
3ll Vice-Presidente: Maurício Requião (PMDB)

Tftulares Suplentes

PFL

Dilceu Sperafico
Felipe Mendes
João Mendes

Laprovita Vieira
2 vagas

Antônio do Valle
José A1demir
Maria Elvira
Odacir Klein
Paulo Ritzel
Pedro lrujo

Wilson Cignachi
1 vaga

Edson Silva
João Leão

Ronaldo Cézar Coelho
Simão Sessim

3 vagas

Suplentes

A1dir Cabral
Alvaro Gaudêcnio Neto

Benito Gama
José Carlos Aleluia
José Carlos Vieira

Luís Eduardo
Magno Bacelar

Valdomiro Meger

PFL

PSDB

Anivaldo Vale
Arnaldo Madeira
Fernando Torres
Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant
Veda Crusius

Bloco (PMDIWSDlPSL)

Ari Magalhães
Delfim Netto
FetterJunior
Julio Redecker
Osmar Leitão
Sergio Naya:

Adelson Salvador
Edinho Bez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Titulares

Bloco (PTJPDTJPCdoB)

Fernando Ribas Carli (PDT) Coriolano Sales (PDT)
Jaime Martins (PFL) João Fassarella (PT)
José Lourenço (PFL) Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)
Maria da Conceição Tavares (PT) Luiz Gushiken (PT)
Talvane Albuquerque (PFL) Marcelo Déda (PT)
Vanio dos Santos (PT) Sergio Miranda (PCdoB)

PPB

Augusto VIVeiros
João Carlos Bacelar
JúlioCesar
Luiz Braga
Manoel Castro
Osório Adriano
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Augusto Farias
Dolores Nunes
José Unhares

1 vaga

Dalila FIgueiredo
Itamar 5erpa

Marcus Vicente
Osrnanio Pereira

Roberto Santos

Claudio Chaves
Jaime Fernandes

Jairo Carneiro
José Jorge

Paes Landim
Raul Belém

Carlos Santana
Humberto Costa (PT)

Lindberg Farias (PCdoB)
Luiz Durão (PDT)
Maria Laura (PT)

PPB

Bloco (PTI PDTI ~cdoB)

Esther Grossi (PT)
Padre Roque (PT)
Pedro Wilson (PT)
Ricardo Gomyde (PCdoB)
Wolney Queiroz (PDT)

Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
Eurico Miranda
Mario de Oliveira

Ademir Lucas
Alexandre Santos
AavioAms
João Faustino
Oswaldo SoIer

Ademir Cunha
Betinho Rosado
Costa Ferreira
Osvaldo Coelho
Paulo Lima

PTB PTB

Expedito Júnior (PL)

PSB

Paulo Cordeiro Paulo Mourão (PSDB)
silvio Torres (PSDB)

Augusto Carvalho (PPS)
Felix Mendonça

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: Plenário 4 - quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6960/698916955

Álvaro Valle (PL)

Secretária: Célia Maria Oliveira
LocaI: - quartas-feiras -10:00h
Telefones: 318-6900169051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
12 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PSDB)
2!l Vice-Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
32 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)

João Colaço

Eujácio Simões

PSB

PL

Sergio Guerra

Valdemar Costa Neto



Bloco (PTIPDTJPedoB)

Aldo Rebelo (PCdoB) Chico Vigilante (PT)
Arlindo Chinaglia (PT) Cidinha Campos (~DT)

Femando Lopes (PDT) Luciano Zica
Paulo Bemardo (PT) Nedson Micheleti (PT)

PPB

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)
111 VICe-Presidente: Aldo Rebelo (PCdoB)
2!1 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)
3!1 Vice-Presidente: José carlos Vl8ira (PFL)

TItulares Suplentes

PFL

PPS

Jorge Tadeu MudaJen (PPB) Carlos Airton (PPB)

Secretária: Valda D. S. Lobo
LocaI: Plenário sala 15-B, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-694416946
Fax: 318-2137

José de Abreu
Luiz Piauhylino

Octavio Elisio
Paulo Feijó

Vittorio Medioli

Roberto Campos
Silvemani Santos

VadãoGomes
1 vaga

JulioCesar
Murilo Pinheiro

Paulo Bomhausen
1 vaga

Nelson Marquezelli

Déreio Knop
Alcides Modesto (PT)

Haroldo Lima (PCdoB)
Walter Pinheiro (PT)

PTB

PPB

PSDB

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Dejandir Dalpasquale
EdinhoBez

Oscar Andrade
Simara Ellery

1 vaga

Fausto Martello
Flavio Derzi
Francisco Silva
Salatiel Carvalho

José Borba

Adroaldo Streck
Antonio Feijão
Danilo de castro
Moises Lipnik (PTB)
1 vaga

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Airton Dipp (PDT)
Femando Ferro (PT)
José Maurício (PDT)
Luciano Zica (PT)

Alberto GoIdman
Di/so Sperafico
Marcos Uma
Ricardo Rique
Zé Gomes da Rocha

Eliseu Resende
José cartos Coutinho
José Santana de Vasconcelos
Raimundo Santos

Adylson Motta
Antonio Jorge

Delfim Netto
Jair Soares

Antônio Brasil
João Natal

Max Rosenmann
Silas Brasileiro

Silvio Pessoa

Adauto Pereira
Ayres da Cunha

Jaime Martins
Lima Netto

Ursicino Queiroz

Alexandre Santos
Arthur Virgilio

Luiz Femando
Silvio Torres

Wilson campos

PSDB

Bloco (PMDBlPSDJPSL)

Benedito Domingos
Mareio Reinaldo Moreira
Moacyr Andrade
Pedro Corres

Candinho Mattos
Cipriano Correia
Jayme Santana
João Leão
Rommel Feij6

Affonso Camargo
José cartos Vieira
Milton Temer (PT)
Pauclemey Avelino
1 vaga

Colbert Martins
Confucio Moura
Femando Diniz
João Magalhães
Rubens Casac

PL

Valdemar Costa Neto Giovanni Queiroz (POT)

Secretário: Jorge Henrique Cartaxa
LocaI: Plenário 9, Sala 961 - quarta-feira - 10 horas
Telefones: 318-6888-318-6887
Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

Presidente: Flavio Derzi (PPB)
111 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2!1 Vice-Presidente: Antonio Feijão (PSDB)
311 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)

Titulares Suplentes

PFL

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
E DE DEFESA NACIONAL

Presidente:
1li Vice-Presidente: Wemer Wanderer (PFL)
2!1 VICe-Presidente: Mário Cavallazzi (PPB)

. 311 VICe-Presidente: José Thomaz Nonô (PSDB)

Titulares SuplentQs

PFL

José Coimbra

Antonio Jorge (PPB)

PTB

1 vaga

Elton Rohnelt

A1dir cabral
Antônio Ueno
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Benito Gama
Ciro Nogueira
Leur Lamanto
Wemer Wanderer

.Abelardo Luppion
Euler Ribeiro

Francisco Horta
João CartoS Bacelar

Luciano Pizzatto
Luiz Moreira

RogéiioSilva
Samey Filho

Talvane Albuquerque



Bloco (PMDBlPSOIPSL) Titulares Suplentes

PL

Fernando Lyra Alvaro Valle

Secretária: Walbia Vania de Farias Lora
Local: Plenário, sala 3, terças-feiras, quartas-feiras e quintas-fei
ras - 10 horas
Telefones: 318-826616992 a 6996
Fax: 318-2125

COMISsAo DE SEGURIDADE SOCIAL
E FAMrLlA

Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
12 Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
2R Vice-Presidente: Cláudio Chaves (PFL)
32 Vice-Presidente: A1cione Athayde (PPB)

Haroldo Uma Carlos Cardinal
Helio Bicudo Eduardo Jorge
JoanaDarc Haroldo Sabóia
Luiz Gushiken José GerJOnio
Miro Teixeira Maria da Conceição Tavares
Paulo Delgado Matheus SChmidt
Renan Kurtz Sérgio Cameiro
Sandra Starling TIlden Santiago

PPB

Adylson Motta AIcione Athayde
A1ceste Almeida Edson Queiroz
JairBolsonaro Jofran Frejat
João Pizzolatti Jorge Tadeu Mudalen
José Teles José Rezende
Mário Cavallazzi Salatiel Carvalho
Ushitaro Kamia Sérgio Naya

PTB

Leopoldo Bessone Etevalda Grassi de Menezes
Pedrinho Abrão Roberto Jefferson

PSB

Pedro Valadares Ricardo Heraclio

Bloco (pMDBlPSOIPSL)

Bloco (PTI PDTI pedoB)

Armando Costa
Chicão Brigido

CoIbert Martins
Genesio Bemardino

João Henrique
PedroYves
Regina Uno
Remi Trinta

1 vaga

Adão Pretto
Agnelo Queiroz

Fernando Ribas Carli
Jair Meneguelli
Paulo Bemardo

Silvio Abreu
Teimada Souza

Ademir Cunha
Alexandre Ceranto

Antonio Joaquim Araújo
Augusto Viveiros
Claudio Chaves

Costa Ferreira
José Carlos Coutinho

Laura Cameiro
RoIand Lavigne

José Egydio

Adhemar de Barros Filho
Eurico Miranda

Joãolansan
Moacyr Andrade

Pedro Correa
2 vagas

Alexandre Cardoso

Elias Murad
Ezidio Pinheiro

FlavioAms
Jovair Arantes

Raimundo Gomes de Matos
Rommel Feijo

2 vagas

Duilio Pisanaschi
Etevalda Grassi da Menezes

PFL

PL

PPB

PSB

PTB

PSDB

Ayres da Cunha
canos Alberto Campista
Carlos Magno
Claudio Chaves
Euler Ribeiro
lbere Ferreira
Jonival Lucas
Mauricio Najar ,
Urslcino Queiroz

Femando Gonçalves
Roberto Jefferson

Vicente Andre Gomes

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Jair Soares
Jofran Frejat
José Unhares
Nilton Baiano
Sérgio Arouca

ceci Cunha
Dalila Figueiredo
Fátima Pelaes
Osmanio Pereira
Pimentel Gomes
Sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vicente Arruda

Armando Abilio
Darcisio Perondi
Elcione Barbalho
José A1demir
José Pinotli
Lidia Quinan
Rita Camata
Saraiva Felipe
Teté Bezerra

Cidinha Campos
Eduardo Jorge
Humberto Costa
Jandira Feghali
José Augusto
Marta Sliplicy
Serafim Venzon

Luiz Buaiz

Adroaldo Streck
João Faustino
Luiz Femando
Neison Otoch
Paulo Mourão

Pimentel Gomes
Roberto Brant

Ronaldo Santos
Zulaiê Cobra

Edison Andrino
Hélio Rosas
Ivo Mainardi

Jurandyr Paixão
Moreira Franco

Nair Xavier Lobo
Neuto de Conto
Noel de Oliveira

Orcino Gonçalves

PSDB

Cláudio Cajado
De Velasco
Francisco Rodrigues
Genésio Bernardino
Oscar Andrade
Paes de Andrade
RobsonTuma
2 vagas

Amon Bezerra
Athur VirglflO
Elias Murad
Feu Rosa
Franco Montoro
Hilário Coimbra
Itamar Serpa
JoséAnfbal
José Thomaz N0n6

Bloco (PTI PDTJPCdoB)



Secretária: Miriam Maria Bragança Santos
Local: Plenário, sala 9, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156.

COMISSÃO DE TRABALHO, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

Presidente: Osvaldo Bio/chi (PTB)
111 VICe-Presidente: Arlindo Vargas (PTB)
2Il VICe-Presidente: Jair Menegueli (PT)
3l! Vice-Presidente: Zaire Rezende (PMDB)

TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBJPSDlPSL)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente João Henrique (PMDB)
111 Vice-Presidente Edinho Araújo (PMDB)
2Il Vice-Presidente João Maia (PFL)
311 Vice-Presidente Leônidas Cristino (PSDB)

TItulares Suplentes

PFL

Bloco (PMDBJPSD/PSL)

De Velasco
Hermes ParcianeJIo

João Magalhães
Remi Trinta

Roberto PaÍJlino
4 vagas

Affonso Camargo
Eliseu Resende

Francisco Rodrigues
José Mendonça Bezerra

José Santana de Vasconcellos
Mauro Fecury
MusseDemes

Roberto Fontes
ZilaBezerra

Alberto Silva
Carlos Nelson
Edinho Araújo
João Henrique
Mário Martins
Mauro Lopes
Moreira Franco
Ronaldo Perim
1 vagas

Barbosa Neto (PMDB)
Célia Mendes
JairoAzi
Lael Varella
Oscar Goldoni (PMDB)
Paulo Gouvea
Sérgio Barcellos
2 vagas

Armando AbRio
De Velasco

João Almeida
Olavo Calheiros

Valdir CoIatto
1 vaga

Hugo Rodrigues da Cunha
Manoel Castro

Osmir Lima
Raimundoo Colombo

Robério Araújo
Wemer Wanderer

Noel de Oliveira
Paulo Rocha (PT)
Pinheiro Landim
Sandro Mabel
zaire Rezende
1 vaga

Arlindo Vargas (PTB)
João Mellãb Neto
Mendonça Filho
Milton Mendes (PT)
VaIdomiro Meger
ZUa Vezerra

PSDB
PSDB

Bloco (PT, PDT, PCdoB)

Agnelo Queiroz (PedoB) Aldo Rebelo (PCdoB)
Chico Vigilante (PT) Gilney Viana
Jair Meneguelli (PT) Renan Kurtz (PDT)
José Pimentel (PT) Waldomiro Fioravante (PT)
Maria Laura (PT) 1 vaga

PPB

Bloco (PTI PDTI PCdoB)

Carlos Santana (PT) Arlindo Chinaglia (PT)
Chico da Princesa (PTB) Dércio Knop (PDT)
Giovanni Queiroz (PDT) Geraldo Pestana (PT)
João Coser (PT) José Augusto (PT)
Lindberg Farias (PedoB) José Mauricio (PDT)
Olavo Calheiros (PMDB) 2 vagas
Teima de Souza (PT)

Emerson Olavo Pires
Jovair Arantes
Luciano Castro
Wilson Braga
1 vaga

Eraldo Trindade
Carlos Airton
Miguel Rossetto (PT)
Valdenor Guedes

Amaldo Madeira
Domingos Leonelli

Feu Rosa
Tuga Angerami

1 vaga

Ari Magalhães
Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Leônidas Cristino
Marcus Vicente
Mário Negromonte
Nárcio Rodrigues
Paulo Feijó
Pedro Henry
Roberto Rocha
Vittorio Medioli

PPB

Amon Bezerra
BasílioVillani

Candinho Mattos
Emerson Olavo Pires

Aávio Palmier da Veiga
Nícias Ribeiro
OIavio Rocha

Oswaldo Soler

Osvaldo Biolchi

PTB

PSB

Sérgio Arouca (PPS)

Benedito Guimarães
Davi Alves Silva
Dolores Nunes
Felipe Mendes
Osvaldo Reis
1 vaga

A1ceste Almeida
Fausto Martello

Jorge Wilson
Neif Jabur

Nilton Baiano
Osmar Leitão

1 vaga Fernando Lyra PTB

Secretário (a) Talita Veda de Almeida
Local Plenário sala 11, terças-feiras, quartas-feiras, e quintas-fie
ras - 10 horas
Telefone: 318-6987/6990nOO4nOO7

Duilio Pisaneschi
Philernon Rodrigues

Gonzaga Patriota

PSB

Femando Gonçalves
Leopoldo Bessone

Vicente André Gomes



PL

José Egydio Welinton Fagundes
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Plenário sala 11, quartas-feiras - 10 horas
Telefones: 318-6973 a 6976

Autor: Ricardo Herácllo
e outros

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER

À PROPOSTA DE EMENDA À CONST!TUIÇÃO
9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO

ÚNICO AO ART. 180 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INCENTIVO AO TURISMO)

Proposição: PEc-9195

Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
12 VICe-Presidente: José A1demir (PMDB)
2!l Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3!l Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

Titulares Suplentes

Suplentes
Bloco (PFUPTB)

Ciro Nogueira Carlos Alberto campista
Cláudio Cajado Corauci Sobrinho

Ciro Nogueira Hilário Coimbra Roberto Pessoa
Cláudio Cajado Ricardo Barros 2 vagas

José Rocha
Nelson Marquezelli PMDB

1 vaga
José Aldemir Albérico Filho
Nair Xavier Lobo Hermes Parcianello

Armando Costa Sandro Mabel 1 vaga
Moreira Franco
Zaire Rezende PPB

Eurico Miranda Roberto Balestra
Felipe Mendes 2 vagas

Flávio Derzi 1 vaga
Jarbas Lima

1 vaga PSDB

Alexandre Santos Ceci Cunha

Antônio Balhmann
Nelson Otoch 1 vaga

Welson Gasparini
PT

Femando Ferro João Coser

Marcelo Déda
José Pimentel Milton Mendes

Sandra Starling PDT

1 vaga José Maurício
Enio Bacei

Bloco (PUPSDIPSC)

Expedito Júnior
Pedro Canedo Eujácio Simões

Bloco (PUPSDIPSC)

PDT

Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio

PSDB

PPB

PT

PMDB

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 2-A, DE 1995, QUE "DÁ NOVt\ REDAÇÃO

AO ARTIGO 62 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"
(EDiÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Bloco (PFUPTB)

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Proposição: PEc-2J95

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Cameiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares

Eujácio Simões

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Átila Lins
Jairo Cameiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Hélio Bicudo
Milton Temer

Coriolano Sales

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-6874f7067

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066



Suplentes

Bloco (PPBlPL)

Corauci Sobrinho
E1iseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
Robério Araújo

Bloco (PMOBIPSIWSUPSC)
Henrique Eduardo Alves

2 vagas

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
Wilson Cunha

Bloco (PFUPTB)

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feijó (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

titulares

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 17195, QUE

"ALTERA PARÁGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MrNIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
. EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEc-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
2Il VICe-Presidente: Cunha lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

titulares Suplentes

PFIJPTB

Costa Ferreira
Lael Varella

Ivan Valente
1 vaga

A1zira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Suplentes

Coriolano Sales

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

PT

POT

PSOB

Bloco (PFUPTB)

Affonso Camargo
Chico da Princesa

Fernando Ferro
Sandra Starling

PSB
1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo li. Sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318·7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O
N9 40, DE 1995, QUE "ALTERA A REDAÇAO

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: PEe-4OI95 Autor: Marquinho Chedid

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Leônidas Cristino (PSDB)
Relator:

Titulares

Matheus SChmidt

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel

Carlos Melles Amido Cedraz
Hilário Coimbra José Coimbra
Osmir lima José Mendonça Bezerra
Paulo Gouvêa Roberto Fontes

PMOB

Antônio Brasil Carlos ApoIinário
Olavo Calheiros Carlos Nelson
1 vaga Genésio Bernardino

PPB

Benedito Guimarães Carlos Airton
Felipe Mendes Pedro Valadares (PSB)
Francisco Silva 1 vaga

PSOB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre Santos

PT

João Paulo Carlos Santana
1 vaga 1 vaga

POT

Airton Oipp ~nio Bacci

Bloco (PUPSOIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11. Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 22 DE 1995, ELIMINANDO O SEGUNDO

TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS
ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS

Proposição: PEc-22195 Autor: José Janene



Paulo Bomhausen
1 vaga

Alberto Silva
Mário Martins
1va~

Luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)
Jorge Wilson (PPB)

Remi Trinta
1 vaga

Rommel Feij6

João Fassarella
João Paulo

PT

PDT

1 vaga

2 vagas

Bloco (PPBlPL) Matheus Schmidt Coriolano Sales

1 vaga

PSB

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066f1052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃQ. N!i! 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Alcides Modesto
João Paulo

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio MedioU

PDT

Nilton Baiano
2 vagas

PSDB

PT

Antônio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Carlos Santana
João Coser

PSB

Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: AngeJa Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11 - sala 169-B
Telefones: 318-6874n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!i!43-A, DE 1995, QUE DÁ NOVA REDAÇÃO
AO ART. 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL.

(ALISTAMENTO ELEITORAL)

Proposição: PEc-43195 Autora: Rita Camata e outros

Presidente:
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Rommel Feij6 (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator: Roberto Fontes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Suplentes

PPB

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

PMDB

Bloco (PFUPTB)
Davi Alves Silva (PPB)

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
2 vagas

Abelardo Lupion
A1dir Cabral
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Carlos Coutinho
José Rezende (PPB)
Lael Varella

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)

Titulares

Vicente André GomesSerafim Venzon

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

João Almeida
Wagner Rossi
1 vaga

José Santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Confúcio Moura
2 vagas

Bloco (PPBlPL)

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas

A1cione Athayde
Jarbas Lima

Rogério Silva (PFL)
2 vagas

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

Felipe Mendes
Gerson Peres
Luiz Buaiz

Benedito Guimarães
Osvaldo Reis

1 vaga

PSDB

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

PT
Marta Suplicy

Milton Mendes
1 vaga

Aécio Neves
Nelson Marchezan

AávioAms
Paulo Mourão Eurípedes Miranda

PDT
Magno Bacelar (PFL)



Suplentes

Batinho Rosado
José carlos Aleluia

Uma Netto
Murila Pinheiro

Werner Wanderer
2 vagas

Bloco (PFLlPTB)

Titulares

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Como Espo - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!!
81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBUSTíVEIS LíQUIDOS
E GASOSOS, DE COMPET~NCIADA UNIÃO, E

DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS"

Proposição: PEe-s1J95 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Mario Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulíno (PMDB)

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Corauci Sobrinho
Duílio Pisaneschi
Eliseu Resende
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

José Egydio

Silvio AbreuWilson Braga (PSDB)

Bloco (PUPSOIPSC)

De Velasco

Gonzaga Patriota

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Ricardo Gomyde Undberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Sala 169·B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 57,
DE 1995, QUE liDÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEC-57195 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Ura (PFL)

Titulares Suplentes PMOB

Bloco (PFUPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Ura
Raimundo Colombo

Júlio César
Maria Valadão

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Alberto Silva
Aníbal Gomes
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Roberto Paulíno
1 vaga

Henrique Eduardo Alves
Pedro Irujo

4 vagas

PMOB PPB

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcino Gonçalves

PPB

Candinho Mattos (PSDB)
Darcísio Perondi

1 vaga

BasílioVillani
Salatiel Carvalho
3 vagas

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

Alzira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

José de Abreu
Vicente Arruda

PSOB

3 vagas

Celso Russomanno
1 vaga

Antônio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

PSOB

Cunha Lima (PPB)
Marconi Perillo

2 vagas

PT PT
João Fassarella
Sandra S1arlíng

POT

João Paulo
1 vaga

Carlos santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

Matheus Schmidt Coriolano Sales POT

Eujácio Simões

Bloco (PUPSOIPSC)

Expedido Júnior (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

José Maurício
1 vaga

Airton Dipp
Fernando Lopes

PL
1 vaga Gervásio Oliveira Francisco Horta Eujácio Simões



Nan Souza
Roberto Paulino

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo Santos
Zila Bezerra

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Cláudio Cajado
Francisco Horta
Francisco Rodrigues
Valdomiro Meger

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!!
89-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO AO

INCISO IV DO ART. 29 DA CONSTITUiÇÃO
FEDERAL" (NÚMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEC-S9J95 Autor: Niclas Ribeiro

Presidente: Adelson Salvador (PMD8)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PP8)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSD8)
Relator:

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Socorro Gomes

Suplentes

Ricardo Heráclio

PSB

PCdoB

Haroldo Lima

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

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: Nlclas Ribeiro

Presidente: Carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Titulares

Pedro Valadares

Bloco (PFUPTB)

Carlos Alberto (PSD8)
Eliseu Moura
Hilário Coimbra
Osmir Lima

PMDB

Elcione Barbalho
Olávio Rocha (PSD8)
1 vaga

PPB

Jaime Femandes
Mauro Fecury

Roberto Pessoa
1 vaga

Euler Ribeiro (PFL)
2 vagas

Cunha Lima
Francisco Silva
Lamartine PoseUa

Nicias Ribeiro
Oswaldo Soler
Zulaiê Cobra

Luiz Mainardi
1 vaga

PSDB

PT

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

Fátima Pelaes
otávio Rocha

Salomão Cruz

Milton Mendes
1 vaga

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos (PFL)

Edson Queiroz
Gerson Peres

1 vaga 1 vaga

PDT

Luiz Durão

PSDB PSB

Antônio Feijão
Arthur Virgílio

PT

Aécio Neves Alexandre Cardoso

1 vaga Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-7065/7052

1 vaga

Presidente: Wagner Rossi (PMD8)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMD8)
2º Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃq, N!! 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO"

Paulo Rocha Adão Pretto
1 vaga Alcides Modesto

PDT

Wolney Queiroz Wilson Braga

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMD8) 1 vaga

Bloco (PLlPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) 1 vaga

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706317555

Proposição: PEC-96192 Autor: Hélio Bicudo
e outros



Bloco (PFLlPTB)

Confúcio Moura
Ivandro Cunha Lima

1 vaga

Antônio Ueno
Mauro Fecury

Philemon Rodrigues
1 vaga

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Fernando Gonçalves
Jair Soares
Luiz Moreira
RoIand Lavigne

Bloco (PMDBlPSD/PSUPSC)

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
1!!Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
2l! VICe-Presidente: Adylson Motta (PPB)
3l! Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritze! (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Suplentes

Antônio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen (PPB)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

Djalma de Almeida César
Hélio Rosas

Luiz Femando (PSDB)
Marcos Uma

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

PMDB

Titulares

Ary Kara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (PSDB)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Alvaro Gaudêncio Neto
Cláudio Cajado
Corauci Sobrinho
Jairo Cameiro
Mauricio Najar
Paes Landim
Vicente Cascione

PPB Bloco (PPBlPL)

Nilson Gibson Gonzaga Patriota

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

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: Nlclas Ribeiro

PSDB

Nelson Otoch Danilo de Castro
Renato Johnsson Luiz Piauhylino
Vicente Arruda Paulo Feijó
Zulaiê Cobra Wilson Braga

PT

José Genoíno Miguel Rossetto
Marcelo Deda Nedson Micheleti
Milton Mendes Pedro Wilson

PDT

ênio Bacei Coriolano Sales
Silvio Abreu Matheus Schmidt

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Bloco (PUPSD/PSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBJPMN)

Antônio Feijão
Amon Bezerra
Otávio Rocha

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

Átila Lins
Hilário Coimbra

Carlos Cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Gonzaga Patriota

PT

PDT

PSB

PSDB

Renan Kurtz

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, 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 INDfGENAS)

Proposição: PEC-133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
2l! Vice-Presidente: Roberto Araújo (PPB)
3l! Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)
A1ceste Almeida (PPB)
Salomão Cruz (PSDB)

Nilson Gibson

CecíCunha
Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

A1zira Ewerton (PSDB)
Ricardo Izar

Roberto Balestra
2 vagas

Augusto Farias
Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Prisco Viana



Vic Pires Franco João Ribeiro (PPB) Ivandro Cunha Lima
1 vaga Murilo Pinheiro José Luiz Clerot

PMDS
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Antônio Brasil Luiz Fernando (PSDB)
Confúcio Moura Olávio Rocha (PSDB)
João Thomé Mestrinho 1 vaga Costa Ferreira (PFL)

Dotores Nunes
PPB Gerson Peres

carlos Airton Benedito Guimarães Ibrahim Abi-Ackel

Jair BoIsonaro Rogério Silva (PFL) Prisco Viana

Valdenor Guedes 1 vaga

PSDB Danilo de Castro

Robério Araújo (PPB) Sebastião Madeira Robério Araújo (PPB)

Tuga Angerami 1 vaga Vicente Arruda
1 vaga

Jorge Wilson (PPB)
José Priante

Nicias Ribeiro (PSDB)
Wagner Rossi

PPB

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Ta/vane Albuquerque (PFL)
Welson Gasparini (PSDB)

PSDB

Ezídio Pinheiro
João Leão

Saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

PT PT

Haroldo Lima

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

Claudio Chaves
Duílio Pisaneschi

Fátima Pelaes (PSDB)
JairneMartins

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

PDT

Aldo Arantes

Proposição: PEc-169193

Secretária: Ângela Mancuso
LocaI: Servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!! 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 MANU
TENÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBLICAS FI-

LANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

Bloco (PLJPSDIPSC)
Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco

Bloco (PSBlPMN)
1 vaga Adelson Salvador (PMDB)

PCdoB

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente:
Relator: Darcísio Perondi (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Hélio Bicudo
Marcelo Déda
1 vaga

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares

Ivan Valente
Marta Suplicy

Giovanni Queiroz

Edinho Araújo
João Natal

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz (PSDB)
Ursicino Queiroz

1 vaga

PDT

PMDB

Elton Rohnelt

AloySio Nunes Ferreira
Gilvan Freire

Bloco (PUPSD/PSC)

Expedito Júnior (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

Raquel Capiberibe Gervãsio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: servo Especiais - Anexo 11- Sala 169-B
Telefones: 318-7062617067

GilneyViana
1 vaga

1 vaga

Adauto Pereira
Antônio Geraldo
Jairo Azi
Vicente Cascione
Wilson Cunha
2 vagas

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N!! 155, DE 1993, QUE liALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGR~FO12 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇAO FEDERAL"
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEc-155193 Autora: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTS)
1~ Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2l! Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
32 Vtee-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-Ackel (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)



POT

Serafim Venzon Giovanni Queiroz
Vicente André Gomes Wlfson Braga

Bloco (PlJPsrwSC)

Luiz Buaiz Pedro Canedo

Bloco (PSBlPMNJ

PCdoB
Agneto Queiroz Jatldira Feghali

Secretária: Marlene N8S$lf
Local: Serv. Com. EspecIais, Anexo n. Sala 169-8
Telefones: 318-706711066

COMISSÁO ~sPECiAL

DESTINADA A PRÓFEAM PARÊCEA A
PROPOSTA DE EMENbA. Acottrm'UtçÃO
N2 169-A, ·DE 1995, QUE -DISPõe SOBRE A

REMUNERAÇAo DE 'lEnEADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS· .

Proposição: PEC-169195 . Autor: r=.mandóGortJea

Presidente: Darcísio PeroncI (flMDB).
111 Vice-Presidente: José lutz. CIerot (PMDB)
2l! Vice-Presidente: José Teles (PPS)
311 Vice-Presidente: Antonio cartas PannunzIo (PSOB)
Relator: ..

Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC)

Darcísio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Ritzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBIPL)

José Teles Valdomiro Meger
2 vagas 2 vagas

PSDB

Antônio canos Pannunzio Arthur Virgílio
2 vagas Celso Russomanno

Oswaldo SoIer

PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bemardo Tilden Santiago

PDT

José Maurício Matheus Schmidt

João Mellão Neto
Rubem Medina

Jaime Fernandes
João Carlos Bacelar

José Carlos Vieira
José Mendonça Bezerra

Mauro Fecury
Rodrigues Palma

1 vaga

PMDB

Bloco (PFUPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João MeIIão Neto
Paes Landim
paejo Gouvea .
Phitemoo RodrIgues
Vicente Cascione
1 vaga

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169·B
Telefone: 318-706317055

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2113 DE 1995, QUE
MODrFlCA O CAPITULO DA ADMINISTRAÇÃO

f'OBUCA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E eStABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

proposlçéo: PEC-173195 Autor: Poder Executivo

Presitl9nte: João Mellão Neto (PFL)
111 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
2!1 ViCe-Presidente:
311 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Aelalot: Moreira Franco (PMDB)

TilUlar&s Suplentes

Costa Ferreira
Rogério Silva

1 vaga

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto

Aníbal Gomes
etciooo Barbalho

Rita Camata
3 vagas

B.Sá
Pimentel Gomes

Robério Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

Ak:ione Athayde
Fausto Martello

Talvané A1buquerque (PFL)
2vágas

PPS

PSOB

PMDB

Alexandre Cardoso

Armando AbRio
Confúcio Moura
Darcíl?io Perondi
José Pinotti
Saraiva Felipe
1 vaga

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
1 vaga

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Unhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

JairoAzi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Titulares

A1caste Almeida
Célia Mendes

Bloco (PFLIPTB)

SUplente8

Alexandre Ceranto
AnIõnio Geraldo

Aloysio Nunes Ferreira
EIcIone BaJbalho
Geddel Vieira Urna
Henrique Eduardo Alves
Moreira FItinCO

Carlos Nelson
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
2 vagas



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)

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 PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!! 175,

DE 1995, QUE "ALTERA O CAPítULO DO'
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACiONAL"

1 vaga 1 vaga

PPB

Flávio Derzi A1zira Ewerton (PSDB)
Gerson Peres Luciano Castro (PSDB)
Jair Bolsonaro Márcio Reinaldo Moreira
Roberto Campos Mário Cavallazzi
VadãoGomes PriscoVl8na

PSDB

A1mino Affonso Alexandre Santos
Leônidas Cristino João Leão
Roberto Brant Marconi Perillo
1 vaga 1 vaga

PT

Marcelo Deda Ivan Valente
Maria Laura Waldomiro Fioravante
Teima de Souza 1 vaga

PDT

Euripedes Miranda Fernando Zuppo
Matheus Schimidt SRvioAbreu

Hélio Rosas
Lídia Quinan

Rubens Cosac
1 vaga

Felipe Mendes
Fetter Júnior
Flávio Derzi

VadãoGomes
1 vaga

1 vaga

Sérgio Miranda

Suplentes

Eujácio Simões

José Machado
Paulo Bemardo

1 vaga

Fernando Lopes
Fernando Zuppo

Fernando Torres
Silvio Torres

Veda Crusius
1 vaga

Elton Rohnelt
Jonival Lucas

José Mendonça Bezerra
1 vaga

Bloco (PFUPTB)

OsmirLirna
Paes Landim
Paulo Heslander
1 vaga

Haroldo Lima

PCdoB

PPB

Sérgio Guerra

PDT

PT

PSDB

Airton Dipp
Matheus Schmidt

Bloco (P5B1PMN)

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Horta

Firmo de Castro
Luciano Castro
Luiz Carlos Hauly
Roberto Brant

Maria da Conceição Tavares
Vânia dos Santos
1 vaga

carlos Nelson
José Luiz Clerot
José Priante
Jurandyr Paixão

Enivaldo Ribeiro
João Pizzotatti
laprovita Vieira
Paudemey Avelino
Renato Johnsson

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N!!1~A,DE1994;QUE"ACRESCENTA

PARÁGRAFOS 62 E 72 AO ARTIGO 82 DO
ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS

TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE
ANIS'nA ,QU~NTOÀS~U~IÇÕESAPLICADAS,

.;, ATRAVES DE'ATOS DE EXCEÇÃO,
. A SERVID9RES '.rJ.IILITARES"

; Proposição: PEc-188194 ' 'Autor: lalre Rezende

, Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice~Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami· (PSDB)'
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB)

, Relator:

Titulares

1 vaga

Nilson Gibson

Antônio Brasil
Edinho Bez

Betinho RosadO
Jaime FelnahdéS'

Júlio'César .
Luiz Braga

Osmir Lima
Osório Adriano,
Osvaldo Biolchi

PMDB

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PUPSDIPSC)

Alberto Goldman
Antônio do Valle

Alexandre Cardoso

Eujácio Simões

Benito Gama
Eliseu Resende
Félix Mendonça
Mussa Demes
Paulo Cordeiro
Paulo Lima
Rubem Medina



Suplentes

Ademir Cunha
Claudio Chaves

Costa Ferreira
Jonival Lucas

José carlos Vieira
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeiro

Jair BoIsonaro Hugo Biehl
Jorge Wilson Jorge Tadeu Mudalen
Osmar Leitão José Rezende
Valdenor Guedes Pedro Corrêa
1 vaga 1 vaga

PSDB

Antônio Feijão Elias Murad
Celso Russornanno Leônidas Cristino
Luciano Castro Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro Pimentel Gomes
Rommel Feij6 Vicente Arruda

PT

Chico Vigilente Jaques Wagner
Luiz Eduardo Greenhalgh João Coser
Marcelo Déda José Genoíno

PDT

Silvio Abreu Matheus SChmidt

PSB

Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PCdoB

Haroldo Lirna Aldo Rebelo

Secretária: Maria Auxiliadora
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-705617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PEC N2 37o-A,

DE 1996, QUE NMODIFICA O ARTIGO 207
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES)

Proposição: PEc-3701'96 Autor: Poder Executivo

Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
11! Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMDB)
21! Vice-Presidente: José Unhares (PPB)
31! Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)

Titulares

Claudio Cajado
Mauricio Najar
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Uma
Talvane Albuquerque

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Emerson Olavo Pires Marquinho Chedid
José Luiz Clerot 5 vagas
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião
Zé Gomes da Rocha

Bloco (PFLlPTB)

Suplentes

Cunha Uma

De Velasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro Mabel

2 vagas

Elton Rohnelt
Francisco Rodrigues

Jaime Femandes
José Borba
Luiz Braga

Luiz Moreira
Roberto Pessoa

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

PMDB

Ary Kara Rita Camata
Elcione Barbalho 2 vagas
Roberto Valadão

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSDB

Tuga Angerami Feu Rosa
1 vaga Roberto Brant

PT

GilneyViana Inácio Arruda (PCdoB)
José Pimental Pedro Wilson

PDT

Eurípedes Miranda Silvio Abreu

Bloco (PUPSDIPSC)

Eujácio Simões Expedito Júnior (PPB)

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Sérgio Barcellos
Vicente Cascione
Wemer Wanderer

Antônio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Simara Ellery

Benedito Domingos

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Raquel Capiberibe

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais, Anexo li, Salas 169-B
Telefones: 318-706117062

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: PEe-338196 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
11! Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
21! Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
31! Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
Relator: Wemer Wanderer (PFL)

Titulares



Bloco (PFLJPTB)

AbIarclo Lupioo Jair Soares
Cartos Meltes Luciano Pizzatto
José Rocha Nelson Marquezelli
Paulo Cordeiro Raimundo Colombo

Bloco (PMDBlPSD/PSLJPSC)

José Luiz Clerot Fernando Diniz
Max Rosenmann Pinheiro Landim
1 vaga Roberto Valadão

Bloco (PPBlPL)

Anivaldo Vale
Amon Bezerra

Ceci Cunha
Firmo de Castro

Raimundo Gomes de Matos
Sílvio Torres

PSDB

A1ceste Almeida
Cartos Alberto Campista

Francisco Rodrigues
Luiz Braga

Maria Valadão
Raimundo Colombo

Bloco (PMDBI PSDI PSL)

Jurandyr Paixão
Marisa Serrano
Ricardo Rique
Robson Tuma

Wilson Cignachi
1 vaga

PSDB

Luciano Castro Danilo de Castro
Luiz Piauhylino José Thomaz Nonõ
Zulaiê Cobra Vicente Arruda

PT

Marcelo Deda Chico Vigilante
Milton Mendes 1 vaga

PDT

Fernando Ribas Carti Silvio Abreu

PSB

João CoIaço Gervasio Oliveira

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
N!! 449, DE 1997, QUE "ALTERA DISPOSITIVOS

DOS ARTIGOS 71 E 72 DO ATO DAS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, INTRODUZIDOS

PELA EMENDA CONSTITUCIONAL
DE REVISÃO N2 1, DE 1994

(FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO FISCAL)
Proposição: PEC-449 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano Pazzatto (PFL)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Paulo Bernardo (PT)
32 Vice-Presidente: Enivaldo Ribeiro (PPB)
Relatora: Veda Crusius (PSDB)

Titulares Suplentes

PFL

Alexandro Ceranto
Iberê Ferreira
Júlio César
Luciano Pizzatto
Rogério Silva
Saulo Queiroz

Aníbal Gomes
Fernando Diniz
Hélio Rosas
Maria Elvira
Roberto Valadão
Sandro Mabel

Adroaldo Streck
Arnaldo Madeira
BasllioVillani
Luiz Piauhylino
Roberto Brant
Veda Crusius

1 vaga

Luiz Buaiz
5 vagas

Suplentes

Sérgio Carneiro

Esther Grossi
Miguel Rossetto
Walter Pinheiro

Alexandre santos
AávioAms

Osmânio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

BasílioVillani
Francisco Rodrigues Bloco (PTf PDTf PCdoS)

Roberto Campos Giovanni Queiroz ~"'ndo Zuppo

PT

PDT

PSB

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Aávio Derzi
João Ribeiro
Nelson Meurer

Severiano Alves

Gervasio Oliveira

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de ,Andrada
José Unhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger (PFL)

Feu Rosa
Marconi Perillo
Nelson Marchezan
Octavio Elísio
Roberto santos

Ivan Valente
Pedro Wilson
Valdeci Oliveira

PCdoB

Undberg Farias Ricardo Gomyde

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC N2
407196, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposição: PEe-407196 Autor: Luciano Castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
32 Vice-Presidente: Flávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMDB)

Titulares



1 vaga

Elton Rohnelt

Bosco França

José Pimentel

POT

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PUPSO/PSC)

Eujácio Simões

Luiz Durão

1 vaga

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
l..ocl:t Serv. Cem. Esp. - Pl"eto li.Sâa169-8
Telefones: 318·755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Humberto Costa Inácio Arruda
Paulo Bernardo João Coser
Sérgio Miranda José Pimentel
Teima de Souza Miguel Rossetto

PPB

Benedito Guimarães Gerson Peres
EnivaIdo Ribeiro Lamartine Posella
Eurico Miranda Laprovita Vieira
Felipe Mendes Mareio Reinaldo Moreira
Romel Anfzio Roberto Balestra

PTB

José Borba Chico da Princesa

PSB

Alexandre Cardoso Gonzaga Patriota

Luiz Buaiz

1 vaga

Bloco (PUPSD/PSC)

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga

Pedro Canedo

Suplentes

Carlos santana
Jair Meneguelli

Paulo Lustosa
2 vagas

Fernando Zuppo

Antônio Balhmann
Roberto Brant

Cleonâncio Fonseca
2 vagas

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

PT

POT

PPB

PSOB

PMDB

Bloco (PFUPTB)

Miro Teixeira

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

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

Domingos Leonelli
José Aníbal

Albérico Filho
sandro Mabel
1 vaga

Ademir Cunha
Benito Gama
Carlos Alberto (PSDB)
Manoel Castro

Célia Mendes (PFL)
;:nncisco Silva
José Rezende

. Maria da Conceição Tavares
Miguel Rossetto

Bloco (PFLJPTB)

PL

Eujácio Simões

Secretária: Rejane Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Safa 169-B
Telefones: 318-687417067 Fax: 318-2140

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS FEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HrDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 VICe-Presidente: Júlio César (PFL)
22 VICe-Presidente: JoãoLeão (PSDB)
32 Vice-Presidente: .
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

JairoAzi Adauto Pereira
José Rocha Betinho Rosado
Júlio César Cláudio Cajado
Roberto Pessoa Luiz Braga

PMDB

Paulo Lustosa Pinheiro Landim
Simara Ellery 2vaga
1 vaga

PPB

Enivaldo Ribeiro José Linhares
Felipe Mendes Marconi Perillo (P.::IDB)
Sérgio Naya Moacyr Andrade

PSOB

João l-eão Ceci Cunha
Nicias Ribeiro Mário Negromonte

PT

Ivan Valente Alcides Modesto



PCdoS

Sércio Miranda Inácio Arruda
SeçrQtária: Maria do Ampélro Bezerra da Silva
LQCaI: Servo Com. Especiais, Anexo li, 5aIa 169-B
Telefone: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL
DE$TI"'ADA A APRECIAR E PROFERIR PARE·
CER SOBRE O PRO.,ETO DE LEI 846, DE 1995,
PA SENHOfIA DEPUTADA SOCORRO GOMES,
QUE NREGULAMENTA O PARAGRAFO ÚNICO
DO ARIGO 178 DA CONSTlTU,ÇÃO FEDERAL"

lE A ~EUS APE~SI\.DOS. (TRANSPORTE AQUA-
VIAR'Q - CABOTAGEM)

Poroposlção: PL. 0846195 4utor: Socorro Gomes
Presidente: Alberto SUva (PMDB)
12 Vice-Presidente: Genesop Bernardino (PMDB)
2!! Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
311 Vice-Presidente: Leoriidas ÇriStino (PSDB)Relator: José Caro
los Aleluia (PFl) .

ntu'llfes Suplentes

Bloco PFL/PTB

Arlindo Chinaglia
João Paulo

, LucianoZiCà Carlos Santana

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE OS PROJETOS DE LEI N2 821/95 DO

SR. DEPUTADO RENATO JOHNSSON, .
QUE "REGULAMENTA A EMENDA

CONSTITUCION4L Nl! 8195, E INSTITUI A
POLfTICA DE EXPLORAÇÃO DOS SERViÇOS

PÚBLICOS DE 'rELECOMUNICAÇÓES",
N22.648196 DO PODER EXECUTIVO, QUE
"DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃQ DOS
SERViÇOS DE TELECOMUNICAÇOES,

A CRIAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ÓRGÃO
REGULADOR E OUTROS ASPECTOS

INSTITUCIONAIS" E DEMAIS APE~SADOS

Proposição: PL 821/95 Autor: Renato Johnsson
Presidente: Paulo Bomhausen (PFL)
111 Vice-Presidente: lbrahim Abi-Ackel (PPB)
2!! Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
311 Vice-Presidente: Paulo Cordeiro (PTB)
Relator: Alberto Goldman (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PPBIPL)

Antonio Brasil
Zaire Rezende

4 vagas

Cunha Lima
Eujacio Simões
João Pizzolatti

Laprovita Vieira
Ushitaro Kamia

.1 vaga

Ricardo Heráclio

Arlindo Chirtaglia .

Koyu lha
Luiz Carlos Hauly

Roberto Rocha
c 2vaga(s)

Fernando Ribas Carli

EliseuMoura
João lesen (PPB)

Magno Bacelar
Mauro Fecury

Mauro Lopes (PMDB)
Rubem Medina

1 vaga(s)

PDT

PSB

Sérgio Guerra

Airton Dipp

Bloco PPB,lPL

Bloco PMDBJPSDlPSL

Leonidas Cristino
Mario Negromonte
Yeda Crusius
2 vaga(s)

PSDB .

· Alberto Silva
Genesio Bernardino
João Thome Mesbinho
José Pinotti
Mario Martins
Moreira Franco

Benf,ldito Guimarães
Fausto Marleno
Fetter Junior
Francisco Silva

· Jair BoIsooaro
José Egydio

Chico da Princesa .
José CafIos Aleluia

· José Carlos Coutint\()
José Carlos Vieira
t.ael Varella
Philemon RodrIgues
Sergio Barcellos

ArrulJdo Faria de Sá
José Egydio .

Júlio Redecker
Laprovita Vieira

Roberto CaJnpos
. 2vagas

Arnaldo Madeira
. Domingos Leonelli

Marconi Perillo
Pedro Henry

Renato Johnsson

Antônio Joaquim Ar aújo
Aroldo Cedraz

José Mendonça Bezerra
Marilu Guimarães

Philemon Rodrigues
Raimundo Santos

1 vaga

PT

PSDB

Bloco (PMDBlPSDIPSL)

Aloysio Nunes Ferreira
CoIbert Martins

Emerson Olavo Pires
Henrique Eduardo Alves

NanSouza
Ricardo Rique

Alberto Goldman
Edinho Araujo
Edson Adrino
Germano Rigotto
Pedro lrujo
Robson Tuma

Femando Gonçalves
Arolde de Oliveira
José Carlos Aleluia
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Bomhausen
Paulo Cordeiro

João Faustino
Luiz Piauhylino
Narcio Rodrigues
Nelson Marchezan
Salvador Zimbaldi

Milton Temer
Tilden Santiago
Walter Pinheiro

Edson Queiroz
Ibrahim Abi·Ackel
Jorge Tadeu Mudalen
Pedro Corrêa
Ricardo Barros
Welinton Fagundes (PL)
5 vagas .



Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Lindberg Farias (PCdoB) Femando Gabeira (PV)
Maria Elvira Lídia Quinan
1 vaga 1 vagir'

Bloco (PPBIPL)

Suplentes

Adelson Ribeiro
Ademir Lucas

Cipriano Correia
Emerson OlavoPires

Nícias Ribeiro
Paulo Mourão

Álvaro Gaudênio Neto
Maurício Najar

Osmir Lima
SameyFilho

Valdomiro Meger
VilmarRocha

PFL

PSDB

Bloco (PMDBlPSD/PSL)

Djalma de Almeida César
Marçal Filho
PedroYves

Robson Tuma
Zaire Rezende

1 vaga

Carlos ApoIinário
Edinho Araújo
Femando Diniz
Olavo Calheiros
Pedro lrujo
WagnerRossi

Affonso Camargo
Benedito de Lira
Corauci Sobrinho
Mendonça Filho
Ney Lopes
Saulo Queiroz

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: Edlnho Araííjo

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Affonso Camargo (PFL)
22 Vice-Presidente: Roberto Santos (PSDB)
3º VICe-Presidente: Padre Roque (PT)
Relator: Carlos ApoIinário (PMDB)

Titulares

Jayme Santana
Nelson Marchezan
Paulo Feij6
Pimentel Gomes
Roberto Santos
Silvio Torres

José Maurício

2 vaga(s)

Pedro Valadares

Amaldo Faria de Sá
HerCUlano Anghinetli

Wagner Salustiano

PDT

PSSB

PSDB

Gervasio Oliveira

João Coser
Teima de Souza

Miro Teixeira

Iberê Ferreira
Marilu Guimarães
Roberto Jefferson
Zila Bezerra

PedoB

Socvrro 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)
1ºVice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSDB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Femando Gonçalves
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz
1 vaga

A1zira Ewerton (PSDB)
Jorge Wilson
1 vaga

Bloco (PTIPDTIPCdoB)Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

PT

Osmânio Pereira'
Philemon Rodrigues (p,-rB)

'1'vaga

José Genoíno
Marta.Suplicy,

Aldo Rebelo
João Almeida (PMDB)
Padre Roque
Sandra Starling
Silvio Abreu'

Haroldo Lima
joãoPaul0

Luiz Eduardo Greenhaigh
Marta Suplicy

'1 vaga

PDT PPB

PSB

Femando Lyra Raquel Capiberibe

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-68741706EV7067

Sérgio Cameiro Vicente André Gomes
Benedito Domingos
Bonifácio de Andrada
Gerson Peres
LáproVita Vieira
Priseo Viana '

Leopoldo Bessone

PTB

José Janene
4 vagas

Israel Pinheiro



PSB PSB

Femando Lyra Pedro Valadares Gonzaga Patriota Nilson Gibson

PL

Valdemar Costa Neto Luiz Buaiz

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais, Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER AO

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PROJETO
DE LEI NlI 3.710193 QUE "INSTITUI

O CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO"
Proposição: PL-3.710J93 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)

pedoB

Sérgio Miranda Aldo Rebelo

Secretária: Edla Bispo
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

NlI 4.425194, 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 SEGUROS DE SAÚDE"

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

Adelson Salvador Carlos Nelson
Ary Kara Femando Gabeira (PV)
Barbosa Neto João Thomé Mestrinho
Mário Martins Nair Xavier Lobo
Max Rosenmann Paulo Ritze/
1 vaga Rubens Cosac

Bloco (PPBlPL)

Jarbas Lima Amaldo Faria de Sá
João Ribeiro Cleonâncio Fonseca
Roberto Balestra Cunha Bueho
Salatiel Carvalho Cunha Lima
Welinton Fagundes José Rezende
Wigberto Tartuce Pedro Canedo

PSOB

AntÔfliO Feijão Ademir Lucas'
Jovair Arantes Celso Russomanno
Leônidas Cristino João Leão
Mário Negromonte Paulo Feijó
Pedro.Henry Simão Sessim

PT

Arlindo Chinaglia Carlos Santana
GilneyViana Niliná~o Miranda
Paulo Bemardo Pedro Wilson

POT

Renàn Kurtz ' Femando Zuppo

Proposição: PL-4.425194 Autor: Senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Talvane Albuquerque (PFL)
22 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMOBIPSOIPSL)

José A1demir
José Luiz Clerot

Paulo Lustosa
3vaQas

Eurico Miranda
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Moacyr Andrada

Nilton Baiano

Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Pimentel Gomes

Claudio Chaves
Elton Rohnelt

Femando Gonçalves
José Rocha

Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva

Bloco (PPBlPL)

PSOB

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio
José Linhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque (PFL)

Ceci Cunha
Elias Murad
Jovair Arantes

Oarcisio Perondi
GenésiO Bernardino
José Pinotti
Pinheiro Landim
sáraiva Felipe
1 vaga

Ayres da Cunha
Euler Ribeiro
Iberê Ferreira
José Coimbra
Lir:na Netto
Roberto Jefferson
1'vaga

Antônio dos Santos
Arolde de Oliveira

João Carlos Bacelar
Luiz Braga

Maria Valadão
Osório Adriano

1 vaga

A1dir Cabral
Carlos Alberto Campista
Claudio Chaves
Chico da Princesa
José Carlos Vieira
Paulo Gouvêa
ZilaBezerra



Robson Romero Rommel Feijó
Zulaiê Cobra Vanessa Felippe

PT
Arlindo Chinaglia Humberto Costa
Eduardo Jorge 2 vagas
Humberto Costa

PDT

Vicente André Gomes Fernando Ribas Carli

PSB

Sérgio Guerra JoãoColaço

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 31B-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI Nl! 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"

Proposição: PL nl! 4.376f93 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
2l! Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Lima (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PDT

Eurípedes Miranda Femando Lopes

Bloco (PLlPSDIPSC)

De Velasco Francisco Rodrigues (PPB)

PCdaB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretária: Rejane Marques
Local: Serv. de Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITO
RAL E MODIFICAÇÕ~S NA LEGISLAÇÃO
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 Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Augusto Viveiros
Francisco Horta
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

PUDB

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

Aracely dE> ?flula
Bonifácio de Andrada (PPB)
Corauci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PMDB

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo Calheiros
'=Ioberto Valadão
1 vaga

PPB

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
RodriguéS Palma

Vilmar Rocha

Barbosa Neto
Marisa Serrano

Maurício Requião
Tetê Bezerra

2 vaga

OUso Sperafico Femando Diníz
Jorge Tadeu Mudalen (PPB) Gilvan Freire A1zira Ewerton

José Luiz Clerot Oscar GoIdoni Jarbas Lima
José Janene

PPB Prisco Viana

Ibrahim Abi-Ackel Adhemar de Barros Filho Romel Anízio

Jarbas Lima Adylson Motta
Valdomiro Meger (PFL) Raimundo Santos (PFL)

Feu Rosa
PSDB Jayme Santana

Danilo de Castro Herculano Anghinetti (PPB)
Roberto Santos

Jovair Arantes Nelson Otoch
Silvio Torres

PT
João Paulo

Milton Mendes Miguel Rossetto Paulo Delgado
Sandra Starling Waldomiro FIOravante Sandra Starling

PSDB

PT

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feij6
2 vagas

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fiorávante



PDT Vânio dos Santos Nedson Micheleti

Bloco (PUPSDIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSBIPMN)

Bloco (PUPSDIPSC)

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

Enio Bacci
Eurípedes Miranda Coriolano Sales

Fernando Lopes

Francisco Horta

PDT

Bloco (PSBIPMN)

Márcia Cibilis Viana
1 vaga

Eujácio Simões

PCdoB

1 vaga

Ricardo Heráclio

A1zira Ewerton
Tuga Angerami

Vanessa Felippe
Veda Crusius

2 vagas

Marisa Serrano
Nair Xavier Lobo

Pedro Novais
Simara Ellery

2 vagas

Suplentes

Carlos Magno
Cláudio Chaves

Costa Ferreira
Iberê Ferreira

Maurício Najar
Raimundo Santos

5 vagas

Esther Grossi
Humberto Costa

Marcia Cibilis Viana
Sandra Starling
Socorro Gomes

PPB

PSDB

Darcísio Perondi
Elcione Barbalho
Maria Elvira
ReginaLino
Rita Camata:
Tetê Bezerra

Bloco (PTIPDTIPCdoB)

Ségio Miranda

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169·B
Telefones: 318-706117052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS MEDIDAS LE
GISLATIVAS QUE VISEM IMPLEMENTAR, NO
BRASIL, AS DECISÕES DA IV CONFERÊNCIA

MUNDIAL DA MULHER

Bloco (PMDBIPSDIPSL)

PFL

Presidente: Rita Camata (PMDB)
1li Vice-Presidente: Fátima Pelaes (PSDB)
2º Vice-Presidente: Marta Suplicy (PT)
3º Vice-Presidente: Dolores Nunes (PPB)
Relatora: Marilu Guimarães (PFL)

Ttltulares

Célia Mendes
Fernando Gabeira
Maria Valadão
Marilu Guimarães
Ursicino Queiroz
Zila Bezerra

Ceci Cunha·
Dalila-Figueiredo
Fátima Pelaes
Marcia Marinho
Marinha Raupp
Zulaiê Cobra

A1cione Athayde

Eduardo Jorge
Jandira Feghali
Marta Suplicy
Sérgio Carneiro
Teima de Souza

Pedro Valadares Sérgio GuerraFernando Lyra

PCdoB
Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Brunílde Lívíero Carvalho de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais-Anexo 11, 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)
2l! Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSDB)
32 Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: Saulo Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)
Félix Mendonça Augusto Viveiros
José carlos Aleluia Jonival Lucas .
Manoel Castro José Coimbra
Ney Lopes Lima Netto
Paes Landim Moisés Lipnik
Saulo Queiroz Osório Adriano
VilmarRocha Roberto Pessoa

PMDB
Edinho Bez Antônio do Valle
Germano Rigotto Marcos Lima
Gonzaga Mota Paulo Ritzel .
Jurandyr Paixão 3 vagas
Pedro Novais
Silas Brasileiro

PPB
Delfim Netto Cunhá Bueno
Fetter Júnior Herculano'AnghiÍlettl.
José Janene Laprovita Vieira
Júlio Redecker Márcio Reinaldo Moreira
Osmar Leitão Roberto Campos

PSDB
Firmo de Castro Antônio Feijão
Luiz Carlos Hauly Fernando Torres
Marconi Perillo Octávio Elísio
Veda Crusius 1 vaga

PT
José Pimentel João Coser
Luiz Gushiken Maria Conceição Tavares



Arnaldo Faria de Sá
Alzira Ewerton
Oolores Nunes
Herculuano Anghinetti

COMISSÃO EXTERNA
PARA, NO PERíoDO DE 17-12-96 A 17-1-97, PRO.
MOVER LEVANTAMENTO DO PROCESSO PRO.

DUTlVO BÁSICO DA ZONA FRANCA DE MANAUS

PSB

Raquel Capiberibe Pedro Valadares

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706717066 Fax: 318-2140

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS

OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSOB)
Aroldo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSOB) Simara Ellery (PMOB)
Cunha Bueno (PPB)

Autor: Presidência

Suplentes

José Priante (PMOB)
Luiz Fernando (PSOB)

Paudemey Avelino (PPB)
Salomão Cruz (PSOB)

Proposição:
Coordenador: Antônio Feijão (PSOB)

Titulares

Alzira Ewerton (PSOB)
Aníbal Gomes (PMOB)
Antônio Feijão (PSDB)
Cunha Lima (PPB)
Elton Rohnelt (PFL)

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"

José Coimbra

PTB

Etevalda Grassi de Menezes

Luiz Fernando (PSOB)
Osmir Uma (PFL)

Paudemey Avelino (PPB)
Socorro Gomes (PedoB)

Salomão Cruz (PSOB)
Sarney Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSOB)
Silas Brasileiro (PMOB)

Secretaria: Fátima Moreira
Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-7063

Autor: Presidência

Suplentes

Miro Teixeira (PDT)
Belém (PFL)

Socorro Gomes (PCdoB)
Tuga Angerami (PSOB)

Proposição:

Coordenador: Miro Teixeira (POT)

Titulares

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A AVERIGUAR IN LOCO

A SITUAÇÃO DE CONFLITOS DE TERRA
NA REGIÃO DO PONTAL DO

PARANAPANEMA, ESTADO DE SÃO PAULO
Coordenador: Luiz Eduardo Greenhalgh (PT)

Titulares Suplentes

Aloysio Nunes Ferreira (PMOB) Aldo Rebelo (PCdoB)
Benedito Guimarães (PPB) Antônio C. Pannunzio (PSOB)
Fernando Gabeira (PV) Augusto Carvalho (PPS)
Fernando Zuppo (POT) Corauzi Sobrinho (PFL)
Gervásio Oliveira (PSB) Fernando Ribas Carli (POT)
Luiz Buaiz (PL) Geraldo Pastana (PT)
Nelson Marquezelli (PTB) Gonzaga Patriota (PSB)
Paulo Lima (PFL) Hélio Rosas (PMOB)
Sérgio Arouca (PPS) Hélio Bicudo (PT)
Socorro Gomes (PCdoB) Larnartine PoseUa (PPB)
Zulaiê Cobra (PSDB) Pedro Canedo (PL)

Philemon Rodrigues

Antônio Brasil (PMDB)
Jair Bolsonaro (PPB)
Haroldo sabóia (PT)
João FassareUa (PT)

Secretário: Mário Orausio Coutinho
. Local: Servo Com. Especiais, Anexo li, Sala 169-B

Telefone: 318-706617067

Coordenador: Gilney Viana (PT)

Antônio Brasil (PMOB)
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-B
Telefones: 318-706617067

Coordenador: Sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Serviço de Comissões Especiais - Anexo li, 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 ~RASILEIRAS
POR GRUPOS ASIATICOS

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais - Anexo I, Sala 169-B
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO EXTERNA
DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATIVOS À DEMARCAÇÃO DAS

TERRAS INDíGENAS E ÀS QUESTÕES
DECORRENTES DESTE PROCESSO


