República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO I

ANO L -N° 117

TERÇA·FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 1995

BRASÍLIA - DF

CÂMARA DOS DEPUTADOS
sUMÁRIO'
1- ATA DA 1068 SESSÃO DA CÂMARA DOS DEPU·
TADOS, DA 18 SESSÃO LEGISLATNA, DA 5(1" LEGISLA·
TURA, EM 7 DE AGOSTO DE 1995
I - Abertura da Sessão
II - Leitura, e Assinatura da Ata da Sessão Anterior

m - Leitura do Expediente
OFÍCIOS
N° 549/95 - Do Ilm° S~nbor Ivan Alkmin, Primeiro Secretário do Instituto dos Adovados Brasileiros, encaminhando cópia
do parecer sobre o Projeto Legislativo de autoria dos ilustres Deputados Fernando Gabeira e Marta Suplicy, PL nO 12G'95, que revoga o artigo 240 do Decreto-Lei nO 2.848/40, Código Penal
Brasileiro.
N° 300/95 - Do Senhor Deputado Nestor Duarte, VicePresidente, no exercício da Presidência, da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, enviando os Projetos de
Decreto Legislativo nOs 444/94 e 4/95, para as providências regimentais cabíveis.
N° 202/95 - Do Senhor Deputado Wigberto Tartuce, Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, comunicando que declarou prejudicado o PL n° 3.219/92,
regulamentando o art. 202, inciso n, da Constituição Federal, com
base no parecer técnico da Assessoria Legislativa desta Casa.
N° 203/95 - Do Senhor Deputado Wigberto Tartuce, Presidente da Comissão de Constitução e Justiça e de Redação, comunicando que declarou prejudicado o PL n° 4.629/94, com base no
parecer técnico da Assessoria Legislativa desta Casa.
N° 204/95 - Do Senhor Deputado Wigberto Tartuce, Presidente da Comissão de Constitução e Justiça e de Redação, comunicando que declarou prejudicado o PL n° 4.654/94, com base no
parecer técnico da Assessoria Legislativa desta Casa.

COMUNICAÇÃO
- Do Senhor Deputado Ubiratan Aguiar, comunicando a
criação de Frente Parlamentar em Defesa da Educação.

PROPOSTAS DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Proposta de Emenda à C:onstituição n° 12-A, de 1995 (Do
Sr. Adylson Motta e outros) - Veda o voto simbólico e o de liderança; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação, pela admissibilidade.
Proposta de Emenda à Constituição nO 15-A, de 1995 (Do
Sr. Adylson Motta e outros) - Dispõe sobre as sessões conjuntas;
tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pela admissibilidade.
Proposta de Emenda à Constituição nO 16-A, de 1995 (Do
Sr. Adylson Motta e outros) - Revoga o poder tenninativo das C0missões ao apreciarem projetos de lei; tendo parecer da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, pela admissibilidade.
Proposta de Emenda à Constituição nO 24-A, de 1995 (Do
Sr. Adylson Motta e outros) - Dispõe sobre requisitos para a escolha dos membros da Diretoria do Banco Central; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela admissibilidade, contra os votos dos Srs. Paes Landim e Vicente Arruda,
com declaração de voto do Sr. Régis de Oliveira.
Proposta de Emenda à Constituição nO 4O-A, de 1995 (Do
Sr. Marquinho Chedid e outros) - Altera a redação do parágrafo 2°
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; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, peja admissibilidade.
Proposta de Emenda à Constituição nO 56-A, de 1995 (Do
Sr. Milton Temer e outros) - Dá nova redação ao parágrafo 4° do
artigo 223 da Constituição Federal, que trata do cancelamento de
concessões e permissões para o serviço de radiodifusão sonora e
de sons e imagens; tendo parecêr da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela admissibilidade, com declaração de
voto do Sr. Régis de Oliveira.
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Proposta de Emenda à Constituição n° 69-A, de 1995 (Do
Sr. Antônio Feijãó e outros) - Dá nova redação ao artigo 225 da
Consutuição Federal; tendo parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação, pela admissibilidade, contra os votos dos
Srs. José Rezende e João Natal, com declaração de voto do Sr. Régis de Oliveira.

Proposta de Emenda à Constituição nO 100, de 1995 (Do Sr.
Salomão Cruz e outros) - Modifica o parágrafo 1° do artigo 231
da Constituição Federal.
Proposta de Emenda à Constituição nO 102, de 1995 (Do Sr.
Luiz Carlos Hauly e outros) _ Dá nova redação ao artigo 8° da
Constitui~o Federal.

Proposta de Emenda à Constituição nO 156-A, de 1993 (Do
Sr. NíciasRibeiro) ~ Dá nova redação ao parágrafo 4° do artigo 18
da Constituição Federal; tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela admissibilidade.

.Propósta de Emenda à' Córistiiuição 'n" 101, de 1995 (Do Sr.
Álvaro Gaudêncio Neto e outros) _ Dá nova redaÇão áos parágra_
fos 10 e 3° do artigo 53 da Constituição Federal.

Proposta de'Emenda à Constituiçãon° 172~A, de 1993 (Do
Sr. Eduardo Jorge e outros) - Institui regime' básico unificado de
previdência social e dispõe sobre regime complementar, dando
nova redação aos artigos 7°,39,61, 73, 129,,194, 195,201 e 202
da Constituição Federal, aós artigos 58 e 59, dc;>Ato das Disposições C9nsp.tuc~o~is T~itórias e.revogando o artigo 40, o § 10
do artigo 42, oinciso VI do artigo 93, o .Parágiaf? único do artigo
149 é b§ 8° do' artigo 195; tendo parecer da Comissão de Constitilição e Justiçaede Redação, pela admissibilidalfu desta e da Pro..
posta de Emenda à Constituição n° 45/95, apensada, contra os
votos, çlC?~ Srs.. Adylson Motta, Jarbas Lima,. Valdenor Guedes,
Matheus Schmidt, ,N~son Gibson, José Rezende e Elias Abrahão,
e declaração de voto dos Srs. HéliC? Bicudo e Nilson Gibson.

ProPosta'de Emenda à Constituição nO 103, de 1995 (Do Sr.
Luiz Carlos Hauly e outros) - Dá nova redação ao artigo 9" da
Constituição Federal.
. Proposta de Emenda à Constituiçãon" 104, de 1995 (Do Sr.
Álvaro Valle e outros) - Altera o parágrafo 2° acreScenta parágrafo ao ártig6 14 da ConstituiÇãO Federal.'
~posta de Emen& Cónstituiçã~ n" 105, d~ 1995 (Do Sr.
Silas Brasileiro e outros) - Estabelece pena de prisão perpétua
pela prática de crimes hediondos ~fmidos em lei.
' Propostt de Emenda à ConStituição n" 106, de 1995 (Do Sr.

e,

à

Prisco Viana e outros) - Altera di~itivos da Constituição Federal.
Proposta de Emenda à Constituição nO 107, de 1995 (Do Sr.
Armando Abílio ê outros) -Prorroga,qs n;taD.d;itos dos atuais Prefe~tos e Yerea<iores,

Proposta de Emenda à COnstituição n" 176~A, de 1993 (Do
Sr. Eduardo Jorgé)- Suprime dispositivos doa:ttigo 150 da CóIlsProposta de Emenda à Constituição nO 108;de 1995 (Do Sr.
tituição Federll1; tenqo parecer da Comissão de Constituição e Justiça. e de Redação, ,pela inadimissibilidadedas alíneas b, com Expedito Júnior e outros) - Dá nova redação ao caput e ao parávotação unânime, e c, do inciso VI dQ art. 150 da Constituição Fe- grafo 1° do artigo 45 da Constituição Federal.
' '
'Proposta de fuendaà o,ilStituição n° 109; OE 1995 (Do
deral, contra os votos dos Srs. Vicente Cascione, Ciro Nogueira,
Jairo Azi, José Luiz Clerot, Elias Abrahão, Régis de Oliveira, Zu- Sr. Coriolano Sales}- Alteia os' incisOs I e Vlll do artigo 129 da
laiêCobra, José Genoíno, Marcelo Déda, Milton Mendes, Milton Constituição Federal.
Temer, Marconi Perillo, Talvane Albuquerque, Alcione Atliayde,
De Velasco e Alexandre Cardoso e pela admissibilidade <ia'alínea
Proposta de Emenda à Constituição'n° 110, de 1995 (Do Sr.
d, do referido inciso, contra os votos dos Srs. Jair Siqueira, Cláu- José Linhares e outros) - Dá nova redação ao parágrafo 7", do artidio Cajado, Paes Landim, Roberto Magalhães, Jair Soares, Jairo go 195, da Constituição Federal.
Azi, Gerson Pere!!, Jarbas Lima, IPsco Viana, Waldenor Guedes,
Proposta de Emenda à Constituição n° 111, de 1995 ( Do
Coriolano Sales, De Velasco e Nilson Gibson. Os Srs. Prisco Via- Sr. Paulo Gouvêa e outros) - Estabelece a coincidência geral das
nà e Régis de Oliveira apresentaram declarações de voto.
'eleições a partir do ano de 2002. .
PrC?posta de Emenda à Constituição nO 180-A, de 1993 (Do
Sr. Mauri Sérgio e outros) - Inclui parágrafo no artigo 12 do Ato
das Disposições Constituições Transitórias; tendo parecer: da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela inadmissibilidade, contra os votos dos Srs. Prisco Viana, Ivan Burity, Benedito
de Figueiredo e, em seperado, do Sr. Gerson Peres.
Proposta de Emenda à Constituição n" 18S-A, de 1994 (Do
Sr. Zaire Rezende e outros) - Acrescenta parágrafo 6° e 7° ao artigo 8° do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre anistia quanto às punições aplicadas, através de atos de
exceção, a servidores militares; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, pela admissibilidade.

Proposta de Emenda à Constituição n° 112, de 1995 (Do Sr.
José Genoíno e outros) - Institui o Sistema de Controle do Poder
Judiciário.
Proposta de Emenda à Constituição n° 113, de 1995 (Do Sr.
José Rocha e outros) _ Altera dispositivos da Constituição Federal, permitindo a reeleição para cargos executivos, unificando a
data de realização de eleições nas esferas federal, estadual e municipal, e transferindo para 3 de janeiro a data de posse dos eleitos.
Proposta de Emenda à Constituição n° 114, de 1995 (Do Sr.
Álvaro Gaudêncio Neto e outros) - Acrescenta parágrafo ao artigo
7° da Constituição Federal.

Proposta de Emenda à Constituição n" 96, de 1995 (Do Sr.
Paulo Gouvêa e outros) - Altera a redação dos artigos 28 e 29 da
Constituição Federal.

Proposta de Emenda à Constituição n° 115, de 1995 (Do Sr.
Gervásio Oliveira e outros) - Modifica o parágrafo 4° do artigo
225 da Constituição Federal, incluindo o Cerrado na relação dos
biomas considerados patrimônio nacional.

Proposta de Emenda à Constituição n° 98, de 1995 (Do Sr.
Júlio Redecker e outros) - Altera o parágrafo 3° e acrescenta novo
parágrafo ao artigo 176 da Constituição Federal.

Proposta de Emenda à Constituição nO 116, de 1995 (Do Sr.
Olavo Rocha e outros) - Dá nova redação ao artigo 184 da Constituição Federal.

Proposta de Emenda à Constituição n° 99, de 1995 (Da Sra.
Elcione Barbalho e outros) - Altera a redação do artigo 179 da
Constituição Federal.

Proposta de Emenda à Constituição nO 117, de 1995 (Do Sr.
Edson Queiroz e outros) - Dá nova redação ao artigo 62 da Constituição Federal, que dispõe sobre as medidas provis6rias institui

e
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o regime de urgência especial para tramitação de matérias consideradas de excepcional urgência e relevância.
Proposta de Emenda à Constituição nO 118, de 1995 (Do Sr.
Ildemar Kussler e outros) - Acrescenta parágrafo 12 do artigo 14
da Constituição FedemI.
Proposta de Emenda à Constituição nO 119; de 1995 (Do'Sr:
Udson Bandeira e outros) -,Cria l)lllll.dato especial de 6 (seis) anos,
paro Prefeitos, Viee-Prefeitos e Vereadores eleitos no pleito de 1996.
Proposta de Emenda à Constituição n° 120, de 1995 (Do Sr.
Luiz Carlos Hanly e outros) - Dá nova reda~o aq incj.so XX do
artigo 7° da Constituição FedemI. .
Proposta de Emenda à Constituição nO 121, de 1995 (Do Sr.
Luiz Carlos Hauly e outros) - Dá nova redação ao aJ:t..169 da
Constituição Federal.
.'
Proposta de Emenda à c<;>nstituJção nO. 122; de.1995 (Do Sr.
Luiz Carlos Hauly e outros) - Dá n.ova redação ao art. 195 da
Constituição Federal.
Proposta de Emenda à ConStituição n° 123, de 1995 (Do Sr.
Luiz Carlos Hauly e outros) - Dá nova redação ao inciso IV do artigo 206 da Constituição Federal.
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 124, de 1995 (Do Sr.
Firmo de Castro e outros) - Altem o Sistema Tributário Nãcional
(Suprime a alí'neá c, do incisoIDdo·artigo 146 e o parágrafo 5° do
artigo 150, dá nova redação aos artigos 148, 149, '150, parágrafo
1°,153,154,155,156,157,158,159,160, 161,incisoI,e 195,inciso I, acrescenta parágrafo ao artigo 195, da Constituição Fedeml
e dá outras providências).
Proposta de Emenda à Constituição nO 125,. de 1995 {Do Sr. Luciano Castro e ootros) - Altera o artigo 231 da Coos~içãÓFedem
Proposta de Emenda à Constituição nO 126, de 1995 (Do Sr.
Luciano Castro e outros) - Dá nova redação ao inciso IlI, do artigo 235 da Constituição Federál.
Proposta de Emenda à Constituição nÓ 127, de 1995 (Do Sr.
Ricardo Barros e outros) - Dá nova redação ao inciso VI, do artigo 93 da Constituição Federal.
Proposta de Emenda à Constituição n° 128, de 1995 (Do Sr.
Nicias Ribeiro e outros) - Dá nova redação à alínea "c" di inciso
XVI do art 37 da Constituição Fedeml.
Proposta de Emenda à Constituição nO 129, de 1995 (do Sr.
José Janene e outros) - Dispõe sobre a competência concorrente
dos Estados para criar organismos de planejamento e de desenvolvimento regionais.
Proposta de Emenda à Constituição n° 130, de 1995 (do Sr.
Jofmn Frejat e outros) - Dá nova redação ao inciso I do artigo 159
da Constituição Fedeml.
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Proposta de Emenda à Constituição n° '139, de 1995 (da SI"
Marta Suplicye ootros)-AlteIa os artigos 3°e T da Constituição Fedem1.
Proposta de Emenda à Constituição nO 140, de 1995 (do Sr.
Rubens Cosac e outros) - Altem os artigos 49, 61 e 96 da Constituição FedemI.
Proposta de Emenda à Constituição n° 141, de 1995 (do Sr.
Marcelo Teixeira e outros).- Estabelece, excepcionalmente, mandato de 6 (seis) anos para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores
eleitos em 1996.
Proposta de Emenda. à constituição n° .142, de 1995 (do Sr.
Domingos Dutra e outros)- Altem os artigos 46, 54, 55 e 56 do
Capítulo I, Título IV, da Constituição FedemI. .
Proposta de Emenda à Constituição nO 143, de 1995 (do Sr.
Iberê Ferreira e'outros) - Dá nova redação aos incisos V,XIII e
XXVI e acresceritaparágrafo ao artigo '7° da Constituição Federal.
Proposta Pe Emenda à .Constituição nO 146, de 1995 (do Sr;
Jorge Anders) -Dá nova redação à alínea d do inciSo VI do artigo
14 da Constituição Fedem!.
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 147, de 1995 (do Sr.
Moisés Lipnik e outros) - Altem a alínea bdo inciso IX do artigo
235 da Constituição Federal para prorrogar o pmzo paro a transfeJ:ência de encargos fmanceiros da União com servidores dos exTerritórios que pertenciam à administração federal.
Proposta de Emenda à Constituição nO 149, de 1995 (do Si:.
Edinho Araújo e outros) -' Permite a acumulação remunemda de
cargos públicos, no caso que especifica.
Proposta de Emenda à Constituição nO 150, de 1995 (do Sr.
Pédro Wilson e outros) - Inclui o cermdo e a caatinga nos biomas
considerados patrimônio nacional.
Proposta de Emenda à Constituição nO 151, de 1995 (do Sr.
Gonzaga Patriota e outros) - Altem a redação do inciso II do artigo 37 e do parágrafo}O do artigo 144 da Constituição Federal.

.PrOpoSta de EiÍJ.tmda à Constituição n° Í52, de 1995 (do si.
Bei1edito Guimarães) - Altem a redação do inciso III do artigo 60
da Constituição Fedeml.
Piuposta de Emenda à Constituição n° 153, de 1995 (do Sr.
Osvaldo Biolchi e outros) - Modifica a redação do parágrafo 4° do
artigo 231 da Constituição Federal.
Proposta de Emenda à Constituição nO 154, de 1995 (da Sm.
Maria Valadão e outros) - Dá nova redação ao artigo 179 da
Constituição Federal e cria parágrafo no mesmo artigo.

PROJETOS APRESENTADOS
Projeto de Lei nO 502, de 1995 (do Sr. Franco Montoro)Assegura aos tmbalhadores e empregadores participação na direção da Previdência Social e promove sua descentralização admi- '
nistrativa.
'

Proposta de Emenda à Constituição n° 131, de 1995 (do Sr.
Cunha Lima e ootros) - Altera a redação dos artigos 93, 94,95,
96, 101, 104, 107, 111, 115, 119, 120, 123 e 125 da Constituição
Fedeml.
Proposta de Emenda à Constituição n° 133, de 1995 (da Sm.
Elcione Barbalho e outros) - Altem a redação da alínea a do inciso
IX do parágrafo 2° do artigo 155 da Constituição FedemI.

Projeto de Lei nO 524, de 1995 (do Sr. José Aldemir) - Cria
área de livre comércio no município de São João do Rio do Peixe,
Estado da Paroíba, e dá outms providências.

Proposta de Emenda à Constituição nO 137, de 1995 (do Sr.
Hélio Rosas e outros) - Dispõe sobre a fidelidade partidária, acrescentando parágrafos ao artigo 17 da Constituição Federal.

Projeto de Lei nO 525, de 1995 (do Sr. Augusto Viveiros)Dispõe sobre o a9mpanhamento de pacientes internados em hospitais do Sistema Unico de Saúde.

Proposta de Emenda à Constituição n° 138, de 1995 (do Sr.
Carlos Apolinário e outros) - Acrescenta parágrafo 5° ao artigo 17
da Constituição Fedeml.

Projeto de Lei n° 526, de 1995 (do Sr. Feu Rosa) - Assegura ao idoso com oitenta anos de idade, em estado de carência, o
beneficio que especifica.
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Projeto de Lei nO 527, de 1995 (do Sr. Jurandyr Paixão)Altera o artigo 3° da Lei nO 7.244, de 7 de novembro de 1984, que
"dispõe sobre a criação e o funcionamento do Juizado Especial de
Pequenas Causas".
Projeto de Lei nO 528, de 1995 (Do Sr. Sérgio Carneiro)Dispõe sobre as exigências ambientais para a concessão de fmanciamentos oficiais.
Projeto de Lei nO 529, de 1995 (Do Sr. Mário de Oliveira)Cria afigura do suplente vinculado e dá outras providências.

Projeto de Lei nO 544, de 1995 (do Sr. José Carlos Coutinho) - Dispõe sobre a contra-propaganda oficial de medicamentos
e dá outras providências.

Projeto de Lei n° 530, de 1995 (Do Sr. Jackson Pereira) Altera dispositivo da Lei nO 7.292, de 19 de dezembro de 1984,
que "autoriza o Departamento Nacional de Registro do Comércio
a estabelecer modelos e claúsulas padronizados destinadas a simplificar a constituição de sociedades mercantis".

Projeto de Lei n° 547, de 1995 (do Sr. José Carlos Coutinho) - Torna obrigatória a existência de ambulância e de profissionais da área de saúde nos postos da Polícia Rodoviária Federal.

Projeto de Lei n° 531, de 1995 (Do Sr. José Janene) - Dispõe sobre a destinação dos vasilhames de agrotóxicos, seus coin~
ponentes e afins.
Projeto de Lei n° 532, de 1995 (Do Poder Executivo) Mensagem nO 593/95 - Autoriza o Poder Executivo a utilizar estoques públicos de alimentos no combnate à fome e à miséria.
Projeto de Lei n° 533, de 1995 (Do Poder Executivo) Mensagem n° 591195 - Dá nova redação ao artigo 2° da Lei n°
8.844, de 20 de janeiro de 1994.
Projeto de Lei nO 534, de 1995, (Do Sr. José Luiz Clerot)Anistia débito dos eleitores que deixaram de votar nas eleições de
3 de outubro e 15 de novembro de 1992 e 1994. ,
Projeto de Lei nO 535, de 1995 (Do Sr. Wilson Braga) Dispõe sobre aquisição de alimentos, por parte da União, de pequenos produtores rurais, destinados ao programa alimentar de famílias carentes.
. .
Projeto de Lei nO 536, de 1995 (do Sr. Max Rosenmann) Dispõe sobre a fonna de investidura dos dirigentes dos Consellios
Regionais do Serviço Social do Transporte - SEST e do Serviço
Nacional de Aprendizagem do Transporte - SENAT.
Projeto de Lei n° 537, de 1995 (do Sr. Rubens Cosac) - Declara tombada ao Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a Ponte Epitácio Pessoa, sobre o rio Corumbá, no Município de Pires do
Rio, Estado de Goiás.
Projeto de Lei n° 538, de 1995 (Do Sr. Valdir Colatto) - Estabelece isenção do imposto de importação para máquinas, equipamentos e insumos agrícolas e dá outras providências.
Projeto de Lei nO 539, de 1995 (Do Sr. José Fortunati) - Altera a Lei nO 5.905, de 12 de jullio de 1973, que "dispõe sobre a
criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá
outras providências".
Projeto de Lei nO 540, de 1995 (do Sr. Jorge Anders) - Estabelece a obrigatoriedade de inserir advertência em todos os anúncios veiculados nos meios de comunicação social e na imprensa
relativos aos produtos que especifica.

Projeto de Lei n° 545, de 1995 (Do Sr. José Carlos Coutinho) - Fixa a'jornada normal de trabalho dos jornalistas e gráficos
que trabalhlÍm am terminais de vídeo.
Projeto de Lei n° 546, de 1995 (do Sr. José Carlos Coutinho) - Dispõe sobre o enquadramento sindical dos pequenos proprietários rurais.

Projeto de Lei nO 548, de 1995 (do Sr. Fernando Gonçalves)
- AutoÍiza o párcelamento do recolhimento de contribuições previdenciárias' devidas pelaS empresas em geral, na fórma que espeéifiéà, e dá outras providências.'
.
.
Projeto de Lei nO 549, de 1995 (Do Sr. José Fritsch) - Dispõe sobre os condomínios rurais.
Projeto de Lei nO 550, de 1995 (do Sr. Inácio Arruda) - Cria
o Fundo Nacional de Apoio à Pesca Artesanal, altera o artigo 27
da Lei nO 2.004, de 3 de outubro de 1953, modificada pela Lei nO
3.257, de 2 de setembro de 1957, e dá outras providências.
Projeto de Lei n° 551, de 1995 (do Sr. Gonzag~ Patriota.)Dispõe sobre o exercício da profissão de Ortoptista.
ProjeíÓ de Lei n° 552, de 1995 (do Sr. Paulo Paim) - Estende aos ferroviários da Rede Ferroviária Federal S.A. e da Companhia de Trens Urbanos os benefícios de que trata a Lei nO 8.186, de .
21 de maio de 1991, que "dispõe sobre a complementação de
apostadoria de feiroviários".

IV - Pequeno Expediente
IVO MAINARDI - Artigo "Chegou a hora", de autoria do
Sr. Paulo Brossiud, publicado no jornal Correio Braziliense.
CONFÚCIO MOURA - Necessidade de maior atenção governamental para com a Escola Média de Agricultura - EMARC,
no Município de Ariquemes, Estado de Rondônia.
ERALDO TRINDADE (Como Líder) - Positividade da
apresentação de proposta governamental relativa à redução da carga tributária das empresas.
CARLOS CARDINAL - Contrariedade à manutenção da
TR nos fmanciamentos agrícolas em medida provisória reeditada
pelo Governo Federal.
FEU ROSA - Sugestões para discussão no encontro de Governadores brasileiros em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, sobre proposta governamental de reforma tributária.
SALoMÃo CRUZ - Controle, pelo Estado brasileiro, das
atividades missionárias nas áreas indígenas do Pais.
AÍRTON DIPP - Diminuição da carga tributária do setor
produtivo nacional.

Projeto de Lei n° 541, de 1995 (do Sr. Eduardo Jorge) Institui a participação da sociedade civil da gestão da Previdência
Social e dá outras providências.

JOSÉ FRffSCH - Problemática das altas taxas de juros no
País. Imediata discussão, pelo Congresso Nacional, da medida
provisória de desin~exaçãoda economia.

Projeto de Lei n° 542, de 1995 (do Sr. Cunha Bueno e outros) - Dispõe sobre aquisição, Por trabalhadores, de ações das
empresas a serem desestatizadas.

UBIRATAN AGUIAR - Natureza de projetos de lei apresentados pelo orador sobre concessão de bolsas de estudo e destinação de recursos para entidades confessionais, fIlantrópicas e
comunitárias.
PAULO PAIM - Conveniência da supressão do art. 14 do
texto da medida provisória de desindexação da economia. Reais

Projeto de Lei nO 543, de 1995 (do Sr. Agnaldo Timóteo)Institui o dia l° de maio de cada ano como data de homenagem
aos heróis nacionais.
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propósitos do Plano de Desligamento Voluntário posto em prática
pelo Banco do Brasil.

convenção extraordinária do Partido da Frente Liberal em Brasília,
Distrito Federal, para discussão do verdadeiro sentido do liberalismo.

Documento da Federação de Aposentados e Pensionistas do
Estado de São Paulo sobre vinculação de aposentadorias e pensões
ao salário mínimo. Anúncio de apresentação, pelo orador; de projeto de lei sobre a organização da Polícia Ferroviária Federal. ..

AGNELO QUEIROZ (Como Líder) - Queda nas vendas e
demissão de trabalhadores no comércio do Distrito Federal em decorrência da política governamental de restrição ao crédito. Repúdio do PCdoB ao projeto neoliberal do Governo Fernando
Henrique Cardoso.

LUIZ MAINARDI - Urgente restabelecimento do Crédito

EàJcativo cxxno foona de evitm:o coIaplO da eàJcaçãouniversitárianoPaís.
SALATIEL CARVALHO - Aprovação, pela Comissão de
Educação, Cultura e Desporto, de projeto de autoria do orador sobre disciplinamento da exposição de cenas de sexo na programação televisiva.
CHICO VIGILANTE - Recrudescimento de demissões de
trabalhadores devido ao aumento de falência de empresàsno País.
Elevada taxa de juros imposta ao ~etor agrícola brasileiro. Transcurso do 9° aniversário de criação do programa ''Revista Nacional", veiculado pela Rádio Nacional de Brasília. Homenagem ao
radialista Válter Lima pela iniciativa de criação do programa.
JARBAS LIMA - Males causados às instituições democráticas pela bajulice.
MATHEUS SCHMIDT (Como Líder) - Necessidade de
proteção dos interesses dos Estados brasileiros na reforma do sistema tributário.

VI - Comunicações Parlamentares
PAES LANDJM - Participação do orador na inauguração
do terminal rodoviário do Município de Cristino Castro, Estado do
Piauí. Assunção, pelo 4° Batalhão de Engenharia e Construção do
Exército, sediado em Barreiros, no Estado, das obras de conclusão
e manutenção da BR-135.
JARBAS LIMA - Arrogância do Poder Executivo na instituição de medidas provisórias. Desrespeito à proibição constitucional de uso de recursos públicos em propaganda caracterizadora
de promoção pessoal.
AUGUSTO CARVALHO - Razões do )ançamento, pelos
Estados Unidos da América, de bomba atômica em Hiroshima e
Nagasaki, no Japão.

vn- Encerramento
2 - ATO DO PRESIDENTE

LAIRE ROSADO~ Instalação de Cómissão Parlamentar de
Inquérito para apuração de denúncias de enriquecimento ilícito em
Mossor6, Estado do Rio Grande do Norte. Artigos sobre o assunto
publicados nos jornais Diário de Natal, O Mossoroense e Gazeta
do Oeste.

a) Nomeação (Tornar sem efeito) : Elisa Maria Prevedel
Varro, Everaldo Paes da Silva, Tatiana Cunha Marinho Maia.

HERÁCLITO FORTES - Estatísticas do IBGE sobre o elevado grau de pobreza das crianças brasileiras. Agravamento do
problema no Estado do Piauí.

d) Designação: Alberto Valério Sousa, Carlos Guilherme
Santos de Vasconcelos, Jucélio Roberto dos Santos Borges, Sinobu Fujikawa Ferreira.

NEY LOPES - Implantação do federalismo regional no País.
PAES LANDJM - Necrológio do Sr. João Baldomo no Município de São Raimundo Nonato, Estado do Piauí.
V - Grande Expediente
ALDO ARANIES - Contrariedade à cláusula de barreira
contida na lei eleitoral em tramitação no Congresso Nacional e à
decisão do Relator da Comissão Especial de Legislação EleitoralPartidária, Deputado João Almeida, de propor a elaboração de
novo Código Eleitoral. Aspectos negativos da proposta governamental de reforma da Previdência Social.
LÍDIA QUINAN - Retrocesso da proposta governamental
de federalização do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e
Serviços - ICMS.
Oportunidade, na refonna do Estado, da limitação das atribuições e tarefas da União e do conseqüente fortalecimento de Estados e Municípios. Contrariedade a dispositivo da Lei de
Diretrizes Orçamentárias relativa à exigência de maior contrapartida de Estados e Municípios no custeio e investimento de projetos
de interesse comum.
NEY LOPES (Como Líde.t:) - Anúncio de realização de

b) Nomeação: Ana Amélia Marques de Carvalho.
c) Designação por acesso: Ricardo de Moura Lopes.

COMISSÕES
3-ATASDASCOMISSÕES
a) Comissão de Educação, Cultura e Desporto, 16" Reunião
(Ordinária), em 22-6-95, 17" Reunião (Ordinária), em 28-6-95.
b) CPI - Destinada a investigar denúncias e irregularidades
nas entidades de Previdência Privada (Fundos de Pensão), Reunião de Instalação (com notas taquigráficas), em 27-6-95.

4 - DISTRmUIçÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e
Minorias, n° 25/95, em 7-8-95.

b) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, nOs 25 e 26, em 7-8-95.

5 - REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
a) Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, nO 05195, em 7-8-95.
6-MESA
7 - LÍDERES E VICE.LÍDERES
8 - COMISSÕES
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Ata da 106a Sessão, em 7 de agosto de 1995
Presidência dos Srs. Wilson Braga, 4° Suplente de Secretário;
Adylson Motta, § 2° do artigo 18 do Regimento Interno
Às 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES:
João Henrique - Wilson Braga

Roraima
Alceste Almeida - Bloco - PrB; Elton Rohnelt - BlocoPSC; Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá
Antoni Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - PPR; Gervásio
Oliveira - Bloco - PSB; Valdenor Guedes - PP.

Pará
Paulo Titan - PMDB; RainÍuildo Santos - PP; Ubaldo Correa-PMDB.

Amazonas
Arthur Virgílio - PSDB; Atila Lins- Bloco - PFL.

Rondonia
Confucio Moura - PMDB.

Acre
Carlos Airton - PPR; Chicão Brigidio - PMDB; João Maia
-PSDB.

Tocantins
Osvaldo Reis - PP.

Maranhão

&pírito Santo
Feu Rosa - PSDB.

Rio de Janeiro
Lima Netto - Bloco - PFL.

São Paulo
De Velasco - Bloco-I;'SD; Hélio Bicudo - Pr.

Mato Grosso
Rogério Silva - PPR:

Distrito Federal
Chico Vigilante - Pr; Jofran Frejat - PP.

Goiás
Lidia Quinan - PMDB.

Mato Grosso do Sul
Dilso Sperafico - PMDB; Nelson Trad; Bloco - PrB; Saulo Queiroz - Bloco - PFL.

Paraná
Dilceu Spoorlico-PP; NelscnMeurer-PP; Valdaniro ~ger- PP.

Santa Catarina
Hugo Biehl- PPR; José Carlos Vieira - Bloco - PFL; José
Fritseh - Pr; Paulo Bornhausen - Bloco PFL.

Antonio Joaquim Araujo - Bloco - PFL; Remi Trinta PMDB.

Rio Grande do Sul

Ceará

Airton Dipp - PDT; Carlos Cardinal- PDT; Ivo MainardiPMDB; Jarbas Lima - PPR; Luiz Mainardi - Pr; Matheus
Schmidt - PDT; Nelson Marchezan - PPR; Paulo Paim - Pr.

Anibal Gomes - PMDB; Leônidas Cristino - PSDB; Paes
de Andrade - PMDB; Pinheiro Landim - PMDB; Ubiratan Aguiar
- PSDB; Zé Gerardo - PSDB.

Piauí
Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; B. Sá PSDB; Felipe Mendes - PPR; Paes Landim - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte
Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosado - Bloco
PFL; Cipriano Correia - PSDB; Iberê Ferreira - Bloco - PFL;
Laire Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.

Pernambuco

I - ABERTURA DA SESSÃO
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - A lista de presença registra o comparecimento de 70 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

José Jorge - Bloco - PFL; Roberto Magalhães - Bloco PFL.

Babia
João Leão - PSDB; Sergio Cameiro - PDT; Simara Ellery
-PMDB.

Minas Gerais
Mareio Reinaldo Moreira - PP

o SR. ERALDO TRlNDADE. servindo como Segundo
Secretário. procede à leitura da ata da Sessão antecedente. a qual é.
sem observações, aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Passa-se à leitura
do Expediente.
O SR. ADYLSON MOTTA. servindo como Primeiro Secretário. procede à leitura do seguinte
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lU - EXPEDIENTE
Do Dmo. Sr. Ivam Alkmin, P.rimeiro Secretário do Instituto dos Advogados brasileiros, nos seguintes termos:
SE-549/95
Rio de Janeiro, 27 de junho de 1995
Exmo.Sr.
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília - DF
Senhor Presidente,
Temos a honra de encaminhar à V. Ex" cópia de parecer que
este Instituto houve por bem emitir sobre o projeto legislativo de
autoria dos ilustres Deputados Fernando Gabeira e Marta Suplicy
- Projeto de Lei nO 120/95, que revoga o artigo 240 do DecretoLei n° 2.848, de 7-12-1940, C6çligo Penal Brasileiro.
Dito parecer é de autoria do eminente consórcio desta Casa,
Dr. Orlando Soares, e foi aprovado pelo Plenário do IAB no dia
•
14-6-95.
Solicitamos à gentileza de sua atenção no sentido de mandar distribuir o documento às Comissões da Câmara que examinarão a importante matéria.
Com respeito e consideração. - Ivan Alkmin, Primeiro Secretário.
Exmo. Sr. Presidente do
Instituto dos Advog~dos Brasileiros
Ementa - Descriminalização do adultério - Indicação n°
33/95.

PARECER
Honrado com a designação de V. Ex" para relatar a Indicação epigrafada, passo a expor o que se segue.

Relatório
I - A Indicação em apreço tem como objeto o Projeto de
Lei n° 120, de 1995, de autoria dos ilustre Deputados Fernando
Gabeira e Marta Suplicy, revogando o art. 240 do Decreto-Lei nO
2.848, de 7-12-1940 - Código Penal Brasileiro.
II - a Justificação para o referido Projeto de Lei consta do
Diário do Congresso Nacional, datado de 29-3-1995, pág. 4628,
anexo à Indicação em exame.
Em face disso, ofereço as seguintes considerações:
1 - O adultério, como se sabe, consiste na violação do tradicional dever de fidelidade matrimonial, pela consumação de concúbito sexual de pessoa legitimamente casada com outra, de sexo
oposto, que não seja seu cônjuge.
Em outras palavras, consiste naquilo que se considera "exclusivismo da mútua posse sexual dos cônjuges, como condição da
ordem e conservação da família" (cf. Nélson Hungria, apud Romão Côrtes de Lacerda, Comentários ao Código Penal, art. 240,
vol. VIII, pág. 379, Forense, 3" 00., 1956).
A lei - tanto a civil, como a penal - não distingue entre
adultério do marido e da mulher.
Alguns intelectuais, assim como certa corrente de opinião
pública, defensores do preconceito da superioridade masculina, t0leram ou justificam os abusos e os desregramentos praticados pelo
homem casado, naturalmente, Sob o vetusto pretexto de tratar-se
do "sexo forte", considerando até normal que o homem, em tais
casos, tenha uma ou mais amantes, como prova de valor e virilidade.
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Essa mesma corrente de pensamento sustenta que, quanto à
mulher, o adultério é escandaloso e vexatório, como lembramos
alhures (A Evolução do "Status" Jurídico-Social da Mulher,
pág. 125 e segs., Ed. Rio, 1978).
Por sua vez, em sua inexcedível ponderabilidade, sustentava Clóvis Beviláqua:
"(...) se a sociedade exige da mulher o maior recato, deve,
igualmente, exigir do homem que não a desvirtue com o espetáculo de sua imoralidade, porque o dever da fidelidade é recíproco.
Se, ao casar-se, o homem fizesse a declaração de que não aceitava
para si a obrigação de se manter fiel, não encontraria pai honesto
que lhe confiasse a filha. (••.) O adultério é justo motivo de divórcio, porque é uma grave ofensa ao cônjuge inocente, um rompimento ultrajante da fidelidade prometida. Qualquer dos cônjuges
injuria, cruelmente, o outro, quando adultera. E, encarados os fatos
do ponto de vista ético, não s~ menos imorais as ribaldarias amorosas do marido do que as desonestidades da mulher" (Código Civil, art. 317, pág. 214).
Para Schopenhauer, foi amulher, em seu interesse, que engendrou a idéia de honra e fidelidade, não só para sua proteção,
como também da prole; por isso, a fidelidade no casamento é natural para a mulher e artificial para o homem.
Mirma, ainda, que existem mulheres que se julgam com o
direito de enganár àqueles que as sustentam materialmente, pois
entendem que o dever maior é para com a "constituição e salvação
da espécie, a criação da geração futura".
E conclui:
''No íntimo do coração, isentem vagamente que, traindo os
seus deveres para com o indivíduo, cumprem-no ainda melhor
para com a espécie que tem direitos inímitamente superiores" e,
sob esse aspecto, "a consciência deixa-as muito mais em sossego
do que se poderia crer" (Dores do Mundo, págs. 75, 109 e 117).
Por sua vez, Platão idealizou uma ordem material e uma ordenação social insólitas, baseadas ua comunidade ou comunismo
total, embora essa ordem estivesse reservada aos guardiães, isto
é, à classe superior, pois não havia como incluir nesse programa.a
classe econômica, ou seja, os trabalhadores - os artesãos -, e os
escravos, de acordo com o que preconizou em sua A República.
Esse famoso pensador admitiu como válido o provérbio pitagórico, segundo o qual "entre amigos, tudo deve ser comum",
para daí propor que entre os guardiães as mulheres seriam comuns
a todos; nenhuma delas habitaria, em particular, com quaisquer deles; também os fIlhos seriam comuns, não se conhecendo entre si,
isto é, pais e filhos, vale dizer, isso representava a extinção da família monogâmica tradicional.
Para o autor de A República, a vida familiar - baseada no
casamento - e a preocupação material com o sustento da prole estimulavam o instinto aquisitivo, o egoísmo anticívico, além de
contrário à vocação de guerreiro ou de governante.
Assim, todos os pais, que viessem a unir-se numa festa saroual, deveJiam considerar como seus filhos comuns os que nascessem nos .prazos correspondentes; e todos estes teriam uns aos
outros por irmãos e irmãs.
Como se observa, Platão via o casamento e a fidelidade conjugal como algo imposto, artificial, anticívico, como lembramos noutro
trabalho (Filosofia Geral e Filosofia do Din:ito, pág. 169 e segs.).
Para o marxismo, o advento da propriedade privada e da escravidão consolidou o patriarcado, simbolizado pela autoridade do
pater ramilias, em que os homens eram os proprietários, conquistadores, guerreiros, passando o trabalho da mulher a representar
uma insignificante contribuição doméstica, podendo ela ser trocada até por um cavalo.
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Por sua vez, o denominado direito materno, isto é, a contagem da desCendência ou filiação pela linha feminina, impedia que
os fIlhos desses proprietários se tornassem seus herdeiros, por
isso, esse direito "devia ser abolido, e o foi". Daí: "A queda do direito matemo foi a grande derrota histórica do sexo feminino"
(Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do
Estado, págs. 54, 56 e 57).

Nesse sentido, o diverso tratamento e a dupla configuração
do adultério, conforme fosse praticado pelo homem ou pela mulher, eram comuns nos Códigos Criminais do século passado, sob
o fundamento de haver maior gravidade do adultério da mulher,
pela incerteza da prole e a conseqüente injusta obrigação de o marido criar e alimentar os fJ1hos de outrem, em detrimento de si
mesmo e dos próprios fJ1hos..

A partir de enÍão, o controle da propriedade e da riqueza em
geral pasSou às mãos do'homem, a quem a mulher teve que se submeter, na coridiçãode dependente.
,

No Brasil, o Código Criminal de 1830, por influência do
Código francês de 1810, distinguia o adultério da mulher e do marido; enquanto se impunha à mulher adúltera a pena de três anos
de prisão com trabalho, no grau máximo (art. 250), só se configurava o adultério do marido quando tivesse concubina teúda e manteúda, no grau máximo (art 251).

Daí, a luta pela emancipação econômica da mulher consistir
no cerne de sua ind,ependência social, política, profIssional e assim
por diante.
2 - Historicamente, em Roma, a!;sinala Clóvis Beviláqua, o
adultério era punido. peJa relegaçij:o, ~~ ,cada cúmplice para uma
ilha diferente, e mais,a.confiscaçãQ da ml;ltade do dote da mulher e
de umJerço dÇJS !>e..ns dO,cO-réo. Por sua vez, COJ:lstantino (c.288337 da nossa era) elevou essa penalidade à morte de ambos os culpados.
·Verificado o adultério, era dever do marido divorciar-se,
sob pena de arrlscar-se,à acusação.e sujeição das penas por lenocínio (Direito da Família, págs. 53 e 54).
Versando sobre o tema, escr~veu Ferti:
','Nas leis ro~.s, o l1ireitoçle matar a mulher adúltera era
reconhecido mais para o pai que PllTa p marido, pois a morte daquela,representava a defesa da hoI).1\!: Ja,rniliar, eixo da constituição
social. No nosso Código existe um dispositivo especial, no art
377, que diminui extraordinariamente a pena cominada ao cônjuge
de um ou de outro sexo, ao pai e aos irmãos que cometem o crime
ao surpreender o flagrante adultério (...)" (O Delito Passional na
Civilização Contemporânea, Rio, 1934, p. 34, tradução de Roberto Lyra).
No século m da nossa era, penas mais graves foram editadas. A morte passou a ser imposta pelos tribunais especiais; por
influência do cristianismo, o adultério foi considerado como grave
pecado, punido com a morte por afogamento ou pelo fogo.
Por sua vez, Justiniano I (483 - 565) manteve a pena de
morte para o homem e determinou que a mulher adúltera fosse internada em um convento.
Na Itália, por volta dos séculos XVI e XVII, a infIdelidade
conjugal era tão comum que Manzini chegou a escrever que o
adultério se tomara "quase uma instituição pública", gerada pela
grande corrupção dos costumes, não obstante a existência da pena
de morte para esse procedimento.
Na esfera do Direito português, as Ordenações Afonsinas
(1446) puniam o adultério com o confIsco de bens, para os nobres,
e a morte para os peões. Se o marido acusava, a pena era de morte
para a mulher e para o co-réu. Se o marido não acusava, a pena era
o degredo para a África, por dez anos. Podia o marido matar a mulher surpreendida em flagrante, e também o homem que estivesse
em companhia dela, salvo se este fosse nobre.
Como expressão das concepções burguesas, após a vitoriosa Revolução Francesa (1789), o Código Napoleão de 1810 puniu
o adultério da mulher com a pena de prisão de três meses a dois
anos, impondo a mesma pena ao co-réu.
Segundo esse mesmo diploma legal, o adultério do marido
somente se confIgurava com a manutenção de concubina no lar
conjugal.

O art. 252 do mesmo diploma leg~l dispunha que os cônjuges não teriam o direito de acusação de adultério, se em algum
tempo o tivesse ~onsentido.
A acusação de adultério deveria ser intentada conjuntamente
contra a mulher e o homem com quem ela tivesse cometido o crime,
se fosse vivo, e um não poderia ser condenado sem o outro (art. 253).
Nosso Código Penal de 1940 classifIca o adultério um crime contra a família e, especifIcamente, contra o casamento, a que
se comina a pena de detenção de quinze dias a seis meses (art. 240).
A prova mais eficaz quanto à prática do adultério é o flagrante, mas não é a única, podendo ser feita pelos meios admitidos
em Direito" como os nossos tribun:ais têm proclamado, ao longo
dos anos (RF 169/289; Paraná Judiciário 49/222).
Como adverte Barros Monteiro, quando a prova consistir
tão-somente em indícios, presunções e depoimentos, exige-se que
os mesmos sejam graves e de uma veemência intensíssima, comprometedores da fIdelidade conjugal (RT 356/190).
De resto, assinala Nélson Hungria:

"Certamente, não basta, para integrar o adultério, um simples flerte, um afago, uma atitude ambígua (...)" (apud Romão
Côrtes de Lacerda, ob. e voI. cits., págs. 379 e 380).
O fato é que, do ponto de vista do Direito Penal Comparado, há uma tendência generalizada, nos diferentes países, no sentido de descriminalização do adultério, onde tal fato ainda é
penalmente relevante, tendência essa manifestada desde a década
de 1960 (Jornal do Brasil, 12-1-1969).
Em suma, a penalização do adultério caiu em desuso, aqui e
alhures, sobretudo com o advento do divórcio, que permite a dissolução do vínculo do casamento, após a separação judicial, quando um dos cônjuges imputar ao outro conduta desonrosa ou
qualquer ato que importe grave violação dos deveres do casamento e tomem insuportável a vida em comum (arts. 2°, III e IV, e 5°,
da Lei nO 6.515, de 26-12-1977), o que, em última análise, representa uma sanção de natureza civil, consentânea com os propósitos
e as tendências do denominado abolicionismo penal, como veremos adiante.
3 - Segundo a concepção monista ou unitária, os atos ilícitos, ou simplesmente ilícitos, são comuns a todo o Direito, isto é,
atingem a toda a ordem legal, ou o ordenamento jundico.
Daí, segundo a referida teoria, afrrmar-se inexistir diferença
ontológica ou nuclear entre as diferentes espécies de ilícitos. Quer
dizer, em sua essência, como atos - ação ou omissão -, os ilícitos
não diferem, pois signifIcam a violação da lei,.isto é, do preceito,
que representa o comando legal, cuja desobediência implica à aplicação da correspondente sanção.
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Assim, os ilícitos variam, sim, quanto à sua natureza, p0dendo ser civis, administrativos, trabalhistas, fiscais, econômicos,
criminais, e assim por diante, assumindo um duplo aspecto, ou
seja, constituindo-se em ilícitos civis-penais, trabalhistas-penais,
administrativos-penais, desde que infrinjam, simultaneamente,
normas legais pertinentes a dois ou mais ramos do Direito.
Nessa ordem de idéias, o processo histórico de criminalização, isto é, o fato de considerar determinadas ações ou omissões
humanas penalmente relevantes, e como tal puníveis, decorre de
concepções que envolvem aspectos filosóficos, religiosos, morais,
econômicos, políticos, militares, psicológicos, familiares, e assim
por diante, como lembramos alhures (prevenção e Repressão da
Criminalidade, - Liv. Freitas Bastos, 1983, pág. 7 e segs.; Criminologia, idem, 1986, pág. 99 e segs.).
A propósito, afrrmou Beccaria:
"A maior parte das leis penais não foi senão privilégio, isto
é, tributo imposto à massa da nação em favor de pequeno número
de senhores. "
No caso do adultério, são remotas as origens de sua criminalização, como vimos acima, predominando, dentre outros aspectos, sobretudo, os de ordem sócio-econômico-familiar, em nome
do dever da fidelidade conjugal reciproca, assim como os seus reflexos sobre a prole.
Todavia, já se afnmou, há por toda parte muito mais do que
pensam os moralistas, razoável dose de tolerância entre os casais,
no que respeita à infidelidade reciproca; mas por amor à discrição
e ao conformismo, muitos são os cônjuges que fazem vista grossa,
em circunstâncias que outros não hesitam em sacar do revólver ou
desembainhar o punhal, fazendo do episódio uma tragédia, com
coloridos especiais, conforme o meio social.
Ademais, o conceito de honra é personalissimo; se a própria
mulher, por um instinto irreprimivel, se entrega consciente e espontaneamente ao amante, não há honra a ser defendida pelo marido. Quer dizer, não é a honra dele que está em jogo, em virtude do
adultério da esposa, que viola com esse gesto o dever de fidelidade
conjugal. Pode, sim, o fato representar para ele um profundo desgosto, mas não uma desonra.
Dai, como sanção legal para esse ilícito cometido pela mulher, existem meios de que se podem socorrer quaisquer dos cônjuges, para opôr-se aos desatinos do outro, como lembramos
noutro trabalho (A Evolução do "Status" Jurídico-Social da
Mulher, pág. 130).
Com efeito, constitui reminiscência bárbara da época do absolutismo marital o preconceito absurdo de que o homem, em face
do adultério da mulher, deve, para resguardar sua honra, ser assassino (RF 169/289).
A propósito, serve de exemplo o episódio em que se envolveu o inolvidável escritor Euclides da Cunha, morto em 1909,
quando tentou fazer justiça pelas próprias mãos, procurando matar
o aspirante do Exército, que mantinha relações adulterinas com a
esposa do autor de Os Sertões, acabando tragicamente assassinado
pelo seu rival (Tribuna do Advogado, OAB - RI, janJmar., 1988).
Teve razão Antero de Quental, quando afrrmou que cada
homem traz consigo a sua tragédia sexual.
Dai por que os nossos tribunais, em iterativos julgados, têm
decidido que o homicídio por legitima defesa da honra, pela infidelidade de um dos cônjuges - vale dizer, tanto do marido quanto
da mulher -, é inadmissivel no estado atual da civilização e não
encontra apoio na lei penal (RF 1621133).
Por outro lado, a criminalização do adultério serve somente
para exarcebar o individualismo e os brios pessoais, levando o
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cônjuge enganado a gestos extremos - como o assassinato ou o
suicídio -, sugestionado pelos efeitos psicológicos, que a figura
penal sugere, a ponto de inculcar a idéia de que o cônjuge inocente
deve lavar a sua honra, em face mesmo da opinião pública.
Como se vê, a criminalização do adultério é uma concepção
ultrapassada, anacrônica, que deve passar a figurar no museu das
antigüidades.
Com efeito, existem sanções civis próprias e suficientes,
aplicáveis ao cônjuge adúltero, como a condenação como culpado,
na ação de separação judicial, com as conseqüências legais dai decorrentes, como a partilha dos bens do casal, a perda da posse e
guarda dos ftlhos, assim como do pátrio poder, a obrigação de
prestação de alimentos, a condenação ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocaticios, a assim por diante.
4 - A descriminalização, como se sabe, consiste na exclu.são de determinadà ftgura delituosa ou fato típico, previsto na lei
penal, deixando assim de constituir fato punível, passando a ter
apenas conseqüências civis, administrativas, comerciais ou trabalhistas, conforme ocaso.
Tais concepções se inserem no denominado abolieionismo
penal, cujo precursor foi Beccaria, iniciando COm isso uma corrente de pensamento, que se prolonga até os dias presentes, fundada em principios fJ1osóficos, morais, econômicos, penais e,
sobretudo, para livrar o indivíduo da estigmatização punitiva, até
porque o cumprimento de pena privativa de liberdade representa
uma das aberrações juridicas, denunciada desde o século passado, simbolizada pelas easas de horrores, que são os presídios e
penitenciárias, com os seus freqüentes escândalos administmtivos
e massacres, como lembramos noutros trabalhos (prevenção e
Repressão da Crhninalidade, págs. 138 e segs.; Relatório Sobre
a Criminalidade Patrimonial Violenta, 1984).
Nesse contexto, manter a prática do adultério como ação
punível representa um escandaloso contra-senso, diante dos fatos e
das circustâncias acima expostos, além de constituir um espantalho burocrático, com todas as seqüelas inconvenientes de ordem
administrativa, judiciária e de custos com a repressão penal.
S - Concluindo, em face das razões acima expostas, merece
endosso o Projeto de Lei n° 120, de 1995, objeto da presente Indicação n° 33/95, que tramita no lAB.
Assim, caso aprovado este Parecer, solicito seja remetido
cópia do mesmo aos autores do referido Projeto de Lei, Exm"s Deputados Fernando Gabeira e Marta Suplicy, assim como aos ExmOs presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e
ao ExmO Ministro de Estado da Justiça.
Rio de Janeiro, 27 de maio de 1995.
Sala das Sessões - Orlando Soares, Relator.

À Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.

Em: 7-8-95.
Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Nestor Duarte, Vice-Presidente no
exereício da Presidência da Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação, nos seguintes termos:
OF. O nO 300'95 - CCJR
Brasilia, 29 de junho de 1995
Senhor Presidente,
Apreciados em reunião ordinária realizada por esta Comissão em 27 de junho do corrente, envio a Vossa Excelência, para as
providências regimentais cabíveis, os Projetos de Decreto Legislativo nOs 444194 e 4195.
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Atenciosamente, - Deputado Nestor Duarte, Vice-Presidente no exercício da Presidência.
Do Sr. Deputado Wigberto Tartuce, Presidente da Co.
missão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, nos
seguintes termos:
Ofício nO 202/95

Agosto de 1995

Sala das Sessões, 4 de agosto de 1995. - Deputado UbiratanAguiar.
'
Ciente. Arquive-se.
Em 7-8-95. - Luís Eduardo, Presidente.
Ato de criação da Frente Parlamentar em Defesa da
Educaçã.o
A Frente Parlamentar em Defesa'da Educação reúne e orga-

Brasília, 2 de agosto de 1995.

niza Deputados e Senadores comprometidos com a universaliza-

Senhor Presidente,
Nos telD10S do art. 164, IL do Regimento Interno, comunico
a V. Exa que declarei prejudicado o Projeto de Lei nO 3.219/92da S~ Jandira Feghali - que "dispõe sobre a aposentadoria em
tempo inferior para bailarinos, artistas circenses, artistas e cantores
líricos, músicos, insllUmentistas, coristas e atores, regulamentando
o artigo 202, inciso IL da Constituição Federal", com base no parecer técnico da Assessoria Legislativa desta CliSll.

ção do atendimento escolar e a melhoria da qualidade do ensino.
Propõe-se atuar, conjuntamente com as fam1lias e a sociedade civil, no apoio a políticas públicas e programas governamentais e
não governamentais que objetivem:

Atenciosamente, Deputado Wigberto Tartuce, Presidente.
Ofício n° 203/95
Brasília, 2 de agosto de 1995.
Senhor Presidente,
Nos telD10S do art. 164, IL do Regimento Interno, comunico
a V. Exa que declarei prejudicado o Projeto de Lei n° 4.629/94do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a aposentadoria especial
dos trabalhadores que exerçam atividades com' lã in natura", com
base no parecer técnico da Assessoria Legislativa desta Casa.
Atenciosamente, Deputado Wigberto Tartuce, Presidente.
Ofício nO 204195
Brasília, 2 de agosto de 1995.
Senhor Presidente,
Nos telD10S do art. 164, IL do Regimento Interno, comunico
a V. Exa que declarei prejudicado o Projeto de Lei UO 4.654194do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a concessão de aposentadoria especial dos empregados em serviço de limpeza, asseio, conservação e coleta de lixo", com base no parecer técnico da
Assessoria Legislativa desta Casa.
Atenciosamente, Deputado Wigberto Tartuce, Presidente.
Do Sr. Deputado Ubiratan Aguiar, nos seguintes ter·
mos:
Excelentíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente:
Nos telD10S do art. 80, § 2°, do Regimento Interno, comunico a V. Exa e ao Plenário a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Educação, que reúne e organiza Deputados e Senadores
comprometidos com a universalização do atendimento escolar e a
melhoria da qualidade do eIll\ÍD.o e se propõe atuar, conjuntamente
com as famílias e a sociedade civil, no apoio a políticas públicas e
programas governamentais e não governamentais que objetivam
promover o ensino público e valorizar os proftssionais do ensino.
Assume, ainda, a tarefa de sensibilizar as Assembléias Legislativas
e Câmaras Municipais pela efetiva garantia de ensino fundamental
obrigatório e gratuíto para todos os brasileiros, sem qualquer discriminação.

1- promover o ensino público;
2 - valorizar os profissionai~?~ensino.
Assume, ainda, a tarefa de sensibilizar as Assembléias Legislativas e Câmaras Municipais de todo o País pela efetiva garantia de ensino fundamental obrigatório e gratuito para todos os
brasileiros, sem qualquer discriminação.
Brasília, 4 de agosto de 1995. - Ubiratan Aguiar - PSDB;
José Anibal- PSDB; Pedro Wilson - PT, Zaire Rezende - PMDB;
Severiano Alves - PDi'; Herculano Anghinetti -PSDB; Jovaír
Arantes ~ PSDB; José Pimente1-' PT; José Linhares - PP; Osmanio Petéira'- PSDB; Górlzaga Mota - PMDB; Inácio Anuda - PC
do B; Sérgio Miranda - PC do B; EzídioPinbeiro - PSDB; Raimundo Bezera- PMDB; Elias Abrnhão - PMDB; Arnaldo Madeira - PSDB; Marinha Raupp - PSDB; Augusto Carvalho - PPS;
José Carlos Vieirll - Bloco (PFL); Jorge Anders - PSDB; João
Maia - PSDB; Firmo de Castro - PSDB; Roberto Valadão PMDB; Yeda Crusius - PSDB; Domingos Leonelli - PSDB; Pimentel Gomes - PSDB; Rommel Feij6 --; PSDB; Nelson Otoch PSDB; Amon Bezerra - PSDB; Antonio Balhmann - PSDB; José
Carlos Sabóia - Bloco (psB);Sebastião Madeira - PSDB; Esther
Grossi - PT; Nilson Gibson - Bloco (PSB); Roberto pessoa - Bloco (PFL); Leonidas Cristino - PSDB; Anibal Gomes - PMDB; Vicente André Gomes - PDT; Nelson Marchezan - PPR; Chico
Vigilante - PT; Márcio Fortes - PSDB; Régis de Oliveira PSDB; Ana Júlia - PT; Silvernani Santos -'PP; Odelmo LeãoPP; Ibrahim Abi-Ackel - PPR; Carlos Mosconi - PSDB; Aldo
Arantes - PC do B; João Ribeiro - Bloco (PFL); Airton Xerez PSDB; Adão Pretto - PT; Carlos Santana - PT; Jair BoIsonaro PPR; Cunha Lima - SIPart.; Ricardo Heráclio - Bloco (PMN);
Adylson Motta - PPR; Basílio Villani - PPR; Benito Gama - Bloco (PFL); Anivaldo Vale - PPR; João Thomé Mestrinho - PMDB;
Wilson Braga - PDT; Costa Ferreira - PP; Aécio Neves - PSDB;
Mussa Demes - Bloco (PFL); Mauri Sérgio - PMDB; Socorro
Gomes - PC do B; SerafIm Venzon - PDT; Paulo Feijó - PSDB;
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB; Pedro Valadares - PP; Alexandre Santos - PSDB; Mário Negromonte - PSDB; Roberto BrantPSDB; Marisa Serrano - PMDB; Antonio dos Santos - Bloco
(PFL); Rita Camata - PMDB; Simara Ellery - PMDB; Lídia Quinan - PMDB; Barbosa Neto - PMDB; Sandro Mabel - PMDB;
Michel Temer - PMDB; Rodrigues Palma - Bloco (.PTB); Paulo
Lima - Bloco (PFL); Paulo Paim - PT; Feu Rosa - PSDB; Marconi Perillo - PP; Antonio Brasil- PMDB; Gilney Viana - PT; Gonzaga Patriota - Bloco (PSB); Airton Dipp - PDT; Magno Bacelar
- SIPart.; Wa1domiro Fioravante - PT; Benedito Guimarães PPR; Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco (PFL); Confúcio Moura PMDB.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Agosto de 1995

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
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(Do Sr. Adylson Motta e outros)
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se II1In,fesllr .m lodo proJOIo que lhe • submetido Somenlo asim
pod...emos valonar o plenirio Nada mIIS 'Ill,democritico do que
a votldo de liderança. muitu dls vezes notonamente conuana ao
Imeres~ dn respettlvIs bancadaS

DA ORGANIZAc;AO DOS PODERES

."'1.

NIo
depul'do d. segunda tal"""" Todos tm o
mesmo peso. no momento de vDlar E todos assumem I mesma
, responubilidldo E.o eleito saberl sempre como vDlOU o seu

c.pituJo J
DO PODER LEGISLATIVO

repremt.ante .. I

!kç~1

Assinam vllidlnlelllO I PEC 179 Deputados

DoC~ ftlKlouI
Éorelatório

11 - VOTO DO REL.\TOR

• J

Clda ~l1lIdOl sera ell!ltO com doIS suplt-ntrs

ÁComi.<io de Constiluiçio o JUstiçl o do Redaçlo cabe emitir
parecer qUlnlo i admi.<ibilidadli da próposi. do orqenda ~itucionallll forma da ali".. b
do inciw 111 do.n >2 do Regimcmo.lntOflll>

.... 47.

Selva di!pOslÇBO constlluclOl1lIl em contrarIO. as c!foh
_'~oes di' cllda ~a!oll e ck· suas Comis~s scràc. tom/lda~
~ mllOlJa do~ YOlos. preSf'ntc a malon/l absolut/l dto seus
~ros.

Dispõe mais o.n 202. do Regimento Interno. que I Clmar.
'I"ecllr. prnpo". do emendl a Con<tiluiçio 'Jlf02IIIada pe!'I...ça pano. no rmnimo. dos
O.p'lI.dos. conforTn' estlhelec•. a1i.is. o inciso I do.n 60 da Lei Maior. requisito ....
que .... atendido

, Seç~VIII
Do Processo Legls/.tIvo

Além disso. o inciso 11 do an. 202 do Regimento lnlemo adven.
que • COn<tiluiçin nio poderá ser emendada 1Il vigência de estado d. defesa ou de sitio.
com base no § 1° do an 60 citado. que proibe. também, emenda,< dUI"IIII. o periodo de
iOlervençlo federal, nIo admitirxlo sequer seja objeto de deliberaçip • prQpos1a. ainda que
só simplesmmr. tflldnot••••boIir (an 60 § 4°)

Subseção 11

Da Emenda 6 Constltuiç60

Art. 60. "

Constltuiçâo poderá ser emendada mediante pro-

°I". fonna federativa de Estado.

pPStI:

I -

de um terço. no mIOimo. dos membros d/l Cilmara
Ô's Deputados ou do Senado Federal.
.
• - do Presldenle ~ Repubhcà.
'
11 - de mais da metade ~s Assembléllls Legislatiyas ~s
lJ1idldeS da FederllÇão. manifestllndo-se. cada uma c1e~s. pela
~ relativl de seus. membros.
t
A Constituiç60 não poder6 ser emendlldllllll vigência
dr inI~ão federal. de estado de dfofeSll ou de estado de
>

••

" - o vOIO direto. secreto. universal o periódico.
111 - • Iep.raçlo dos P<1deres•

IV - os direitos. ganlntias individuais °

'0

A propoct. dI: tmendl constlluclonal sob exame nio lem outro
oI\.ll:tI\·" "enin af:l(tar. n3~ delihrrnr;6es de cada flSa Legislativa ou de SUIS Comissões. o

vota slmbolico ou de- lid«anr;1 Logo. nenhuml afron'l representa ao elenco transcrito.
pcl\l

f 2" A propostll

ser6 discutiçla e YOtlIda em cllda Casa
• Congresso Nacional. em dois tumos. considerando-se IIprove<MII!Cbtiver. em ambos. Ires quintos dos YOlOs dos respediYos

membros.
'. • 3' Aemende • Constituiçio ser6 promulallda pelas Me•

'lue n pITf'tCl' c ptlõt ~a adrnisslbi1ídade

SlladlC'omis<lo.m6de 06 del99S

... ... Çlmarl dos Deputados e do Senado Féderll. com o
~ número de ordem.

Depurado PAES LANDIM
Relator

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

1/1- PARECER DA COMISSÃO

I-Ul...4TÓIlIO

lO .... 47. d. C
~-

..-.

A present. prnpc><tl ele emenda COMlitucionaI pmende lCracentII
ituiçlo Federal. a expressões °vodados os votos simbólicos e OS de
iluir • palavra "di'JlOSÍÇlo° por -dispositjyq° pauando I redaçIo a ser •

A Co.Isslo d. ConstItuIçlo e JustIça e de R._
da,lo, e.. reunllo ordIn'rla realluda hoje, QpInou unanImem.nte pela ad..IssIbllIdade di Proposh de Emenda • ConstItu.!
çlQ nO 12/95, nos ter..os dQ pareêer do Relator •
EstIveram presentes os Senhores Deputados:

°An 47 SaJvo dispositivo constitucional

elll contririo.

a

deliberaçlles de cada Cua e de ..... Comiulies seria tomadas por
maioria de votos. praaIIo o maioria abIolutl de ....s membros,
vedado. os YOtOS simbólicos o os de liderança.°

Jtntificam seus autores que
°cada Depurado. Senador deve assumir. ostensivlllbt.. Q
~I papellll vDlIÇ50 dos projetos. Nada mais de vOlQ ele liderança.

de VOI,Çl\t< Simbólica Cotno as C_ estio equipadas com
JlfOC<S'I(l el<trônico de vDlaçlo. é simples: cada patIamentar deve

Roberto Mlgalhles - PresIdente, Nestor Ouarte,
Valdenor Guedes e ZulaIe Cobra - Vice-Presidentes, AntOnIo
Geraldo, BenedIto de Lira, CI'udIo Cajado, JaIr SIqueIra.
Paes Landi.. , VIcente CascIone, Ary Kara, EdInho Araújo,
Ivandro Cunha LI.a, Joio Natal, Jorge WIlson, JQS~ LuIz
Clerot. R~gIs de OlIveIra, Vicente Arruda, Adylson Motta,
Gerson Peres, Ibr.hi. AbI-Ackel, Jarbas LIma, PrIsco vi.na,
Jos~ GenoIno, Marcelo O~da, CorIolano
Sales, FrancIsco RodrIgues, Matheus SchmIdt, Roland LavIpne, Alexandre Cardo-
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§ 1°. Se o Presidente da República considerar o projeto, no todo ou em pane, incoiltitucional ou
contrário ao interesse público, veta·lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis, contados da
data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta
e oito horas, ao Presidente,da Casa em que se iniciou o
projeto os ~~v!JS do .v~t~. ,.

!O, Nilson Gibson, Aldo Arantes, Ciro Nogueira, Jair Soares,
Jairo Azi, J~sé Rezende, Àlb~rto Goldma n , Aloysio Nunes
ferreira, Elias AbrahRo .. Jo'Ro, ,Thomé Mestrinho, Milton Temer,
Tilden Santiago, Alcione Athayde, Magno Bacelar e Sérgio

Arouca.
'Saia

§ 4°. O veto será disc~tido~ votado em cada
Casa do Congresso Nacional, dentro de $ta !lias a
contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado
pelo voto da Maioria absoluta dos Dep!1tados e Se,nadores.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 15-A, DEJ995,

fUSTlFICATIVA

(Do Sr. Adylson Motta e outros)

Acredito que as sessões conjuntas têm sido um fator na
morosidade das deliberações legIslativas. Não há necessidade dessas
sessões para o desenvolvimento normal dos trabalhos. Cada Casa pode,
perfeitamente. manifestar-se sobre o tema e. assim, ganha-se maior agilidade nas votações poís independerimos de .Ql!2OlII1 em ambas as CAmaras
para deliberar.

Dispõe sobre as sessões conjuntas; tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, p~ .
la admissibilidade.

As sessões conjuntas devem ser reservadas apenas para
poucas oportunidade, como prevê esta proposta.

'(PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUICl\O' N9 15', DE 1995,
A'QUE SE REFERE O ,PARECER) ,

Sala das Sessões, ~m
Sl'MA.RIO

(J

"';-:.J &.1 ~ .

-

AD\iibN ~OTIA

Dep)Jtado

I - Propc.sjçlio inicinl

,

,

11- Nu C••misslio de Constituiçlio e JUStiÇ'l e de Redução.':
• parecer do Relator
• '- pan:cer da C\lOlÍssiib •
d"

:. f'd

I (.11,'

Artigo único. A Constituição passa a vigorar com nova
redação para o art. 57, § 3°. e art. 66, §§ l° e 4°, na fonna abaixo:

"\-d.·'

,

..

§ 3°. A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para:

I-

iJ:laugurar a sessão legislativa;

11-

elaborar o regimento comum e regular
a criação de serviços comuns às duas
Casas;

III-

IV - recepcionar altas personalidades estrangeiras;
V-

, .

I. ,:1I-JI) 11"1

p r,'.I1,)[ I~ til.. r,'J!-.I, !iH)
J{,U, ~,"N f' L,f, L í 1''-,
~·~tl

H"
II.!()

I'H

I

t ~lC [ ( I f,': I 'I 11'(,
',rAJ 11: A~',

L(.-\ : I~, E.

H (/~;(,D'.J

N J, :,,<,;jJ 1,.H::.,üN
I' r: ",1:1;0 li: ' ' (I. ,I
C.

L .I

I.' , I:

q:
I'

I,·\.

r'i

;.

li

Il.l·

;'i ,!.",

I'te
," ',' li,
; I I ;'\>. I ,I"

11

: r',.,': \',;; i
~.: I;'
I' t 1: l'~

I'

1 : ,',

1.'--:'; i"

I

..

I.,'

.~

I

eleger o Presidente e o Vice-Presidente da República (art. 81, § l°).

Art. 66

Il-'; ; 1~

',/

l~toll'lf, COI.'.!]"
I 11_'lJI"d J.ld, I. rr.'r.,
L F ! Ip L.\)I'IAtJ I" •

I

receber o compromisso do Presidente
e do Vice-Presidente da República;

f'()

L (.,I', I (:{I~" L) 1 r"'t-\L.
:: Oi; t 1~.J () M{,f,'(.IL H/il S,
W 11 ',"'N CIltW \)(~

AS MESAS DA cÂMARA DOS DEPUTADOS E DO
SENADO FEDERAL, NA FORMA DO § 3° DO ART. 60 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, DE 5 DE
OUTUBRO DE 1988,' PROMULGAM A SEGUINTE EMENDA AO
TEXTO CONSTITUCIONAL:

Art. 57

;;.73'

'

I,

'I~,

.\. 1'-.

,.".. 1..,
í -, , f ~.

i

\'

!.. l

' ,.',

.1

,....

(_'~

1,1 in

,.,'

1
,I
:

I':'ilr,
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SECRETARIA-GERAL DA MESA

seçlo d. ~tA.
af .. n l !:..l.jj95

"..~
sraa11i&, 1" de .arço de 1995.

Art. 57. O Congresso /'tedDMI reunir·.... 8flUIIment,e. M
c.pi&II Federll. de 15 de feo.rereiro • 30 de jw1ho e de, 1" de
egotao e 15 de dezembro,

Senhor secretArio-Geral:

-----

Coaunico • vo••• senhoria que a proposta de Ea.nda A
con.tituiçlo, do Sr.
conjunta.-,
cont"

Adyl.on Mott., que "Oi.p~a .obre ••••••6••
na.ero suficiente de a iqnae.trioa , constando a

r.terida propoaiçlo da:

176 a •• inatura. vAlidas;
006 as.inatura. rapatj.da. j e
005 a ••inatura. "" nlo conterall.
!t.ncio.a•• ~tl! '
;'
{/,{/C~.'MOS ACUIRRA .

Chefe

A

Terça-feira 8 16409

-------

*

3' Alem de outros ce50S previstos nesta Constituição
• CAme,e dos·Deputados ~ o'~ Fede,lII reunir-~-io em
sessão conjunta pare.
I - iMugure, e sessão legislativa:
• _ eIllborer o regmento comum ~ regular a crillçio de
seNiços comuns 65 duas Casas.
• _ receber o compromisso do President~ e do Vice-Pre·
sidente de Repúblice:
IV - conhecer do veto e sobre ele deliberar

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

Sua S.nhoria o s.nhor

-------- - - -

Dr. MoZA!lT VIANNA DE PAIVA
secretlrio-Geral da Masa

ca.ara do. D.putadOs

s~.

N E S T A

o. Enwnt» • COMl/tUIÇID
AIt. 10. A Constituiçio poder' ser emendeda mediante ~
polia:

I - de um terço, no mlnimo. dos membros de
dos Deput.edos OU do Senedo Feder";
I - do Pn!sidente de Repúblice;

---

-------

-- ----

amara

• _ de mais de metlIde des AssemOléias Legislativas des
unidades de Federaçio. manlfestandf:>.se. c'eda uma delas. pela
maiona relativa de seus membros,

t 3' Ao emenda. Constituição será promulgada pelas ~
di Omer. dos Deputados e do Senado rederal. com o
respectíllO nÚlTlero de ordem
MS

c.pIuIol
DO PODER ~GlSLAT1VO

---- -

-

-- . -

-~

_..

....

-

-------

AIt. li. A e.u M

------

que! trnhe lido ecndulde. ~io 1fMe·
li o pro,elo de leito Pruldente de Repúbllce. que. aquiescendo,
o NncioNtri
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I - a furma federaúva de Estado;

t i ' Se o PrelidMte da República considerar o pI'Ofeto.
no eodo oe em pMte. lnconllllucionlll ou contr'"o 80 lnlere_
!'úb'ICO. vetá-Ic>-' teUl ou perc\almente. no prazo ele quinze dias
úteis. contados da data do recebimento. e comunlu!". dentro
ele quarenca e oito horu. 80 Presidente do Senado Federal 05
motrvos do voeto
.

t 2' O voeto parcial 1OmeI'I~ abranger' texto integral de
.-tJgo. de par~afo. de ncilo ou de ailnea
t 3' Decorrido o prazo de qulnze dias. o liléncio do Presi·
dente da Repübllca 1mportM' unç60.
t .., O veto ser' Iprecíado em sess60 conjunta. dentro
de trinta dIAS a contar de seu recebimento. IÓ podendo ser
re~ pelo voto da maioria absoluta dos Deputados e Senadores. em escrutinio secreto.

Agosto de 1995

n - o voto dir..o........0. wúvenaI e periódico;
m - a separaçio dos poderes;
IV - os direitos e garanúas individuais.

Permita-me, entretanto, tecer comentários de outra natureza,
pertinentes ao conteúdo da pnlJlOIta,

Em primànllupr, o _o da propclIta, contém maléria que vai além
do indicado pela ementa, UIIIII _ que estalÓ faz reI1rincia is _
conjunw e o. inciJo.
introduzidol ao 111. 57 (na redaçIo da proposta, ÍIlCiaOI IV e V). lrItUIl de matéria diversa
(rocepçlo de Iltas porsllIl&Iídade e eIeiçIo do PresidonIe e V_Presidenle, 110 C&IO do 111.

li). Destarte, reotaria CIlaCIariada

t 5' Se o

w:to nIIo IOf mantido. ser' o projeto enviado.
plra prom~60. 80 PresiderR da RepubllCa

t 6" Esgotado sem deliberaç60 o prazo estabelecido no

t .... o voeto sera colocedo na ~dem dl? dia da ~s60 imedIAta.
lClbrestadas as demais propoSIÇóes.•e sua votaçao.finaI. ressalmaiérias de QUe 11''' o 1ft. 62, parigrafo unc:o.

vadas as

t.,. Se a lei nIIo for prom~ dEntro de quarenta e
oIlo horas pelo PresIdente da República. noI casos dos ti 3'
e 5" o Presidente do Senadt:l a promulgar'. e. se este n60
o ~ em igual prazo. cabe,. 80 Vice-Presidente do Senado
fazê-lo.

a inadequaçIo lpOIIIada 110 t 3' do 111. \00 do

R.etPn-o \nlemo. Conludo. obodieute • .-;çIo preceilIIIda 110 t

3' do In. 202 ~
estatuto ("SomonIt peranlt a ComiSIIo EspeciII poderio .., apreoenIAdu emendas·...). que-

afasta a previslo do ....

t

r.

deixo • Comissio EspeciII a incumbálcia de sanar tal

incomçIo.

No mais•• proposta trIZ uma opçlo 010 ,"scnta nas Constltulçôes de
1946 (1ft 70). 1967 (In 62). na Emenda n' OI de 1969 (In 59) e. e claro. no texto em
vigor. quanto la modo de tramit&çJo do veto, la pretender que o seu enclf1\.Inhamento se

flça á Casa iruciadorl e, sobretudo, com I votaçlo em sesslo própril e dislinta. na Cimara
e no Senado A proposta retroage I Constítuiçlo de 1191, cujo In 37, dispunha

------------

"Arl. J7. O pro)"O

sub",ttido à outra,· tM,
qJlt,

P,.<JREeE"<'

U

'* kl adotado

1/II11fQ

das cGÍloIaI'I1l'. ..ra

o aprowzr, tnvla-Io-ti DO Podtr EuClltlVO,

aqulesctndo, o sancionará, pt'OIftJllgará.
§ I' Se. port",. o PrtSl'*nro da Ropúbilca o fl'lgar

.,2).P

COMISSÁO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÁO

11Ie0lUlitllClona/,

'* contrtrio

ti<..moaJv.nda-<J. "'...

I· REUTÓRIO

QDS

inltrt$#$ da NoçiJo, Mgará

.fOIlÇdo ,*,,17'0 ti< '*z dias ,.,,.i.. daqwk

illCiodo.

COI1f

o",

""O rtCO"'" o

SWJ

prO)'lo.

_SIfIO prazo à CdMo7a 0Ifd< 010 . . hovv<r

os IIIOIII'OS da ,..crua.

A prDpOIta de emenda i Constituiçio, acima discriminada tem por
primeiro signatirio o Deputado Adylson Motta e busca modificar o

In

§ 2' O siUIICio da Pnsid<",. da Rlpúb/ica no ti<ci"io

57 do texto

constitucional. nele inserido doiJ inciJos: o primeiro 110 senúdo de que a sessio do
Congreuo Nacional se pr.... i recepçio de "altas personalidades estrangeiras' e o segundo

illfl'O'*l a .tIlIIÇ4o; o,

para trazer ao cerne deste artigo, a hipótese prevista 110 111. li - tItiçio, pelo Congresso,

do Presidente e do V_Presidente em caso de vacincia nos dois últimos anos do mandato
A proposta ainda retira do 111. 57 o inciso que trata da anilise do veto pelo Congresso
Nacional.
AIáIt diuo, modifica a redaçIo do 111. 66. nos ..... §t \' e 4', visando,

1/0 ctUO

ti< .., "'gado,

~o

já ostrwr

oltC<mJdo O COff8I"'_ a PnsidmM dorâ p"bJlcidatM às ...as ~s.

§ J' lMvoIvIda o proj<la à CdMo7a ilfU:iDdora. ai ..

..ftiUá

ti - . .

discJmiJo o

ti

'"""'fdo

_iltai.

~..

1"'_"

""""""" .. oIJthiwrdals "'P'I- ~
N.- ÜUO, o
proj6lO ...... ,...1JdO ti _
c.-... f/W. . . o ..,.".. ",los'
- -_
.... o ",1iJ _ _ ...."..., o omiará, c-a ki. ao PotMr

EzecrItivo, ptnzjomlaJidatM da prtJIfIlI/pçIJo....

buiCllllClllt, 110 primeiro dos cIiJpositivoI meocionadoa, alterar o deslinatirio daa razões do

veto, que puu a .... o "PreIidalIt da C... em que .. iniciou o projeto',

10

invés, de como

em viaor. o Praidtttte do SCSIado Federal (Presidente do Congresao Nacional) Quanto ao
§ 4', o projIIo coasaara. COIIIIl novidade, a aprcCiaçJo individuaIiJta do veto por cada Casa

Mamo UIim. - . nIo!lllllo lbIoIuta certeza em m.çIo 10 que .
a&mo. .. juaâftcoIiva, 0.......-0 lUlleczXor do ~ cnlOb apnciaçIo da CCJ, de que tal
...... qiJizaria o procauo JePaIivo. A propóIito.lloje ~.. que

U

propoclu de

do COftII'CIIO Nacional.

A

mlteri. vem

I

este órglo léCnico pari

I

apreclaçlo da

ldmlS:ili:olhdade nos estntos termos do Clpltulo I. do Tílulo Vl, do RegJmento Intemo (arts

:01. :0: e :03)
E O relatório

n· VOTO DO RELATOR
... proposta ora em anili.. preenche os requisitos formais exigido. para
merecer o juizo de admissibilidade. na medida em que nio desrespeita as reservas
imculpidas no In. 60 da Constituiçlo Federal Isto .. a propolta nio tende a abolir:

.. Co~l"lo de COMstltulÇlo e JustIça e de R
diÇlo, eM reun!lo ardi".r!. relI!
, ..
'ftente oela ad ln lss1bll!
lldl hoje. ODinou una,,!,"!.
çlo M. 5&/95 M
dld. da PrODostl de E~eMda 1 COMstltul'
• os terMOS do carecer d
R 1
Rlg15 d. 011velra
o
• Itor. O OeDutado
aDreSlntou deelltlçlo d. voto.

EstIveraM "r.s.ntls os S'""arls O".t:!utldos:
ROb.rto "aO.lhlu • ProsldeMt., Hutor OuartVald.Mor Gu.du e Zu1l1l Cobra
s,
GeroldO. CUudl0 CI; d
• vlee- P rulde Mtu, A"teMl0
a o. Jllr SlQuelro VI
.
Vih'ar Roch. Edl"ho A ";
,
c.nte Clse1o"!,
,
riu o. Joio "atal J
1
Lulz Cl.rot
OanU
• oroe W bOM. Jos'
•
o de Caatro R'Ols de 011
"otta. Ibrahl. Abl-Aek 1 J '
velra, Adylson
e, orbu LI •• , H'l1o 81eudO. Jos'

Ci.no!I"lO,
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.... rc.lo

O'd'. 1411 ta" ....
~"la

Coriollno S11."

Aldo Arant.s. Ciro

"d.s.

TIl"I"' 41buQyerQue.

e.cct, ,...t".us Sc"'.ldt, N11so" Gibson.

~ogu.!r..

JOI'

(P~ tE ~ A

F"!:o.";I;

a::tI5T1'I'UIçJ!O N9 16. tE 1995, A ~ SE ~

O pAREO:!lI

Aloysio Nu""

R'llnd',

F.rreira, Elias Abrl"lo, F.rnando 01"1z, Joio Tho.' "'Istrlnho, Luiz FernandO, ~ob.rto e.l.str.: Milton T••• r • _leIo",

SUMARIO

.t".yd•.

• Propoll8

<a Emenda à

Contblulçio

" • Na Cantssão de ContllllJtÇio e JUSlJÇlI e de RedllÇão'

. par_ do Rel8IOf

.par_ da CanlSsão

M WI!SAS DA cAM.uA DOS DEPI1I'ADOS E DO
SI!NADO F!DI!aAL liA FOUCA DO l3" DO AAT. 81 DA ~
mtJJÇAo DA iU!POIUCA FEDI!V.'nVA DO lIlASIl. DI! 5 DI!
Ol1nJUO DI! 1_ ntowtJLGAW A S2OUlNI1! !WI!NDA NJ
1!!XJ'O cotmmJCIONAió

ArIiF_! ........ o_lcIot:2'cIollt.".

[ -itr .,.., .. iIil::iIriw 40 iIIIIn
061(10IIo
m

T-..
. . . . . . . . . T_
"C"'lla O
lm'I9O

ã

......, • ......, ..

~

_ _ • ã 1OIII.1ftIoIIIIIlII_ poã _

-»JUSTIFICATIVA

ela. . . . 11I YWI1C1do o pnIIll-bm di dIçiJID j'adicW.

di" Ilt' :niJImIo. dou
NICIOIIII. mI v~ no/lllllll, prAIVOCIlI.oI pelo eon..
lho di ComlllllRr;to SoclII oa 11I Com1IIioIpr--. lImbím pc-. lilIIliI:
A propoera ~bl1iIa quo lMCIWu ãlibcnçto

qlllllDl do co~

1II1~.

nou de, poder terminativo das Comissões. Ou seja. para a grande lDlIioria

ÃIIlYWlWe. ÍIIIciM o CO 11I ~ • _ IliniLo A.tInàniInivo.

AlI. . . . 011 ~.

ftD • CO

DeVloo à exagerada lentidão do plenário em votar os
projetos, buscou-se. na Constituição de 1988, introduzir o que se denomi·

o CO ..... 011 alo 0 1 1 - " . o víIilIo. A lII'IIIiI»-

.-1Il!Kia' ~ \ipi do

la .. PIWCIÍIO JIIlIIIIIIivo
(dIcnlo GIl" inda .. I ~. NcIr _ pc80 • VIIidIda). A moCO mI

das mat~rias sujeitas ao voto dos congressistas permitiu.se que a Comissão
T~c:a, onde

ela fosse apreciada, pudesse debberar soberanamente lObfc

o tema, sem necessidade de se enviar o projeto à votação do plenmio. Foi
feita uma tímida ressalva: a

mat~ria

apreciada, com essa qualific:ação de

-* decom da CClIMIIIbia GIl opoIt1IIIidadt adniÚliIcC...... 11II la da

terminativa, poderia ser levada a plenário <:asa um cfkitno dos membrol

aIIaraçiD do _ _ pibIico.

da Casa assim o requeresse.

No _ -...,..elo. o . . . oIIjeliva" ~ 40 CO . . . . . . . . da
G-..Io. pImÍIIIO. A ~ ~ do
• li....... A

...

_

-.-o

jID-

dollO

que essa faculdade

~

das mais importantes e, infelizmente, não

~m l:OII1'

parecido às Comissões e debatido as mat~rill5 como seria de se desejar•

s.

"'9 a,

~

1'IíIIIinI. par
_40

~

proapn'.

_

pncaiIo

Pior ainda: muitas propo5ições t!m sido objeto de um

_ .....

poderoso sentimento corporativista. E a sistemática de recurso. ~ plenúio

Ge)

f'.s...-

8-Io_~.

*_

... 1

Me

__

....... _
,"

;.-..

GIl_ti""l

Em teoria, esta foi apontada como uma du mcdidu te,dentes a agilizar as votações. Na ptitic:a, todavia. este tem sido um fatal".•
desmoralizar o Poder Legislativo. Os Deputados não se deram conta de

Ilu

•• _40

"

,

.......

,

não tem sido eficiente para superar esse desvio de conduta.

A~

meamo

por desinteresse ou desinfonnação dos dellllÚ5 parlamentares.

...

Outro fator a recomendar o

t~rmino

do poder termina-

.....

tivo das Comissões ~ o seguinte: muitos parlamentares lia membr~ efeti-

..................... ' " '''PIe.

vos ou suplentes. de lIIlÚ5 de uma Comissão Permanente. Isto sem falar lllII

...-

I\·~· ~??if~

Comissões Temporárias. aí incluídas as de Inquérito. Sio inWneras 81 c0nvocações, em horários conflitantes, e que nio permitem uma preiença
assídua.

.o mesmo se diga, por exemplo. quanto 1< deliberaçãQ de pr0po-

sições CIl1ra pauta, com o que o parlamentar muitas vezes

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 16-A, DE 1995
(Do Sr. Adylson Motta e outros)

°

~
poder teminativo ãaa Calú..ul3M ao ~ projeto
õe la1: telQ:l perecer da CQn1uic'de Ca>It1tuição e JUStica e
ele ~, pela iIdIIl1u1b1l1càde.

surpresa e não pode debater o tema.
Sala das Sessões, em

9 D:3. 95

~

apanhado de
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IItribuiçóes pm!iltas no mpectiYo regimento ou no 110 de qur
resultar sua crieçeo.

t 1" rt. constituição de!. Mesa!> e de c~ Comissão. ~
assegurada. tanto quanto possivPI. 1 ~pre~eo ~ciClnll
dos partidos ou dos bIoc05 ~r«:!> qur pal1JClpIm da
respectJva Clsa.

NAO CONFERE
LUIS'BARBOSA
CIRO NOGUEIRA
SILVE:RNANI .SANlCl:l

SECRETARIA-GERAL DA MESA
SeçIodeNa

SubseçioD

o. E/MniM • ConsI/tUIçlo

Oficio rf' tJttM,

,
Comunico. VIlUII 8anhoriII qua • PropclIIII de EmencIII •
CondulçIo. do llanhor Ady!1Ol1 MolIa. qua "r8voga o podIr fam!InIiIIw dM
ComillOeI ao lIpl'eciarem Projeto de Lei", contém número lufiClente de lignalánol.
constando a refenda proposiçAo de:

Art. 60. A Constituição poder. ser emendacII mediante pr0posta:
I - de um terço. no mínimo. dos membros di am.ra
dos Deputados ou do Senado Federll;
• - do Presidente di República;
• _ de mais di mmde dls AssembIéiU Legislltivu das
W\ic:Iades da Federaçeo. rMnifettando-se. c~ urna delas. pela
maioria reIlItiYa de seus. membros.
I 1- A ConstmnÇlo Mo poderII ser emendada na ~
de Intervençlo federll. de eUdo de cHeM ou de estado de

Iitio.

177 alsinatural válidal;
007 allinatura. repetida., e
003 ....natura. que nllo conferem.

I 2' A proposta ser. discWda e votada em c~ Cua

do Congresso N«ionII. em dois turnos. considerM1do-se I~
YadI se Obtiver. em.-nbos. três quintOS dos YOtOS dos respectiII'OS

membros.

f 3- A emenda • Constitulçlo serj promulQlda pelai Me-:

amar.

dos Deputados e do Senado rederll. com o
respectivo número de ordem.

185

da

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTiÇA E DE REDAÇÃO

I· RELATóRIO

Vem para anilise de admiuibilidade deste órgio laco, DOS lermos do
lJ1

201 1203 do Re@imano Intemo.

I

proposta de Omenda • Constituiçlo Federal acima

emenlada.que lem como primeiro subscritor o Deputado Adylson MolII e busca extinglur o
poder conclusivo das Comissões lemiticas para I IIlÍlise de projetos de lei. Para tanto,
argumenta o referido parlamentar que tal inovaçlo constitucional nlo correspondeu às

TIIuIo IV

expecllliVIS do constituinte de 1988, uma vez que, 10 invés de agilizar o processo

DA ORGArOZAçAO DOS PODERES
Capítulo I
DO PODER LEGISLATIVO

legislativo. se prestou tio 50mente à WI desmoralizaçio e morosi~de
Éo relatório

fi· VOTO DO RELAroR

SeçIo W

Sobre o aspecto estrito da admissibilidade. a proposta em análise

o..~

observJ. os preceitos estabelecidos no an 60 da Constituiçào, no que concerne

e.u

Art. 51. O Congresso Nacional e suas
Ietto comissões
permanentes e temporárias. constituídas na forma e com as

80S

requisitos de apresentaçio, bem como peJo respeito para com as reservas ali inscritas Não
!li, dem feita, restrições i SUl livre tramitlçlo
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Nlo obstante. Impõem-se outros comentarios a respeito d. propoS!8.
começar pela ementa da proposta Na verdade,

I

I

PEC nAo revoga o "poder tennmauvo".

mas sim o regime de trl11Útaçlo condu51"" das proposIções petas Conussões A dlferença
entre as expressões reside no fito de que terminativo e o parecer que I Conusslo de Justiça
oferece as proposições que lhe sio submetidas i apreciaçlo. aunente. exc!usl\:amente, •

Agosto de 1995

Geraldo, B.nedlto d. LIra, Bonl"cl0 d' Andrada, Cl'udl~
Cajado, J.lr Siqu.ira, ~a.s Landl., RodrIgues ~al ..a. vlcente
Casclone, Vl1mar Aocha, Edlnho Araújo, Gl1v.n FreIre, IVln_
dro Cunha Ll.a, Jorg' Wl1son, Jos' Lulz Cl.rot, Nicia. Rlbeiro, Udson Bandeira, Oanl10 de Castro, Rigls de OlIveIra,
VIcente
Arruda,
Adylson Motta, Gerson ~eres. Ibrahl.

ana.hse da constitucionalidade e Juridu:ldade ou da COl1lJssào de fmanças. quanto I

llbi-':cKl!l. ;artas Lima. Pr:.sco I:'a"a, jOS~ Ge"'c!-,:,

adequação orçamentana e financeira ou, Imda. da Conusslo Especial. no caso de funCionar

Ol!d3. "'iltol"\ Me"'des. Paulo Del;ado. ~arco1"li pe~i11::. ':'alva"'e

em substltulçio U Conussões antes mencionadu

(In

54 do Regtmento Interno) Este

:'l~ua ... er~ue.

~:;r';':J:anQ

Sales,

'4atl"ll!!uS

Sct"'ornidt. "ra"'':~s':'':

parecer terwill.IÍ\'O, assim. sera oferecido em qualquer regime de tramJtaçJo. seJa

_3vlg"e, ~1exa"'dre Car~cso. ~ilson
Ciro .... ogueira. ':air Soares. E:ias :'Dran~o, r:erl"'a"'~o

conclusIVo ou nlo, gerando. inclUSIVe. neste uiumo cuo. a aprtclaçl0 prellr"':lnat do

':030 "'homé Mestrinl"lO e Ml1t

Plerwio di C... (In 144 e squintes do mesmo alllUto) Deste modo. o que
proposiçlo procura em verdade.

e J'CVoaar

I

Q~drig~es. Q~:~1"ld

pre..nte

1"1

Te

"':):,:e::

~ios:

:!. ... iz.

r.

1995

Sala d.

e ftlil1le de lramiuçlo conclusiva na

Ipl'Kiaçjo d. prvieto de IeL
Embora restntos

&o

pronunctamento sobre adrrusslblltdade n10

resistunos a tent&çio de avançar um pouco na arei do mérito desta PEC. para sugenr aos

que 11I outrl Comi_ se tnCIITeprlo do seu eume. muitl coutelllll dehb.nçlo quanto I
eIinunaçio do poder conclusivo de lJIIli.. das Comi.s6es E precIsamente nelu que

05

matéria sIo analisadas tecnicamente com maior acuidade e tranqutlidade (multlS "'ezes.
parlamenwes

!Cl

sentem desestunulados a debaterem matérias de grande relevincia no

da C.... por conta do exillUO prouo dlsponivel para estl finalidade) De nWs I
mais. com a pouobiIidIde do recurso 10 Plenino (art. SI c/c o § 2· do In 132 do
Rqpmomo Interno), lOIIIIdo aí hipot.... de exc:oçio i regra do In 24 do mesmo
rqjmonto (o .... illciJo n excepciona 0$ casos de tr1lI1illçlo conclUSlvl. p<oJeto de let
~ de c:ódi1lO. de ilIic:iativa popular; de IUloria de Conu..... relauvo. I mal.na
que alo pclIII _ olljolo de deIepçio, que tanha tramitado pelo P1enino di oulra C...
Plenino

Lqialaliva; que leMa receIlido pareceres di-semes • em reaime de u<geneia). resguarda.
• a ponibilidade da comçIo de a1llUJ1l equivoco. PtlISO. assim, que se deva manter a
sillomilica IIUII que • tem rovelado aci\iz.adora do proc:cuo Jeaislalivo A nWoria das
llIIIirias ho;e aprovadas poIo Conpouo NaeionaI l i di Justarnerll. fI•.ças • IrlmllaçJo
deixando 10 PIonirio de ~ Casa. efetiVlJl1tl1lt, &qu.lu proposiç6es Ji

conclu......

axc:cpcioMdu 'IIII~' iIldicadu.
Ouuoooim, o lWcro da juIliftc:aliva da proposta .. apsaIha no
" " - 0 di que nIo exíJl. ~ 11II conUaaa; na divenidad. de con,pronussos com
hcririoa ~ cc.• o que COIlIIiz lIlII' COIII lIIlII falha doa ~es do que
~ lIIII dIfliIo do ÔIlIÔIUlo que l i JlI'fltIlde flYopt Pelo COIllrino, reconheo:ula a

unportincia hoje das Conuuões, II1Clusive pari rfJ1stro d. prt5tflÇl com "'SUl
retIIUJltrlIÇiO. o ....s trabalhos lendem 10 crescuncnlO

I

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 24-A, DE 1995
(Do Sr. Adylson

~Iotta

e outros)

Dispõe sobre requisitos para a escolha dos membros da
Diretoria do Banco Central; tendo parecer da Comissão'
de Constituição e Justiça e de Redação, pela admissibilidade, contra os votos dos Srs. Paes Landim e Vicen
te Arruda, com declaração de voto do Sr. Régis
de
Oliveira.
(PROPOSTA DE EMENDA Ã CONSTITUIÇÃO N9 Z~, DE 1995,
QUE SE REFERE O PARECER)

A

stlMÁIUO
• Prop.,sio;ãQ inidal
II •

~n C\'missã(, de C'tmstituiçã,) z Justiça e de R~dJç5,':
· parecer d" Rdator
· parc.:-cr Ja C (Il1lissã()
· Jedarn\'j,) de ',', '1(1 do DepulaJo R~gi;; de 1)/i\·drJ.

Reafirmamoa, contudo, que - . opuuõel alo d.....em interfenr no

prol\\lllciamellto deSla Comisslo. restnlo, como JI auinalado, I admIlIlbWdade. com I qual

somo. favoráveis pdu razões Ji expendidas Eo lIOIIO voto

SaladlComiJSIo,em ·f;de t~

... ··

AS MESAS DA CAt.lARA DOS DEPUTADOS E DO'
SENADO FEDERAL. NA FORMA DO § 3° DO ART..60 DA CONS-..
TmJIçAo DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. DE 5 DE
ocn.'BRO DE 1988. PROMULGAM A SEGUINTE I;MENOA AQ
TEXTO CONSTITUCIONAL:
Artigo úmco. A Constituição passa a vigorar c~m nova
redação para o art. 192, inciso V do l'.l!l2YL na fonna abaixo:

de 1995

/

. t'.~ ,". J''':~ 1/,,-DepÚtado PRISCO VIANA
RelaIor

l\rt. 192

1II. PARECER DA COMISSÃO

A Comisslo d. Consti tuiçlo • Justiça • de
daçlo,

R._

elJl reunllo ordin~rl. realizada noJe, opi":Iu uMan!",! ..

m.nt. p.la admlsslbllidad. da ~roposta de Emenda ~ ConstItuI
çlo nO 16/95, nos termos do par.cer do R.lator.
Estiver •• presentes os Senhores

Oe~utldü~;

Roberto M.g.lhles - ~resld.nt., N.stor Duart.,
Valdenor Guedes e Zulal' Cobra - Vlce-~r.sldentes, Ant~nio

:

..

V - os requisitos para a designação de mem·
bras da diretoria do Banco Central e demais instituições
financeIras, bem como seus impedimentos após õ exerci:
cio do cargo. dentre eles a vedação. para OS mell)bros da
diretoria do Banco Central. de exercer cargo,. a qualquer
título. em instituição t1nanceira nos dois anos seguinte~
ao término do exercício do cargo."

JUSTIFICATIVA
Os diretores do Banco Central. sobretudo, o seu Presi.
dente, tem sido recrutados na miciativa pnvada. geralmente.
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Não se pode pennitir que esses diretores, que têm a
missão principal de vigiar os bancos pnvados. possam depois ser por eles
empregados. numa espécie de recompensa por bom componamento.
Sala das Sessões. em

i;:: ,::i-t

RLl~['

MARCONI PE.R (LI.O
.101WL WIL!:iON

CLAlIOIO '~AJAOO
l'AIIl.o. üOlJVLA

. li.! ~;: ,"e

: IAROU)O l.IMA
(;11<0 N(IBULWA

/7~

/.ry1

Deputado,
/

Terça-feira 8 16415

N:..Y Ult'U;
"11 (;l r.: I ( Al m.l DA
:1:"RI;lJL ANO ANlilUNLlII
WlL t;oN [;RANCO

• MOITA

~;UHiIO 3AR~H.LO:;

ADAO I'RLI 10
ADROALDO 1:'II~LC"
m::a:30N PE.RLS

CARLOC CAIWINAl
ROOLR 10 HMlAl.lIAE:S
VALDI~ COLAI lO
FCRNANDO l.Y;~A
Ltllt: l.OHAN·IO
I'AI:~S I ANI) IH
PAUU[~NLY AVlLINO
.JACKt10N ru~::. (RA
B. SA
lNOL;LNI: lO I:LIV:;.1f~A
Nl LSON lI:Al>
LA IR::: RO~;nU()
N) Lf.ON G) lJt;ON
:1 [enwl)c) :ILl~I\l;L 1.0
tlll (t~ t~·H:[ lI~O
.JULIO R~_OLl.;Kl::r~
C()l;IA rUaa.. IRA
AN I'ON [() . 'OAI~11I M 1~:lAU./O
Il:lla I uaa J lal
I RAtu: r~)(~o RODIU'JIIL~;
1:I1I411A OIlLNO
PR l:.il;O VIilNA
RLHAN 1(lI1: 11..
.IAIR 30l.:';()NAIH)
SArmL y r) lllO
1:':.1.1'10 K [Rr.; r

IlllAlaO t:OlKur~A
AUl.iU:';'O NARO:::':3
PAIILO r'AIM
LLIAS MURAI)
AlL;IO NLVL!~
3::: 1'0 i1AN;:lUR
PAUL V 1lL!~1 ANlIU:
I.LOPOU)O 3L::;:.;ON:'::
ROe( I~H) I I~ANl:A
W: RNt R wAtmt' RLR
I1ANOU (;A!~ 1IH)
l;N AU)O I R I. NUAU::
H/\llkO LOI'U:
I AU VI\:H.. U.A
ROUI'.I~ 10 .llI I U:!.;()14

lHlR:

;/llHm:.

.IAIo:CA!J Ll MA
\-tIL o [l Al~l: (
.I0U[ LIIIZ CLLROI
.IIHR Ú(QULlRA
I:<lNALUO l'flU H
../OS::: ::lAN r ANA m:: VASI.;ON~l::.L1-0:3
ClnCAO DRlli]l)()
.JO:,E IJt::NO lNO
CONf 11[:10 MOIJl:A
.Iom:: Rt:.ll::NOr::
rWllc.H 111.l>JNA
11;t::N
Ar~RIlOA
NILlON "AIANO
i1A1J1l1r: (O CAI1t'O:3

v

r:::

NU;[A!3 RL::Il..T.lH>

SAL.Al H.L CARVAUIO
UH'- C A~ L. O:'> :IAlII. Y
,IOCr: I orn l/tJo"I , r
l:.1 al\ UI I
'r, I~;

I:,:LNLDll o

ENJVALDO R!ULI~O

ARNALOO tARIA o::: nA
l;ACe) O CUNl:il I. I MA
I tH~IANO r:A:HRO
ROl;[IU O AI:AlJ.IO
HAIJ:llI.;IO IlL<i1U JAO
r.OlNI:O Ar:AII.fO
AI. 0'1:; tO NIJW':"
JO~L

;U~llt

(;lJIMAI~ALC

MAlHA VAI ADAO
C[LJ.A MlNUlf:i
:lrr~AI;L 1

NL l !;ON

'O : OH rC:::1

o I OI :11

ROt)l.R 10 PC:>30A

laA

~A~LOC Vlll~A

:~OtlUll () \lAI AliA0
r'lOI'W NOVAI!';
Arl' :11 IR 'JtRIJII .. lO NU o
Ar:NALDO HAl>LJ"A
·jAl:l :3()AR:.,:.;
S[VL~lNO CAVALCANII
Al.lJAR o I1AI!DL NI; [l) NU ()
I l r: NANU() (;(H,U;
AI 11 ;I ,:)1 () I) P)I I. :10: i

NIL10N l;LRQULI"A
():30R I () Af):~ I ANO
F~ OCUI) (' f; J I \'A
:'l.I)LR I ANO AI. VL,:,

2.l GU:AIWO

t:lI'rn ANO COfWL IA
lJEI1NlJO RO:;AOO
.IOAO rIL70LAI' I
H:RNMIDO DINIl
"IAlao UL OllVURA
:.l!lHO r [NIfL::1RO
li [ 'A 1:AHA I A
NIl MAI:l o MJ lo: ANUA
.NAO IIIOH!.. t1L:.i IIHNlIO

l.HA CL/I,lI:A
1)11 J. L 10 I' 1 :JAN': :.i~l 11
'Im'!.'A I)L 1'11 t;
I:OkAIII: L :;o:m [NilO
lU UllalO J LAk
,IOAO ('Ali' o
I l~ L lia .JUtH or~
L:1I1l:0 v 11 i II AN I L

P. [Hl·.N r l:.L DOl1L!:>
YLUA rrWl;JIJt;

.IOAO I A!;t:IAI~lLLA
.1OAO I:O\kR

13RA:ll11 AO tAI~lü.1.

I'M>I'~l I~OQUL

I' AUl O OU UAUO
rç.lIl () 1 J I AN
U l NLl>I I o IH)M 1 Nl iO:;
JOI I<AN I Io:L.IA I
IVMIl>lW ,;UNIIA l.1.MA
JLI~()IHI'\() IH U'
MII I ON t'll NU; :.
Nll SON MAIHHILlLl LI

VlL:l'NI:

I;A~'I;lI)N:

O!;VAl.DO

t: lOLCI:l

~RA~Ll.V O~ PAULA

I' AULO UAIJL lo:
I>AtH [I)
L:A:3 1R()
UlNlGIO Dl~NA~OINO

m.:

IH)UR lUI IES r Al.MA
MA~IO CAVALLA/ZI
L~ON10A3 GRl:311NO
JOGl .IANlNl.·
ANIONtO n.l.II\O

AlZIRA LWLI: 1(1101
AN rON LI) .IOAelHM
,IOf:L n: I H,i(:1I
131l.Nr-:V VIANA

CONlrACIO DL ANU~ADA
ARY KAMA

Pt-~DRO

W(L:.iON
.IOEL 1110KAl NONO
ceCI ~lJNlIA
AI'AlIl0 r'lRlU1A
IIl:'UO R05AU
MAR lNIIA RAUl'r'
RAQUEl. cAr 1:,JI':R 1ge
~IAIKI;. f lRNANUlS
AN13N. 00"1:::3
LJl;I~A1AN At;;UJARPEDRO ~ANEOO
LOlJAROO HA(;(:ARlNIlAS
i1AX R OUl::NMANN
NOLL 0[, OlIVLIR~
OOMINliO:3 011 I RA

f'Lurw corWLA
1'1I1L~HON :~OL)RHiU:::3

.IAJ.RO A21
:3::::33 [i1

~H MAO

LALJ~A (:AI;NU ~O
MOR:'::lIM HlANI;O
WAl.UOHJ.~O r lOHAVANIL
UHSON AtU>R !tIO

Agosto de 1995

DIÁRIO DO CONGRESSQ NACIONAL (Seção I)

16416 Terça-feira 8

•

A! ':H NA 11 IR Ali 1;ONI lIU1AO'A:.i •••••••••••••• ••••• 17 ;'
•
A::>:J lNA "MAS RU" 11I)1\:.i ••••••••••••••••••••. ' 1l>
1)I.;tilNA·Il.~Ali llllHVLl!.i •••••••• ••••••••••••• ~
A:;:HNAIURA:.i (~II~ NAO I;ON; :':~LH •••••••••• ••••
,~,
Atit:I NAHlkAt.; OL DlI'I.llA[)()!.i llL:LNI:IAI)OC......
•
A~':.i[NAIIJRA:3 I)L :.lLNAUOI~L:.;•••••• •••••••••••• "

1)I;BINAlIl~At.; ul Al'OIAHlN I O•••••••••• •••••••

ra./'(.. ·I I DA
77

De
94
S'4 1~~
:!~S

..

1."
1.a .
1~. . .
12"
131
~ 38
149
149
16b· 1-1. 2

UJt,ER RlOl::1HO
(REI'Lr[I)A)
I:Ar~LO~ CAIWINAl
(~U·[ 11[)A)
I;IUCAO 8" (lJ(DO
(Rl:::l'l;. flUA)
~I()&L Rl7LNDL
(RU'lll[)A)
ELIAS HURAO
(REI'EUDA)
(iilllllt:l0 VI Vl1~OC U:U'U IIJA)
Ir;. I3ERARDO (R~I'I~ r IDA)
llLNLD110 [)OKINI.Oti
(RU'E.l1DA)
LEUR LOHANI'O
(REPl:: r 1I)A)
!.iLVLRINO CAVALCAN11
(RLrllJDA)
HAUMO I.OPl'.:3
(RE!"!:: .. IOA)
OSVAI. DO DI oLClIl
(R LI- Ll J.lJA)
ARlIlIlR VI1HHI.lO N(fO
(Rl:I't.::IIDA)
LU IZ CARL OC I/AlIL Y (R-Lf'll lPA)
HAI'Rll:.l0 CAMPOS
(REPt.::f10A)
I'AULO PAIH
(R[J'l.l1l1A>

I (H.JI : h'i
W J I !,()fJ I'('ltol·()'·
W~ I :)OfJ 11f;·"'t\lt 1 N I
.Il)!;(
1111 <,
l<n I rlllrJllO ~,,.,rJ I '.r,
r l i 11'1 l'il ril.I:.
141 :J; :~ 1 (I ~.IIIJf-1

Nj-lI)

v ..

os ~WSI\OS para a desJgnaç;lo de mcmblO!i da duelaria do blInco cenulll e
delllaJS 1IISblWçOes financeiras. bem corno seus unpedunen1115 após o C'lercicio do cargo.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

11 lI., I VI I

:-.,1

Brasíha. 20 de março de 1995
Senhor Secretário-Geral:

CONSTITUIÇÃO
UF'tmLlCA nDDATIVJ. DO .".11.'

UII

TtnlLO VII

CAI'mJLO IV

Do SlSlDdA FINANCEIRO NACIONAL
Art. 192. O "5Iema financeiro nacional. CSUllllllado de forma. promover o descn·
""",._11I0 eqwllbrado do Pais e. servir ao.; IIIleresses da coIeIiVJdade. será regulado
_ lei complemenlar. que dlSplld. IIlCllISJve. lObre

Comunico a Vossa Senhoria q
P
ConstitUição, do Senhor Adylson Malta qu "O O ue a roposta de Emenda à
-nernbros da Olrelorla do Banco Cent~al e ;~p e ~obre requISitos para escolha dos
constanCjo a refenda proposição de
• con em numero suficiente de sIgnatáriOs.
177 assinaturas válidas'
016 assinaturas repelld~s,
001 aSSinatura Ilegível. e
006 assinaturas que não conferem,
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Gilvan Freire, Ivandro Cunha Lima, Joao Natal,

p ~,.eé:-c?6i? ..z>"::;
COMISSÃO DE CONSTlTl1lCÃO E J\ 'STKA E DE REDACÃO

Jorge Wilson,

Jcsé Luiz Clerot, Udson Bandeira, Danilo de Castro, Régis

de

Oliveira, Vicente Arruda, Adylson Motta, Gerson Peres, Jarbas

Lima, Ibrahim Abi-Ackel. Prisco Viana, Hélio Bicudo, José GenoIno, Marcelo Déda, Milton Mendes, Marconi Perillo,

I - RELATÓRIO

A proposta de emenda constitucional em exame - que tem
como 1° signatário o ilustre Deputado Adylson Motta - pretende alterar o
inciso V do art. In, acrescentando ao dISpOSItivo a segumte expressão:
"dentre eles a vedação, para os membros da diretona do Banco Central, de
exercer cargo a qualquer titulo, em instlwiçãú financeira nos dois anos
segumtes ao término do exerciclo do cargo."

Talvane

Albuquerque, Coriolano Sales, ~nio Bacci, Roland Lavigne, Matheus Schmidt, Francisco Rodrigues, Alexandre Cardoso, Nilson
Gibson, Aido Arantes, Ciro No
, Aloysio Nunes Ferreira,
Elias Abrahão, !ldemar Kus er e Mi ton rej?]'
Sala da Com ss§o, em 07

ado

Alega o nobre autor que "não se pode permitir que esses
diretores, que têm a missão principal de vigiar os bancos privados, possam
depois ser por eles empregados, numa especie de recompensa por bom
comportamento," .

m:

e Tunro ~1995

T

'li"'""·

A~ ~

/

7

>~

A matéria foi distribuida à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, nos termos regtmentais, para exame e pronunciamento.

TllIla-se de projeto de emenda constitucional que tem como primeiro si-

É o reJatóno

gRlIÚÍrio do ilU8lR Deputado ADYLSON MO.TA, bUllcando lIiteração do inci-

11 - VOTO DO RELATOR

SO

V do m. 192 da Constituiçio da República, vedando àquele que tenha

exercido cargo ou funçio no Bsnco Cenlm1 e exercício de emprego em entidaA esta comissão cabe, de acordo com o art, 202 do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados, o exame da admissibilidade da
proposta de emenda constitucional em tela,

A proposição atende às normas constantes do § 4° do art.
60 da Constituição Federa!, não havendo nela qualquer tendência para
abolição da forma federativa do Estado, do voto direto, secreto, U1Úversal e
periódico, da separação dos Poderes ou dos direitos e garantias individuais.
Tendo sido apresentada com o !U!Q!!!!!! de apoiamçnto
exigido constitucionalmente, e não estando em vigência intervenção federa!,
estado de defesa ou estado de sítio, nosso voto é no sentido da admissibilidade
da Proposta de Emenda à Constiuição n° 24, de 1995.

de financeira. pelo prazo de dois (2) mos.

A BItemçio proposta deve ser lIIIlIIisada ri luz do disposto no inciso XIII
)~

do lIrt. S" da Constituiçlo • que estabelece:

/

"XIlI- é livre o exercício de qualquer tmbaIho. oficio OU profis·
sio, lItendidas llS qualificações profiSllioJlllÍS que a lei estabelecei'.

Pode parecer, ri primeira vista, que a propo~ alteração seria inadmissivel diBllle do fllto de agredir cllÍWru1a pétrea , de vpt. que se estaria 1IIingmdo e liberdade de trabalho.

/

Alfmw-sc qu~ e d1c~ão do dJsposiúvo fala ur \iYTLO el(~rf\çmAé~
9,\lÇL!mp_l}lnÇ!. a rnsejar a interprelal;ão de que eveutuo1 mllrição SeriB vedada.

Sala da Comissão, emJode

~

Deputado J

~_

PARECER DA

Não e assun. entretanto É que pela propo&tl\, não se veda o lrlIbalho.

~e 19~5'

,;. .-.

seja. todo aquele: que nele ingressa se submete às noDl1JlS já posllls, que são 01-

Relator

temeu; a qull1quer tempo. Ine.mte direito contro o ematuto, obvio em reluçõo

SlIlIpleólllcllw, 1Ill1Wle que pn:tell<!u .xeI< ê-Io sabere. de III1lcm!\:>, que tern
resln~an

<>----.
RO C
EIRO

qUIDldll deixá-lo. Tal circunlrtância é própna dI) TCiimc estlllullírio, ou

às regras atinentes 8Cl desempenho do serviço. No que toca à dispol'ição consti-

tucional preva1llCe o mCrnlO raciocínio. É p<>ssível a re:!lriçílo. sendo certo que

COMrss~o

ni'io se está impedindo o lÍ\Te exer~'Ício profissional.
Nada impede que o dLepoSltivo con;tiluaona! tenha seu figurino 811I01-

A Comissão de Constituição e Justiça e

de

Re-

em reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra os
votos dos Deputados Paes I andim e Vicente Arruda, pela admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituiçãõ nO 24/.95, nos

daç~o,

termos do parecer do Relator. O Deputado
apresentou declaração de voto.

Régis

de

Oliveira

Estiveram presentes os Senhores Deputados:

Roberto Magalhães - Presidente,

Nestor Duarte,

Valdenor Guedes e Zulaiê Cobra - Vice-Presidentes,

Bonifácio

de Andrada, AntOnio dos Santos, Antônio Geraldo, Benedito de
Lira, Cláudio Cajado, Jair Siqueira, Ney Lopes, Paes Landim,
Araújo,
Rodrigues Palma, Vicente Cascione, Ary Kara, Edinho

dado por reifll; infmwn~itucionais No final do dispositivo ertlI previst.o que
a lei pode e~iabelecer "qua1ificações profissionais .. para o desempenho de
dt:terminado trabolho. oficio ou profi.são. Claro está que se ~'UÍdn de hobi1iln-

ção específica para cada função. Conforme ensina PINTO FERREIRA, "o dispositivo tem eficácia delJ:rminada lIÍI1da por normas de ei=pécie in.Jiaconstituci.onal, em condições que devem ser restnngidas por crittrios de ordem técnica
ou racional" (" ComentJírio! li COIllo1ituiçáo Bra...,j}eire:'. vaI I, 8araivn. PÍllls.

88189j. MenCIOna, ainda dois juli,ados a 8IIIparnr sua orientação ("Rev. dos
Trib.", vols. 2831472 e 3331225).
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É verdade que o Supremo Tribunal Fedeml colU'lderou inc~o;tjlucional
o art. 86 da lt,i nO 4:!15l63 que detenllinava

Q

ve&lçiio do exercício íIe advoca-

cia para juizes e promotores. que apenas poderiam exercê-Ia após dois ano do
afQl,t3melllo de SWIS funções (Rev. Dir.

Adm-::'. vol~9/95) ..

Agosto de 1995

As Mesas da ClIlW'll dos Deputados e do Senado Federal, 1101 tenJJa.
do an. 60 da Conitituiçio Federal, promulgam a selUÍnle Emenda ao texto
alIlItitucioaaI

AJtiao ÚDiCO. O an 230 da Constituiçio Federal passa a vipar COIII
aJteraçio 110 f 2", COIIl a JeIl1ÍIlle redaçio:
"Art. 230
_...._.__•
•
..
_

O dispoflitivo que ~e pretende introdUZIr. nada obt!talu. Illonde B" exi-

gêncillS con:<tiJucionaí.•. A liberdade para a euolha da

profi~são

é inala e ga-

rBlluds por preceito constitucional. Nada impede, no entanto. que se criL~
lri5õe~

B

Ber eileTClrio, de"de qllC n norma venha elllabelecids m!c, dn nomea-

ção, provinlcnlO, COlrtnto ou mera admissio de CBri0 em conussào. Se

B pes-

nomeada sabe, de anlemilo, que Jerá restrições futuras após seu desempe-

SOIl

nho em detenllinndo cargo publico. evidente está qne exerceu uma opçilo le·
gítima e fê·lo livremenlc. Em nllda ficou hostilizada

RlIl

intinudllde JUIídicll

com a obrigaloriedade ou o impedimento de nio exercer lIlividBde particular
relllCionadR ao cargo publico lII1Jenormcnle exemuo. por prlllQ que [\ propna
COllSUtuiçãll fixar.

Niír.> hÁ diminlliçlio de

ml8

dimelU'iIo jurídiCa. nem fim seu àmbilo de

opções re5lrilJiluo com a escolha de exercer o CBri0 público para que foI con·

.
§ 2" Aos maiores de sessenta anos de idade é garantida
a. grat;uda?e. dos rranspones colelJvos urbanos e dos selViços de
diversao publica."

Ja.liftcaçio
.
A Constiruição Federal detenmnou. em seu art. 230. § 2", que aos
malOres de sessenta e cinco DOI de idade será assegurada a gratuidade dos
transpones coleuvos urbanos.
O díreit~ ao transporte graruito. garantido constitucionalmente, vem
demonstrando. !UI prál!ca. o se.u elCVlldo conteúdO de Justiça social, uma vez que dele
~m-se benefiCllldo mumeros Idosos, a grande maioria de baixo poder aquisitivo.

_A proposta de emen!la que ora apresentamos busca redUZir o limite
.
de Idade entao fixado, a fim de eSlender "esse beneficio a todos os maiores de 60
(sessen~) anos. ~ém disso procura assegurar a esses idosos a gratuidade lllmbém
àos seIVlços de diversão pública.
. Ante o exposto, contamos com o apoio dos Senhores Parlamentares
para. garanllr a aprovação desta nossa Emenda conslltuciona1.

vidado
A liberdade a:;;egurada na ('.ün..;tiluição da Repílblica é a da sujeililo

ElO

p1exo de regra.- que disCIplina o exercício da atividade. O feixe de nunnas que
regula o exercicio da atividade \'Cm previwllenle e5lahelecido nu Constituição
ou na. 1.1 O ml'V'Jrlant.e é que" lIl!enle polillco olllbll, ele lIIlt.emoo.
~õe~

11

quo motn-

emaca 51Ij.ilO, clII10 venha a exercer alllJ.vidade.
Em suma. o pfllj~(l de emenda ÇOIL.'!lhl'1onal nil.) padece de qtmlqucr

víCIO jurídico alomá-Io inCOIL.<1ltuelonal. Nilo lliride a c1IÍu.."I1ln pétrel\.
DaI.meu voto pela constitucionalidade, juridicídllde e boa ICcnica legi.'-

1ali\·Q.
Sa1ll de sessões, (il' c lO • <:j 'ó

Deputa0!<> ....1'111 • P5DB I $J'

ADI~O

P F~ [,T TO
R JBL.IRO
ADR OALDO E'T RECI<
ALC I O NEVU:>
AIIH ON DIPP
AL.BERTO GOLDMAN
ALCESTE AL.MEIDf-l
ALDO AI~ANTES
ADLL.~:>ON

AL.EXt.,tmRE ~;ANTOB
ALlll~ A

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 40-A, DE 1995
(Do Sr. Marquinho Chedid y outros)
Altera a redação do parágrafo 29 do artigo 230 da Con~
tituição Federal, a fim de reduzir limite de idade dos
idosos para efeito de gratuidade dos transportes coletivos urban~e dos serviços de diversão pública; tendo
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela admissibilidade.

(PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N9 40, DE 1995,
QUE SE REFERE O PARECER)
SUMARIO

A

EWER TON
ANTONIO DO 'Jrrl... L.E
f-ltHONIO FELJAO
(.)NTON I O GER tll...DO
ANTONIO ~OAQUIM ARAU~O

t,NTONJ.O ..JORGE
AF~

tlCEL. Y DE P tIUL.f-l

r'ir-,N[)O {IH I L. I O
COB'l' (.:1
AROL.DE DE OL.IVEIRA
1':11~ Ol...DO CEDR (")Z
A'T Il...A l...IN~:;
AUGUSTINHO FREITAS
AYRE~; DI~ CUNHA
rlF~

1~1\1"i(.~N[)O

B.

S{~

BENEDITO DOMINGOS
11-

~.JCI C:'.J4II1~,:)';ü J~ C.. . I,~tJtu.'~.j,., e ]U:iul.'J':: ,~o: ~O;;:;\-""":II.l
PJ(Ch'::('( jo P,~!:tt·:,;

- pare-ct:-r :1a

l ... orr,,-;,~.=t(\

fJONIFACIO DE ANDRADA
BOSCO r: RANCf-l
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CARLOS

ALBEI~TO

CARLOS APOLINARIO
C,~RI.ooOS

CMHJI~Cr-i

C(iRL.OS Cf.-,RDINf.iL.

CARLOS DA CARBRAR
l... () b !:) f.,NT t-iNf-l
CLL I r, ~iLNf.)L~:;

Crll~

CEL.SO R U!:;G()~11~NNO
CHIC(.'~() BI':oIGIDO
CHICO F EF~R,~l"\ENT(1
C I DI NIIA C(~l''fr' O!:)

COR AUC:I. SOB R I NIlO
COt;T (.i F[I~ I~ E. I I~ A
[)~,Nll..O DE CAf;ol RO
DAVI ALVES SIL.V(.,
DIL.CELJ SPER,~FICO
DOM I NGO!3 DlJ1IUI
DU I L. 10 P I BANF.::~;CII I
ELHNHO ARf-iUJO
E[)LJAr~D() BARBOSA

o

F I H A I 11 M H r:, J !:;

EL 1AG AB f~ Allt~O
ELIAS HUHAD
EMERSON OL.~VO PIRES
ENIO fJACCI
ENIVAl.DO R HIElIH)
EI~Al...DO TI~ INUADL
EULER RIBEIRO
EZlDIO fi INlolEIRO

FEL IX t1ENDONCA
FERNANDO DINlZ
FERNANDO OONCALVES
FERNANDO TOI~ I~E!:;
FEU ROBA
FL.AVIO Àr~NB
t;"LAVIO DERZI
FRANCISCO RODRIGUEB
FREIRE ..JUNIOI~
GEDDEL VILIRA LIMA
GE:R l"1ANO R1. Gor l o
GERSON PEPES
GERVAS1.0 OLIVEIRA
GIL. V(~N F\{ E1 r~ E.
GIovr-ümI QUEIROZ
GONZrl(3{~1
MOTAo
HENR I QUE EDurlR DO M.. VU:)
HERACLITO FOI~TEoS
HERCULANO ANGHINEfTI
HERMES PARCIANELLO
HIL.ARIO COIMBRA
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HOMERO OQUIDO
lBERE FERREIRA
ILDEMAR KUSSl.ER
IVAN VAL.ENTE
riJO MAINAIHH
J~IIR BOLSONP,IH)
,JLI<ONIMO RCIS

°JOAO COSER
JOAO M.!\IA
,JOAO f' I ZZOl.A 0J 1" I
JORGE TADEU MUDALEN
,JOSE AUGUSTO
JOSE CARL.OS GABOlA
,JOSE DE

ABI~r:ooU

~JOS[

JANENE
L.1 NH,~I~ ES
LUIZ Cl.f.::ROT

~JOBE

MAlJIUCI0

~JOSE

JO!:iL.

PR IANTE
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JOSE THOMAZ NONO

"JOSE

I.APr~OVITA

VIEII~A

L.AURA CARNEIRO
LE.ONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINO
L lNDBERG FAlx IAS
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
L.UIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO
MARCELO BARBIERI
MARCIA CIBILIS VIANA
MAReIO r"ORlES
MAI~COS MEDRADO
MARIA LAURA
MARIA VALADAO
MARINHA RAUPP
HARIO DE OLIVEIRA
HARGUINHO CHEDID
HAURI SEI~GIO
MÃURO FECURY
~1AX ROSENMANN
MU~ILO PINHEIRO
MUSSA DEMES
NAN SOUZA
NEDSON MICHELETI
NELSON MEURER
NESTOR DUAf~ TE
NOEL DE OLIVEIRA
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OLAVO CALHEIROS
OSVALDO REIS
PAULO DE VELASCO
PEDRINHO ABRAO
PEDI~O NOVAIS
PEDRO WIL.SON
PINHEIRO LANDIM
PR ISCO VIANI~
RAUl... BELEM
RICAr~DO GOMY[)E
RIlA CAMATA
ROBERIO ARAU~JO
ROBERTO BALEBTRA
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PAULINO
RODRIGUES PAl.MA
ROGERIO SILVA
RONIVON SANTIAGO
RUBENS COEiAC
SAl.VADOR ZIMBALDI .
SANDRA STARLING
SARAivA FEL.IPE.
SARNEY FILHO

SEBASTIAO MADEIRA
SERCHO BARCELL.OS
SERGIO CARNEII~O
SEVERIANO ALVES
SILAS BRASILEIRO
TALVANE AL.BUQUERQUE
TETE BEZEI~RA
TILDEN SANTIAGO
UBALDINO JUNIOR
UBALDO CORREA
VALDEMAR COSTA NETO
VALDENOR GUEDES
VANESSA FELIPPE
VILMAR RO'CHA
WALDOMIRO FIORAVANTE
LoJELSON GASPARINI
WIGBERTO TARTLJCE
WILSON CUNHA
WOLNEY QUEIROZ
ZAIRE REZENDE
ZE GOMES DA ROCHA
ZILA BEZERRA
ZLJLAIE COBRA

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 174
ASSINATURAS DE APOIAMENTO ••••••••••••••••• 1
ASSINATURAS REPETIDAS ••••••••••••••••••••• 22
ASSINAT.URAS ILEGIVEIS..................... 4
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM •••• ~ ••••••••• 10
ASSINATURAS DE DEPUTADOS L.ICENCIADOS •••••• 0
ASSINATURAS DE SENADORES •••••••••••••••••• 0
APOIAMENT()
j.42 ... BE'TINI-IO ROSADO
j.48 ....
151 -

173 170 j.15 -

60 -'
160 €la -

1'65 136 -

171 _.
(74 -

141 _.

REPETIDA
AECIO NEVES <REPETIDA)
ALCESTE ALMEIDA (REPETIDA)
ANTONIO DO VALLE <REPETIDA)
ANTONIO JORGE (REPETIDA)
ARMANDO COSTA (REPETIDA)
AYRES DA CUNHA (REPETIDA)
BENEDITO DOMINGOS (REPETIDA)
CELSO RUSSOMANNO (REPETIDA)
EMERSON OLAVO PIRES (REPETIDA)
ENIO BACCI (REPETIDA)
ENIVALDO RIBEIRO (REPETIDA)
FERNANDO DINIZ (REPETIDA)
FERNANDO TORRES (REPETIDA)
FERNANDO TORRES (REPETIDA)
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:1.00 ....

87 .93 _.

63 t 47 -89 -
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HILARIO COIMBRA (REPETIDn)
JOSE PRIANTE (REPETIDA)
LEONEL PAVAN (REPETIDA)
MUSSA DEMES (REPETIDA)
NEDSON MICHELETI <REPETIDA)
VALDENOR GUEDES (REPETIDA)
WALDOMIRO FIORAVANTE (REPElIDA)
ZAIRE REZENDE (REPETIDA)

NAO CONFERE
AUGUSTO FARIAB
B - CORIOl.ANO SALEB
134 _.
HUMBERTO COSTA
j.3t .
JOAO COLACO
53 . JOAO RIBEIRO
j,57
JONIVAL LUCAS
162 _.

28 -

JOSL BORBA
JOSE fORIUNATl
SALOM~O CRUZ
VICENtE ANDRE 90M~S

1~'
11~"

58"

ILEllIVEL
130
161
164
166

SECRETARIA-GERAL DA MESA
SeçIoMAIU

...

~~I.9!2
-- - - - - - --

Oficio n-psY 185

Senhor secr.tjrio-Geral:

v_ llenhori. ~ • PfOPO'W M EITMtI1dII •
Conatiluiçlo. do Senhor ~nho Chedid. ~ _ _ • ~ do 5 2" do~. 230
M COl'lltiluiçlo F~•• 11m M ~ limite M icMde ~ ~ 1*1I mito de
~ ~ ~ coIeIivc» ~ • ~ MI'YÍÇ06 M diwrllo públiaI,
c:ont6m llÚIIWO lIIicienW M .~. Clll'IàndO • reflIridII propc»içIo M:
CornI.J1ico •

c.ptuIol
DO PODER lZOISlATIVO

174 MIiM\I.nI~;

022 ........ ~ ;
010 UIiMIUr. que nIo conf....m;
004 UliMtInI ilegf"".; •
001 ...inetura M _emenlo.
A1l11M:ioMrn1nl•.

A Sue SenhoriII o senhor
Or. MozaI'l VIenrw M PIIiwI

~de"""

NESTA

~

..

DIJ""c:_a «. .*",,-
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Compete a este orgão tecnico apreciar a admissibilidade da proposta
face aos ditames do an. 60 do mesmo estatuto constitucional. bem como contbrme
detalhamemo comido nos ans. ZOI, Z02 e ZOJ do RegImento Interno desta Casa

Eo relataria.
11· VOTO DO RELATOa
Em exame de adnussibilidade nio há reparos a fazer quanto ao
prosseguimento da tramit~ da proposta. uJlll vez que a matéria nela tratada nio atenta

I - • bmI feder'" de !IIado;
I - o W*) direto, eecn!tQ, unlverlal e peri6dk:o;
• • If:I*8ÇIo doi Podem;
ri - OI cIreIIoI e gnntIu ntMcIuaIa.
' " 11 rnlttril CONtante de propOICa de emenda rejebdI
(lU hIvldI por prejudlqadl nIo pode Itr objeto de nova propoIta
na melml leUIo 1eQiI&Illv1.

contra qualquer norma constitucional, de modo panicular o ano 60 - nio tende a abolir a
forma federallva; o voto direto, secreto, universal e periódico;

I

separlçilo dos Poderes e,

menos IÍnda. algum direito ou garantia individual (§ 4· do mesmo anigo).

Como se sabe, o exame de admissibilidade desta Comissio se
circunscreve

verificaçio destes pressupostOS, restando à Comissilo Especial a ser

caso venha a merecer parecer favorável nesta instincia. a analise do merito e,

designada.

assim, da conveniõncia do que pretende a proposiçilo (an. l02, § 2').
Isto posto, voto pela admissibilidade da proposta de emenda à
Constituiçio Federal n· 4O/9S.

.... VII

Saia da Comissilo, em ., de '(.,

de 1995.

Deputado PRISCO VIANA
Relator

A C~missao de Constituição e ~usti;a e de R~_
em reuniao ordinária realizada hoje, opinou u~anime_
m~nte oela admissibllidade da Prooosta de Emenda
Constit~~
ção ~q 40/95, nos termos do parecer do Relatct.

dação,

Estiveram presentes as

Senhor~s

Deputados:

Roberto Magalhães - Presidente, Nestor C~ar~e.
Valdenar Guedes e Zulaiê Cobra - vice-Presidentes. Ant~ni~
Geraldo, Benedito de LIra, BoniFácio de Andrada. Cláudio
Cajado, Jair SIqueira, Paes Landim, Rodrigues Palma, vicen~e
Cascione, vilmar Rocha, Edlnho Araújo, Gllvan Freire, Ivandro Cunha Lima, Jorge Wilson, ;osé Luiz Clerot. Niclas R:b~iro,

Udson

Vicente

-

Abi-Ack~l,

Rodrigu~s,

Ciro

p,q-eé<..'êR

!brahim

M~nd~s,

Paulo

Coriolano

Roland

Motta.
D~lgado,

Sales,

Lavign~,

Gerson

Dliveir~,

Marcelo

Nogu~ira,

Joio Thomé

Adylson

d~

Jarbas Lima, Prisco viana, José Genoíno,

Albuquerque,
'-

Danilo de Castro, Régis

Peres,

Déda, Milton

-

Band~ira,

Arruda,

Marconi Perillo, ralvane

Matheus

Schmidt,

Jair Soares, Elias Abrahão,

Fra~cisc~

~ilson

Gibson,

;ernando

Diniz.

Alexandre Cardoso,

M~strinho e Milton

em~ri;)~~~

.,., "Co."

o, ,. ~~'"

~d~nt~ ~

..;)A

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO
I - RELATÓRIO

A proposta de emenda à Constituição Federal acima indica que tem
como primeiro subscritor o Deputado Marquinho Chedid, imenra acrescentar ao § Z· do ano
:!30 da Constituição a gratuidade na utilização dos transponcs coletivos e dos se",;ços de

diversão publica aos maiores de sessenta anos. Pelo texto atualmente em vigor. apenas

05

maiores de sessenta e CinCO anos usufruem da gratuidade quanto ao transpone coletivo

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUlÇÃ(
N° 56-A, DE 1995
(Do Sr. :\<liIton Temer e outros)
Dá nova redação ao parágrafo 49 do artigo ZZ3 da Con!

Argumenta o proponente que a medida busca aprimorar o elevado grau

de justiça sociaJ que a redação em vigor possui

tituição Federal. que trata do cancelamento de conee!
sões ~ permissões para o serviço de radiodifusão son~
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ra e de sons e imagens; tendo parecer da Comissão de
Constituição e Justíça e de Redação, pela admissibil!
dade, com declaração de voto do Sr. Régis de Oliveira.

apagar das luz.es do go"emo anterior Ha sl.speltas ce megulandades no processo e no
futuro a$Slslir~se~a a comerCialização dessas (lutorgas. .;omo se fossem propnedades
pnvadas das empresas conceSSlonanas e permlsslonanas :it:m que o Poder Pubhco tenha
como tnterfenr
A recem~sanclonada Lei de C úncessões tambem nào contn~.. para

(PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUICXO N9 56, DE 1995, A
QUE SE REFERE O PARECER)

minorar o problema.. uma vez que. em seu art 41, estabelece que suas diSpOSIções não se
aplicam a concessão. perrmssão e autonzação para o sernço de radiodifusão sonora e de
sons e Imagens .-\ questão das concessões e pernllSsões nesse setor continua somente

Slf~LÜU()

regulamentada no Codlgo BrasIleiro de TdecomuOIcações (Lei n" 4117. de 1(62) e no
Decreto n" SZ795. de' 1965. referente aos servl;os de radiodIfusão Ambos os Instrumentos
datam da decada de 60 e tiveram alguns de seus

an1f~os lO.... aJldados

pela Constltulçào de

1988 Par exemplo. a cassação adrnlOlstrama de concessões e permlssàes pelo Executivo

esbarra hOJe nas limitações do q 4° do ar! ':::J

I!

~a Comiss1\<.

de Cc1nstituiç3o e Justi~a e de Reda~3u'
pare,'er do Relar,)r
- parecer dI Cumi;silo
ded=~ãu de \'< -11,1 d(1 Deputad.,1 /.{~gl;; de Oliveira.

Tanto o Poder Executl....o como o Poder Leglslallvo não dispõem.
portanto. de IOStrumentos para cancelar .;oncessões e permissões antes de findo o prazo.
restando apenas a utllizaçào da . . . Ia JudiCial :\ IniCIativa de propor tal medida cabe ao
\11n1steno Publico. conforme define a LeI Complementar n" 075, de 1993
Conclulndo~

>\5 'tesas JJ. r.imara dos Deputados e do Senado Federal. nos
'ermos ,)0 Jrt

",')

JJ. (\mstl[Ulção Ft:deraL promulgam

.l

<;egumtc emenda .lO lexto

-\rtlgO umco A expressão ·'ou de deliberação de. no mmlmo. dOIS

'1UIOI05 jo longresso 'aclon31. em \0J3ção nominal. pro... oc:da por InIClattva do Conselho
de Cúmum.:açào ':;oclal ou de ..:jualquer Comissão Pennanente" e aditada ao
J.l

~

4° do art. ZZ3. de forma a

inclUIr no texto constitucIonal a pOSSibilidade de cancelamento pelo Congresso

~~aclanal

r 0nSlltUlção

Federal. ;:,assando

t)

rer~ndo

JISPOSltl\O

oi

~

4° do an

vigorar com a seguinte

ehmlnar contudo a competenCla do Poder Judlclarlo

.\ redação apresentada procura

manter o mesmo'"quorum qualificado detimdo no ~ ;:'" do ret'endo artigo. para o caso de
nia-renovação. e dlnglr a inICiativa de propo!tlção para o Conselho de Comunlcaçào SOCial
e para as Comissões Pennanenres

redaç,io
Sala das Sessões. em
~~Q

O ..:ancelamemo da concessão nu permIssão. antes de venCIdo

o prazo depende de deCisão Judicial ou de dellberaçáo de. no mmlmo. dOIS qumfos do
Congresso 'acionaI. t:m "mação nommal. provocada por IniCiativa do Conselho de

de

1995

-h!. ~ ~(.Il c..neru: .IJ.J \hlton Temer

ComuOlcação SOCial ou de qualquer Comissão Permanente

Jl;STIFICAÇÃO
-\ proposta de emenda J ConstltUlçào ora apresemada objetiva
.::omglr distorção e\ldente do texto constuuclOnal em vigor -\0 Congres5D ~actOnal. de
Jcordo com o an -l9, mClso '\1 ":umpete Jpreclar cOnclUSI\.lmeme O:J atos de concessão e
renovação de concessão de emissoras ue radlo e tele'ol'1ão. sendo que os atos 50 produzem
efeito leg.l1 apos essa deliberação. conforme: L'" art ::3. ~ V' O mesmo anI80. em seus §§
10 e 2°. estabelece 05 prazos de apreciação dos atos de outorga e define que a
nào~reno"ação

da concessào ou perTT1Jssão dependera de aprovaçio de. no mlnlmo. de-ts

qUintos do Congresso ~aclonal. em '-otação nommal Em direção contrana. o

q 4°

IldO

atnbul lambem ao Poder LegIslativo. como 'lena nalural. a prerrogativa de cancelar as
concessões e penmssões. antes de venCido o prazo. deu(ando essa tarefa apenas a cargo do
Poder Judlclano
A presente propn.,ta. lO alterar o q ';0. pennitirà ao Poder
Legislativo dispor de mais um Instrumento para regular o selor Ate o mamemo. o p3peJ
do Congresso NaCional tem Sido passrlio. não passanao da. mera homologação do atos de
outorga encaminhados a sua analise pelo Poder [xecutl\o '-:ào basta ao Congresso o
poder de aprovar as concessões ou penmssões Para. <lue possa atuar mais ativamente na
; ... ~~ ... ;' _-' .....1 P"!ltll:J. ~ f;u,er ';l.Impnr Ol.Jlros JISOOSltl... OS da ConstitUição Federal. como
~i1

. ·~l~·
~un':":

::.

..ç ': : ~Je!t:~e

\~ .j~

. 'C::l

t:

••

:JIO

os pnn'lplos que deverão n0rtear a produção e programação das

e :de....lsao. ,) Poder LeglslalJ"'o de\era poder não renovar e cancelar

;:er.mssóes que n.io

e~[ào

sendo usadas no mteresse da SOCiedade.

O controle SOCial sobre os meios de .;cmunlcação precIsa ser
llT1p: l:'r.l1nte

de

concessões e permIssões de serviços Je radlodlfusao ':i0nora e de sons e Imagens. !:Iem

.:on5tl1uç~onal

::J

a proposta de mmha dutona, que conta com o

necessano apoiamento dos meus nobres colegas. modifica o

debatido DeCisões sobre concessão ou permIssão de sernços de radiodifusão

de....em extrapolar Simples considerações de ordem tecoaca. .ldmmlstratlva.. económlca ou
!ecncloglca Reumóes em mstanCI.1S lr.tema.ClonaIS ~n ....ol\endo os palses desenvolVidos
conrírma.m. pela pauta de dIscussões e pela agenda de preocupações. que. pnmordlalmente.
o que esta em Jogo e

J.

questão da organização mais ou menos democrauca de Uma

determinada ,oclldade Regulamenlações cada Ve. nlall severu - e destaque espeCial dtlle
>Ir dado a realidade none-ametlcana • confltll1am l lend~nc'l de ~um.nto do controle da
,oclldad••obre e.SI' '"'V1çOl.
OI proce"ol de Jlcilaçlo qUI antecedem li outorgll nlo podem
SI re!tnnllir a compu.çlo de pOl.,bilid.des malarilis das empre.as ,nteres..dU. No cuo
bralllelro. e de conhecimento di lodos que e," preceuo••Iim de nlo .. bllear em
cnlenol objetiVaI que levem em CMla OUtrOI t'átore! relevantes do pontO de vista StlCial.
tem sido crivado de irrellularidades. sl!r'do o meeanllMo dll outorgu utilizado no
l'avoreclmlnto de penou I IlNpOl econ6lt11COl e como mOlda de barganha d. r.v"r.&
pnluico!. Vali lembrar o poço de dlflculdadi. no qual l i VIU envolvido o aUal governa
com o .pllOdio da calcata de concellóu aprovadu pelo u·minlltró Djalma Moral'. lO

ADROALDO STRECK
ADYLSON MOTTA
AECIO NEVES
AGNELO QUEIROZ
AIRTON DIPP
ALBERICO CORDEIRO
ALCIDES MODESTO
ALDO ARANTES
ALDO REBELO
ALEXANDRE CARDOSO
ALMINO AFFONSO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ANA JULIA.
ANIVALDO VALE
ANTONIO BRASIL
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JOAQUIM
ARACELY DE PAULA
ARLINDO CHINAGLLA
ARMANDO ABILIO
ARMANDO COSTA
ARNALDO MADEIRA
ARTHUR VIRGILIO NETO
AUGUSTO CARVALHO
BARaOSA NETO
BE'J'P LELIS
CARLOS CARDINAL
CARLOS MOSCONI
CARLOS SANTANA
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CASSIO CUNHA LIMA
CELSO DANIEL
CELSO RUSSOMANNO
CHICAO BRIGIDO
CHICO FERRAMENTA
CHICO VIGILANTE
CIDINHA CAMPOS
CORIOLANO SALES
COSTA FERREIRA
CUNHA LIMA
DANILO DE CASTRO
DOMINGOS DUTRA
DOMINGOS LEONELLI
DUILIO PISANESCHI
EDSON EZEQUIEL
EDUARDO BARBOSA

007 assInaturas repe\\das
001 asslTlatura de apoiamento. e
001 assinatura Ileglv"l
AtenCiosamente.

c :2A-V":""'-

.f.f.

""+t; _

CLAUDIO RAMOS AGUIRRA
Chef"
A Sua SenhoT/a o Senhor
Or Mozan V,anna de PalVa
SecretáT/o-Gllral da Mesa
NESTA

CONSTITUICÃO

~ n:m:unYA ~JMSII,

1988

UBALDINO JUNIOR

WILSON CAMPOS

UBALDO CORREA

WOLNE'i QUEIROZ

UDSON BANDEIRA
VANESSA FELIPPE
WALDOMIRO FIORAVANTE

DA ORGMlZAÇÃO DOS PODEJtES

ZAIRE REZENDE
ZULAI E COBRA

ASSINATURAS CONFIRMADAS .••.......•....•... 171
ASSINATURAS DE APOIAMENTO.................
1
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM..............
8
ASSINATURAS ILEGIVEIS.....................
1
TOTAL DE ASSINATURAS................ . . . . .• 188

_~I

REPETIDAS:

DO PODER U:GlSLAllVO

SECRETARIA-GERAL DA MESA
unn.TuaAa COIIPIJUIAI)A8 REPETIDAB

7 -

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO JOAQUIM
EURIPEDES MIRANDA
JOSE CARLOS SABOIA
MARCONI PERILLO
NOEL DE OLIVEIRA
ROBERTO VALADAO

1 -

CARLOS APOLINARIO

1 -

2 3 -

" 5 -

6 -

SP

ES

PSDB
PDT
PDT
PSB
PP
PHDB
PHDB

SP

PHDB

HT

RO
MA
GO
RJ

Art. 49. E da competéncil eadusiv8 do Congre.so l'IkionII.

ASBIKA'l'uaAa QUI: KAO COIIPUIIl
1 2 3 -

" 5 6 7 -

8 -

ADAO PRE'l'TO
ARNON BEZERRA
A'iRES DA CUNHA
CONCEIcAC TAVARES
FRANCISCO DORNELLES
ITAMAR SERPA
JOSE CARLOS LACERDA
MIGUEL ROSS!TTO

sp

RS
CE

PT
PSDB
PFL

RJ
RJ
RJ
RJ

PPR
PDT
PPR

RS

~

PT

..

Do ""-« I

f

,

lJ!w

PT

Subseçioa

SECRETARlA-GERAl DA MES.A
5eçIo ele Ata-

D. Emetttá. ~
Art. 10. A CclnIIIiluiçio podea ~ emendada ~ ~

Ofícío ".1.l 195

Brasília, 18 ele abril de 1995
Senhcr~I:

CllIlUlico • Vona 5enhona que • Proposta de Emenda li
ConstitUIção do Senhor Milton Temer. que "dá nova redação ao § 4' do an. 223 da
ConstItuIção Federal. que trata do cancelamentD de concessões e permlssOes para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e Imagens". contém número sufiCiente de
slgnatáT/os constando a refeT/da proposição de
171 assinaturas válidas

ooa assinaturas que não conferem;

pasIa'

I - de ~ ~. no rnnmo dos membros da Cirnm
dos Dep&Idos ou do Som.do Fe.ieral
• - do Pn!sídeIIIe di Repút!kll..

11 - ~ mlIIS da ~ das AssembIeiu ~ dIs
U'lidades da Federação m.wI~se. cAda uma delas. pela
rnMlI'IlI '*'va ~ seus me.b 05
• I' " ÚlnSlJIulÇão nilo podmt Sl!f emendada na vigénciI
de "'~ão federal. de eudo ~ cHesa ou ~ etado de
sitio
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t 2' A proposta ~ dac\mda e \IOtltcIa em ada Casa
do Congresso NaoonaI. em dois turnos c:onsideranclo-se aprowda se ~. em ~ rés qIAf1tD5 dos \oIlJt05 dos respectMlS
membros.
t 3' A emenda i ConslIlUIÇão ser/l promulgada pelas ~
MS cU Ornara dos ~ e do Senado Federal. com o
1espeâM:l nwnero de ordem

t 4 Não .er* CIbte'o de ~ . propoIIa de emencU lenderU • IIboIlr
I - • lama It:dt:i ..... de E.-.do
I - o ~ dImo. 1KT'ftO. un~ e pen6eIco;
• - • ~ão dos Poderes
IV -

05

dIreolos e garanbaS indMdual5

A matena ~ de proposta de emenda ~
o.J havlda por prejudICada Mo pode ter obJeto de ncMI proposta
I\ll mesma 5e>SaO legJslatNa

t 5

n
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1lELA1'ÓIUO

PeJa praeate JIIOIlOIIa de cmeoda à c.na da RepábIica,
pdeDdem o ihIIlre DcpuIIIdo MiItllIl T_ e

OI

dcmaiI lUbIc:riIoreI dIr

- - ndIçIo 10 pmpro 4- cio arti&o 223 da CcmtituiçIo FedcnI, que tnda

cio cnceJemento de CODOeIIllea e pcrmiII&ca ~ o .-viço de radiodifUsIo
lODOra e de lOaI e .......

Pi.......

cio talo CCIIIItiIucioaa _

OI

lIIIInI . .

a JIIOIlOIIa corrija

~

YiFr 8D . . diz..,no _ . . de CODCeIIlIeI e

raMJYIIÇ&I de CODCeIIlIeI de lIIIÍIIOnI de l*6o e WIMIIo.

11IuIo VIII

A matáia fbi diltribuidl à ComiuIo de CoastituiçIo e

Justiça e de RedIIçIo, de acordo com o .-tigo 216 da lIOOIIIl intema.
É o reJatório.

=

n.

VOTODOIlELATOIl

AIt. 221. A
e a ~. a. erniuanls de
Itdio e ~ ~ -1eQI.**S pnJCfpios.
I - p " é â • lnIidIdes ecIur::IDI-. miIIic:a. ~

Na coaformidade com o repmento cio Reaimarto IóIrDO inIerto DO lIt. 32, DI, b e 216, CUIIIp1l cpc a ComiuIo de CoastituiçIo e

I _ pn::moç.8o cU cuInn rwc:ianaI e regionIII e eDnUl
• produção i"depedolnte ~ ~ - ~.
11 _ ~ão da produção. a&nI. ar1IsbCa e jomIIísticL Ululo" Ile percenIUmS dIliIb:Iecidos em Ie.
IV _ respeito aos valores étKo5 e lOciais cU pesIOlI e
da ,."ala

emcoda à CoaIti'"iç'o.
TJlIIa.Ie de iDiciIâva cpc di __ redaçIo • díIpOIiIivo

llise~

Justiça e de RedaçIo Ie poauacie qumto à admiuibilidlde de popOIla de

COIIIdlucioaal repIarmeme lUbIc:riIu de ..-do com ~ c:oastiIucioaaI

eáabeIecido pelo artiao 60, I da COIIItituiçIo Federal e arti&o 201, I do Regimento lI*mo da amara doi DepuIadoI, pelo que • admiIsibiIidade da
popOIiçIo lCri eumiNda à luz das c16u1uJ111imitativu cio peripa10 4- do

artiao 60 da CoIIItituiçIo FedcnL
Art. 223. ~ ao Pudef ~ e:uorgar e renowr
concessão. permissão e autDriação J*B o leMço de radtod..
fusão .unora e de .uns e Wnagens.. ~ o pmeipio da
~icSadl!dos lisIemas prwackI. púbko e ..-aI
t l' O Congresso NKianaI ~ o aIO no prazo do
art. 64. n 2' e 4'.. contar do n:cebmento da mens.agem.
t 2' A não l1!flClIVlIÇão di CXlIlCessão o.J pennI5Sio ~
der* de aprovIIÇio de. no nmimo. dais quinlcs do Congresso
Naoonal. em lfIDtaÇão nominal.
t 3' O ato de UUlDrgl ou rB~ ~ produzri
efeilos legais ÇÓ5 deIiben!çio do Ccrvaso NacicnIL na tumv
dos ~05 .IIelÍCIe5.
t 4' O ~ di c:onc:essio ou penTúsão. lI'IIe5
de ftnddo o prazo. depende de deaIio ~
t 5' O prazo da wnc:euio ou permiuio lIri de dez
.nos pera as enussoras de rádio e de quNe J*B as de lIdewiIão.

Em Il1o p"**""-lo • pI'llpOáa . . . . . . fbnDa lidIrItiva cio EmcIo; em DIo ldIDtMcIo COIl1ra o iaItibdo cio VOCO direlo, _ _ •
1IIIÍVena1;

em DIo pOltllluclo • aboIiçIo da tepenÇio doi PodcnI e doi di-

reitoI e pnmtiu iadividuais,

IOIDOI

que • pI'llpOáa apraeata u c:oadiç6el

pópiu de admiuibilidade.
Nouo voco, poM, , pela admiuibilidlde da Propoáa de

EmeDda à CoutiIuiçlo D- 5&'95, ora em lpIeCiaçIo.
SaladaComiulo.emJ' deIS de 1995.

_______•

....-"o~-

Depado MAJlCELO DtDA

ReIaa

-:JII: -

Agosto de 1995
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PARECER DA COM1SSII0

PIimIiIo , por 1181Il1o 1IIIàcII .....,.... A Comlsslo de Constltulçlo e JustIça e de Redaçlo, em reunI10 ordln'rla realIzada hoje, opInou unanimemente pela admissIbilIdade da Proposta de Emenda' Constltul
çlo nQ'S6195, nos termos do parecer do Relator. O Oeputado
R~gis de Oliveira apresentou declaraçlo de voto.
Estivera. presentes os Senhores Oeputados:

qlIIIq1IIr CI'lIIrO JIIICIÍIO
• • tIlá

I

_11liiio.

podialJlOllClr. . . . . Il-1o cc.. comçIo.
NoIllÍào,
JlIOIIIIM. É _ . . . ~o"""
BI~.JIO'O' Acaia. _ _
todII . . . .

• • , tIlaÍlO,

lO, _

cil.

\...h.;~

Roberto Magalhles - Presidente, Nestor Ouarte,
valdenor Guedes e Zulai. Cobra - VIce-Presidentes, AntOnIo
Geraldo, Cl'udio CajadO, Jair Siqueira, VIcente Cascione,
vilmar Rocha, Edinho Araújo, Joio Natal, Jorge Wilson, Jos~
Luiz Clerot, Oanllo de Castro, R~gls de Oliveira, Adylson
Motta, Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Lima, H'lio Bicudo, Jos~
Genolno, Marcelo O~da, Milton Mendes, Talvane Albuquerque,
CorIolano Sales, ~nio eacci, Matheus Schmidt, Nilson Gibson,
Aldo Arantes, Ciro NogueIra, Jos~ Rezende, Aioysio Nunes
Ferreira, ElIas Abrahlo, Fernando Olnlz, Joio Tho.~ Mestrinho, Luiz Fernando, Roberto ealestra, MIlton Temer e AicIone
Ath.yde.

~. ~,~

CClIIMú do . . tO,

NR

5*

ld._~

+. it".é.PBC.
I~- t· ' 7 ~ ~
•

<Z~
-~N!O

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 69-A, DE 1995
(Do Sr. Antônio Feijão e outros)
Dá nova redação ao artigo ZZ5 da Constituíção Federal;
tendo parecer da Comíssão de Constituição e Justiça e
de Redação, pela adaissibilidade, contra os votos dos
Srs. José Rezende e João Natal, coa declaração de voto
do Sr. Régis de Oliveira.
(PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUICAO N9 69, DE 1995,
QUE SE REFERE O PARECER)

A

SlIMÁIUU
~•

Tl1IIIHI • papaIIa

. . . . . . . . .T_,

iaic:iÊft do

ílaIln
I - Prorosiçã<. inicial

ela q1III objIIiva" O lÜpGIIo JliO III 203
I ~ 011 J-IÚs' . •
e imIpnI ~ pocJI . . ___

lia CIlIIIIliàivID. O
IIIVÍÇO di rüodifaIIo lOnOn e di _

Ir· Na C(lIIÚSiZio.'l de C"nslilUí..ã.. t }u:;liça e di! Redao.oão:
- pan:ccr do Relatc..t
- 1':Jrel.:er da C.mlislõão
- ~~ de \"'ok. do D!:pUlad.:. R~ de: OJi\"·eir.l

di. ... di vmcido O pI'IIm IlnIYÍIdI _ _ jadiciIl.
A. propoú poIIibíIiI. qlII. mecIúIU dch1lerlçlo

de" llO trdnímo.

doU

qUÍJIIOI do COftII'IIIO NaRonaL IJII votlçlo nominaL ~ pelo ConII-

lho de Comllllicaçlo SoeíIl OG de ~oc:c-u l8nbím JIC*I ~

~

me.a. da Cimara doa OeputadO. e do Sanado Fadaral, nol wnnoa do tIrt.

60 da Con.ljunção Federal. promulgam a aeguinte emenda conalilucional:

;

la I COIlCIIIIo.
Em nn.dI. iJIIciN o 110 di ~ , em Dirdo AlilllilliIGêvo.
An.... OG irmIida-. o 110 iIIpI OG maio OG 1'IVOp-. o víIido. A inVIIidaçIo í 110 que iprIÀIl ~ .... cio 110 lJI1 Cace de prKtio JlClIJIIIIivo
(decmo 011" indo ... ~.1IucIr. . podO de VIIidade), AnvopçIo cIIcuD da CClIMIIiInda OG opodunÍdIlII ~ lIll Cace da
lI1IInçIo do iJúI.- p61lIic:o.
No _ _ fIMIIIo, o ..... oIljeIiva' • maJ.çIo do 110 di oatoIp lia
CClnCIIIlIo OG pIIJIÜIIo. A J'IYCIIIiIo dIcclmria do mao . . . . . . DI n__ lia
·_
cJeeíIIo j1IdiciIl,

WE" __•

JIlMIfIo. A

como pclIItO

6:0.

faN

I

dallltinda do 110 do . . . jwi-

CAPíTULO VI
DO MEIO JWBIENIE
Art. 225. Todo. lim direito ato meio ambiente ecologicamente equilibrllclo.
c:om vleta ao ~vImantoaóc:io-4Con6mlc:o da NaçIo. impondo-.. ao
Poder Público • • coletividada o dever da defandi-Io • utlilzi~ da forma
eue1antiwl. a fim da cOllMl'Yi~. para.a praMllla•• futura geraç6n.

§ 1° Par. aaaagurw • efatividade d.... direito. inc:umba ao Podar Público.
da forma ~ c:ompatlblllze • proteçlo ambientai com . . elrlg6nç1ae do
daHllvoivlmento auallantiwl:

I - c:on__. r••taurar os proc:as_ ecológico. HMl'Ic:ilIi. • pt'O\IW o
manejo ecológico da eapkie. e ecosaiatemaa;
li - c:~ a dillerlidada • a integridade do património genético do Pá••
fillClllizllr .s entidadea dedicadas • peaquiu • m.-.ipulaçio da lIIMariel
genético;

Agosto de 1995

em toda aa un'iaclH da Federaçjo. e
aqulMc'ncIa
dá....dM'in1l'.
e~. temtona.. e nu. componente. a urem eapec:l811nent8

UI

COlll

aomema • ."..

.pnlleglClM. Hndo a attwac;io e a 'u,lreaaia peI1I'lltIdU
ele
lei. vedada qwIlqwr utilizaçjo que comprometa a InteQnCI8de da ariII*le

queJU'tIIquem _

proteçio;

• exigir. na fonnII da lei. para inatalaçio ele obnl ou atividade que

IV
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".lreHII" comproYlldamen.., rlac:o PO"nclal de sign.r1Caliw degndeç60

, - Ao. Município. ~ue apraMntarem condiçOea Iácnicaa e optaram
pela guarda e armazenamento de lixo atilmico _ , garantido. peta Unilo,
todoa ~. recuraoa neceaairioa a proleçlo ambi.ntll além de
compenaaçlo financ.ira deVida ao fito gerador doa r..iduoa, deflnidoa
na forma dalal.

JUSTIFICATIVA:

do meio ambiente. estudo p,evlO de 'mpacto ambllnta'. a que se dar.
publicIdade.

V· controlar a produção. a comercIalização e o emprego de técnicas. métOdos
e substinctas que comportem nsco para a vida. a qualidade de Vida e o meIO
amblenle:

'VI

• promover a educação ambiemal em tOdo. o. nivel' de en.1IIO e a
consCIentIZação püblica para a con~ do meIO ambiente e aua
explorllÇio eua"nlada;

VII • proteger a fauna e a flora. vedada.. na forma da lei. a. pniticas que
coloquem em risco sua função ecológica. provoquem a .xIlnçio d• •spéc_
ou submetam os anho..'. a crueldade.

S2" AqueIlt que .lCpIorar recursos _ais rtea obrigado a recuperar o maio
~

que houwr degrMIado. ele acordo com
pelo órgio püblicó competente. na fom" da lei.

5

soIuc;io técnica .xigida

J- ,.. candulas e atividade. consideradas lesiva ao meio ambiente
SUjeJtario OI
ruponúwi8._soas físical' ou jUrídicas. a sanç6es
penais e adminislratlvas. "Ielepellde~ementa da obripçio ele reperw OI
dano. causadOS. dnde que M CMacterlze dolo ou culpe em NU
procedlmento.

maeore.

S .." A Flcnata AmIIzÕllica brasileirol. a Meta AIIintic:a. a Serra do ,... o
PantMll Mato-Grossen.. e a ZONl C'Jsteira aia patrim6nio nacionIIl. e _
utilizaçjo f.-"á. na torma da lei. d~ ele condiç6es que asegurem a
c~ do maio M1biente. inclunive -.to ao -.wolMllamento e uao
do. r.curso, naturall. viaando a melhona ele condiç6es ele vida e
e1eMnvolvimento dA comunidades envolvidadU.

. § 5" as t.rra. d.volutas. ae área indigenu e as terras arrecadadas pelo.
Estados. por açõ.s discrlmlnatóna•. necessárias. proteçio dos eco,,".ternas
natura.s.· comp6em aa Reaarvaa Nacionaia ele Recuraoa Naturai., e aua
utiliuçio. exploraçlo aua..ntlda e ocupaçlo, -ao e1eftnldoe em lei.

1- .. decretlçlo dtletll áre.. tar_... por lei complementar.

• 11 • uma cominlo inllarminiat«ta', indicada pelo Presiden.. da
República, num prazo de 05 (cinco) anoa, contldoa a partir da publlCllÇio
dea!- I~. devari elaborar. um Plano de Ordenam.nlo da R . . . Naclon.a de Recuraoe Natural., juntamenlo com uma propoeta de
regulamentlçlo do MU uao e ocupaçloõ

A queslio ambiental no Brasil e em especial na Amazõnla teve
legislação. ~onstitulÇio de 1988. elaborada sob um estado d. choqu• •
terronsmo ecológ.co promovido pe~)I Paises do primeiro mundo A
conseqüincta ele toda e.la guerrilha illaológ.ca foi o bloqueIO de qua.. 13~
(traze por cento) do temtôrlO nlClonal -:em latitündios ambllnlalS e Indigen'"
feitos na buaca ele verdadalTos .antuarios Intocávell. onde a I.. separuu a
nalUreZa do hornam. mas nio o tirou da mllária. elo umbilical que na m....1Ol'1I
das _ .. WII as e1e• .,..s ele ambos.

Assim. nio á difiCil perceber o. múltiplos tntere...s em jogo. de
que .. Co)nfundem quanto ao objetivo final ele
legitima. aspiraçõe. do. autintlcos
anâiantIIietll. Na AmIIzÕllia. como em outras part.s do Brasil. a que.tio
ambienlaI e indígena. para sar enfrentada em toda • s~ compleXIdade. terá
de peuar ~ por um entendimento amplo da. r.laçõe. entre a
natureza e a sociedade. que habitam • regiio.
natureza as maia

diversa..

pre~ da AmIIzÕllia com a

N60 há soluçio legal que pos.. separar o homem da natureza.
poia deade oa MUI primórdios a histórill ele ambos .. contundem • no final ..
fundam num IÔ sar.
A busca de umll SOlução harmõmca enUe Homem. Trabalho e
Natureza passa por uma nova VISão da conservação amb..ntal e
prinCipalmente •da pr.p.ração d. ar.~. ambientaIS saudavelS para as
prolllma. g.raçoe•. A analise da I.glslaçao ambllntal braslletra não pode ser
restn!ll ao aspecto ambIentai. mas
d. abranger toda a rUlldad. sacIoeconomlco-cultural do. locall .scolhldo•• da. soc'edades envolvidas,

t.,.

A legISlação ambllnlal atual colocou o homem a marg.m da
sobrevlVincla.•nquanto a nova ardam mundlll ditl que so seri Ilcançado um
modelo eStáv.' de conservação amblenlll' se a"oclldo ao desenvolVImento
econõmlCO dos povos. Se por um lado d.v.mos .vllllr o uso pr.datorlO dos
rlCUl'sos naturaIS••m contra Plrtlda. nio s. poda acartar que os hllb,tant.s do
lugar selim prIVados d. usufruIr d....s recurso•. para s.u conforto • bam·
e.,.,. c:omo dita hOJII a atual leglliação ambrental resulllldo de uma c:orrente
de p.nsamento utÓPica que d••eja manllr o pltrlmónlo nltural brlsll.lro. em
a.peelll a Amazõn... como res.rva ganática plra .. Nações do pnmelro
Mundo.

o

ItI - .. aNaia . . . . indígenu bem como aa demala . . . . referida
no caput de... artigo, deverlo .... raaYllliadu atra""a da um novo MnIO
e do NU leventamenCO econ6mico ecológico, podendo ocorrer noe _
Umi..a e denomlnaç6M, modltlcac;6es, na forma da laI.

Congr.sso Nacional. novam.nte convocado a tomar dlCllio
na Iluaca d. parmitir 10 Bra.i1 l i ins.rir na nova ord.m mundial. apre.anlllndo
uma lagi.lação ambienlal mod.ma. que perrl1lla ao Plis conhecer ,aus
~~rlOl. naturall atrevás de I.vanlamento .conõmlco ecologlco das ár...
indltponlvell (resarva. ecológica•• Indígena.) • se inserir d. vez no modelo
ele da.envolvimento su.t.ntado. que irá reger o desenvolvlm.nto do Homem
com a conservaçjo da natureza. no próximo mllinio.

.IV. A Unllo. OI Eatadoe e oa Municípioa. atra. doe _
6rgIoe
ambien.... compelen1n, farIo, na forma da 'ei, a lIdminletraçlo e
fiacaliuçlo deatll ..... que t8rIo a partlclpaçio de 6rgIo
repra..ntln.. do. indigenM. e ele outroa po_ idantiflcadoe, quando for
OCllO.

v•

A Unilo, para tina do diapoaCO nuta artigo, nIo podari
_ _ _'maIa de 50% da auperftcie Writorial ele cada !atado FedenIdo,
e~calo com právia anuinclll do Poder Lagialativo do meamo.

S 6· As u'ina. que operem com reator nucle. clwWio tar
definida em Ie; federa'. sem o que nio Pfld-rio .... instaladas.

s~

locaIizaçjo

DEPUTADD~

deI"'
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ADELSON RIBEIRO
ADROALDO STRECK
ADYLSON MOTTA
ALBERICO FILHO
ALEXANDRE CARDOSO
ALEXANDRE CERANTO
ALMINO AFFONSO
ALVARO GAUDSNCIO NETO
ANIBAL GOME::;
ANTONIO BRASIL
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JORGE
ANTONIO UENO
ARMANDO ABILIO
ARMANDO COSTA
ARNON BEZERRA
AROLDO CEDRAZ
AUGUSTO FARIAS
AUGUSTO VIVEIROS
AYRES DA CUNHA
BENEDITO DOMINGOS
BETD LELIS
CARLOS ALBERTO
CARLOS APOLINARIO
CASSIO CUNHA LIMA
CECI CUNHA
CELIA MENDES
CESAR BANDEIRA
CHICAO BRIGIDO
CIDINHA CAMPOS
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CONFUCIO MOURA
CORAUCI SOBRINHO
CORI~LANO SALES
COSTA FERREIRA
CUNHA LIMA
DANILO DE CASTRO
DARCISIO PERONDI
DAVI ALVES SILVA
DELFIM NETTO
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
DOLORES NUNES
DUILIO PISANESCHI
EDINHO BEZ
EDISON ANDRINO
EDSON QUEIROZ
EFRAIM MORAIS
ELIAS MURAD
ELTON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EULER RIBEIRO
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR

FATIMA PELAES
FERNANDO DINIZ
FERNANDO GOMES
FERNANDO LYRA
FLAVIO ARNS
FLAVIO DERZI
FRANCISCO DIOGENES
FREIRE JUNIOR
GEDDEL VIEIRA LIMA
GENESIO BERNARDINO
GERSON PERES
GERVASIO OLIVEIRA
GONZACA PATRIOTA
HERCULANO ANGHINETTI
HERMES PARCIANELLO
HlLARIO COIMBRA
HUMBERTO COSTA
IBERE FERREIRA
ILDEMAR KUSSLER
JAIME FERNANDES
JAIR BOLSONARO
JAYME SANTANA
JERONIMO REIS
JOAO ALMEIDA
JOAO COLACO
JOAO COSER
JOAO IENSEN
JOAO MAIA
JOAO MELLAO NETO
JOAO RIBEIRO
JOSE BORBA
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE EGYIHO
JOSE JANENE
JOSE LÚIZ CLEROT
JOSE MENDONCA BEZERRA
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE PRIANTE
JOSE ROCHA
JOSE TELES
JULIO REDECKER
LAEL VARELLA
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINO
LIDIA.QYINAN
LUl..IANO.CASTRO
T.UIS BARBOSA
LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUIZ FERNANDO
MAGNO BACELAR
MARCELO BARBIERI
MARCELO TEIXEIRA
MARCIA MARINHO
MARCOS LIMA
MARIO DE OLIVEIRA

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••.•••.••••••.. 176
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM..............
2
ASSINATURAS D~ DEPUTADOS LICENCIADOS......
1
ASSINATURAS ILEGIVEIS.....................
1
TOTAL DE ASSINATURAS ..••.•••••••.•••.••... 196

UII.A'l'uu. COJfJ'IIUIADA8 alPI'l'IDU
1 - ANIBAL GOMES
2 - ARMANDO COSTA
3 - AYRES DA CUNHA

4 - CASSIO CUNHA LIMA

5 - OILSO SPERAFICO
6 - EMERSON OLAVO PIRES

7 - JOAO COSER
8 - JOAO IENSEN

10 11 12 9

NAN SOUZA
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO REIS
PAULO FEIJO

CE
MG
SP
PB
MS
RO
ES
PR
MA
MG
TO
RJ

PMOB
PMDB
PFL
PMDB
PMDB
PSDB
PT

PTB
PP
PSOB
PP
PSOB

13
14
15
16
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MARQUINHO CHEDID
MAURICIO REQUIAO
MAURO LOPES
MURILO PINHEIRO
MUSSA DEMES
NAN SOUZA
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NELSON TRAD
ODILIO BALBINOTTI
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PAULO FEIJO
PAULO HESLANDER
PAULO RIT<'EL
PAULO ROCHA
PEDRO CANEDO
PEDRO NOVAIS
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
RAIMUNDO SANTOS
RENAN KURTZ
RICARDO HERACLIO
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA
RODRIGUES PALMA
ROGERIO SILVA
ROMEL ANIZIO
ROMMEL FEIJO
RONIVON SANTIAGO
RUBEM MEDINA
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SEBASTIAO MADEIRA
SERAFIM VENZON
SERGIO BARCELLOS
SEVERIANO ALVES
SILVERNANI SANTOS
SILVIO ABREU
SIMARA ELLERY
TALVANE ALBUQUERQUE
TETE BEZERRA
THEODORICO FERRACO
UBALDINO JUNIOR
UBIRATAN AGUIAR
URSICINO QUEIROZ
USHITARO KAMIA
VADAO GOMES
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VILMAR ROCHA
WERNER WANDERER
WIGBERTO TARTUCE
WILSON CUNHA
ZAIRE REZENDE
ZILA BEZERRA

REPETIDAS: 16

-

PINHEIRO LANDIM
ROMEL ANIZIO
SEBASTIAO MADEIRA
UBALDINO JUNIOR

CE
MG
MA
BA

PMDB
PP
PSOB
PSB

U8IDTU1tA8 QUI DO COJfJ'DZII
1 - AGNELO QUEIROZ
2 - RICARDO GOMYDE

DF
PR

PC DO B
PC DO B

U8IDTU1tA8 DI DIPUTM)08 LICDCIADOI
1 - VIRMONDES CRUVINEL

GO

PMDB
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de mlis cs. metade cs.s Assembléills LegísIIIIivas cs.s
delas. peja
mIioriI rNtiva de Rus. membros.
. f I" AComtituiçio nIo poder' ser emendd nII ~
de Intervençio feder", de estado de dmSII ou de est.Ido de
1Itio.
f 2" A proposta ser6 discUlics. e ~ em c.cs. ea.
do Congresso N.aonIJ, em dois turnos. considerando-se lfl"O~ se obdvet'. em tmbos. Im quDDa dos votei doi respeclI\IOS
• -

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seçlo de Ata.

~ cs. Fede~io. mlnlfetúlndl>se. c.cs. uma

Brasil,a 27 de abri' de 1995

OfiCIO n"l/f/95

Senhor Secretlirlo-Geral

membro&.

f'" A emenda. ConIIItulçio leIi promulalct. peIu MeMS cs.

am.. dos Oeput.edoa e do Senado rederIL com o

rapectiYo
Comunico aVo... Sln/lo(ia que a Proposta' de Emenda li

ConltituiçJo, do Senhor "~t6"'.o Fe,j~,;, qua
Con.t~ulçio Federal", contim numero ",,'C'llnte
propoSlçJo de.

de"di"~~àn~.:;,rta ~;;rI~:
". _.

,

176 eninatura. vilide.:
002 a..,nature. que nto conferem:
016 anlnaturas repelidas;
001 a..lnllura ileglvel: •
001 e• .,ntura de deputado liCencIado

AI~

2:f~

CLAuoio~:;"GlJlRRA
A Sua Senhoria o Senhor
Or. Mozart VIImSI de Paiva
sacratlino-Geral de Mesa
NESTA

m:mero de ordem.

f 4" ruo Rr6 objeto de delIler~io I

da &endenle I abolir;
I - I fonnI federlllvl de EiMdo;

pn:lPOIU de emen-

• - o voto direIo. aecreto. unIverMI e peri6clco:
• I leJ*'~io doi Poderes:
IV - oa cIreItoI e garentils ~.
f'" A~riI conMr1fe de propqIta de emenda rejettIdI

ou havida por prejudic.cta nIo pode lei' abjeto de nova popclIla
rw mesma leUAo leQislMivl.

,..VII
Car*IlIo VI
DO M!JO AMl!rn'!
Art. 225. Todos tem direito

.!GJILAÇ~O CITADA, NfEXAnA 'lU COOkD1NAÇ~O

'AS COMI.SOES 'lkMANENTES

10 rneIo' ambIent.e ecoIogIc.
meIú equlllbr.cSo. bem de UIO cemum do poYO e euen<:iIII

• lIdiII qualidade de vida. Impondo-Ie 10 Poder Público e •
~ o dever de defende·1o eprelel'V6-1o pariU presentes
• futurl' 1Jef~6es.
t I" Pari auegurlr I efetMdlde desse dIreIlD. Incumbe
10 Poder PúblIco.
I - presertar e reaaurlr os pt'oceuos ecol6gicos essen·
cilis e proYer o manejo ecolOgIco da espécies e ecossistemas;
• - prneMr I diverlidlde e IIntegridIde do patrim6nio
~o do PaIs e
entidades dedicldls • pesquisl
e mI~ullçio de materiII ~o;

file" ..

..... w
DA OItCWGZAçAo Doe PODDD

c.pIuIo I
DO PODER LEQlSlA11VO

~.

". E/MndI, COIJSlItuIçIo

AIt. 10. A Conduiçio poder' ler emendect. mecIianCe pr0posta:

I - de um terço. no 1."1 )O. dos membros cs. CImIrI
dos 0ep\Md0s ou do SeMdo Feder";
• -:. do Presidente cs. RepúbIic.;

• - definir. em todn l i unidades cs. Feder~io. espaços
terrtIorIIIs e Ie\a compclllel'lle, I lerem npec\IImenle protegidos. lendo llIlerIçio e llUpr'eSIio permltldu lOmente Itr.
Y9 de lei. vedada qualquer UlIIizlçio que ComprcmN I integridade dos Itrlbutos que juttIfIquem IUI proteçio;
IV - exigir. rw fonnI cs. lei. pari lnIúIIIçio de obra ou
lIiYidIde potenCiIImenIe CIUlldorI de IigniflcIliYl degradlçio
do meio.-nbiente, l!IIudo préYIo de inpICtD 1mbientII. I que
Ie dar, publícidade;
V - controlar I produçio. I c:omerc:illlaç60 e o emprego
de tknicu. métodos e substJnciu que comportem risco par.
I vida. I qualidade de vida e o meio ambiente;
• •.1 - pOfllOWl' I educ~io ambierUI em lOdoI oa niYeis
de ensklo e I conscientiulçio públic:1 para I preservaçtlo do
meio ambieNe;
W - proteger I f.una e I 1Ior1. vedIdu. na forma di
lei... pr6ticu que coloquem em risco IUI funçio ecol6gicl.
provoquem I extinçio de espkies ou submetam oa .-Mmais
I crueIdIde.
f 2" Aquele que expIolw recunos ~ IIcI óbrigIdo
• recuperar O meio ambiente degradado. de lCordo com lOIuçio
tknicl exigida pelo 6rgio público cornpetenR. nII forma cs.
lei.
' " ~ concMu • ~

COlIIIderadIa . . . . 10

melo ambiet'R IUjetIrio oa WrIIores. pe.-1IaIcII OU juridiCII. I ~ penIlI e • • • • • •,.Independentemen da

ctJr1gaçio de ~ oa dInoI clUlldol.
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Gera:do. Cláudia Cajado, :air Siqueira, vicente Ca5c::~e.
vilmar qoc~a, Edinho ~ra~jc, :cão ~atal, ;orge wils~M, ::sé
~~!z
Clarot, Oanilo de Castro, Régis de 81iveirB, ~dy:s~~
Mot:a, Ibrahim Abi-~ckel, JarDas ~ima, Hélio Bicudo, :os':Í
Genoíno, Marc~l~ 0éda, Milton ~endeS, -alvane Alt~Qu~r~~e,
C~rialano Sales, ~niJ 3acci, Matheus Schm:jt, ~ilsc~ Gi:s~~,
~ldQ ~rantes, Ciro
~ogueira,
José Rezende, JloyslJ ~u~es
Fer:eira. Elias Abrahão, ~er~ar'tdo Dir'tiz, ~oão Thom~ Mestrinho, _ulz ;~rnando, Roberto
estra. Milton ~emer e ~lci~~~
Ai:nayde.

a $erra do MM. o Pant.InI/ Maco-O~se e a Zona eo.telra
No pMrm6nio MdonaI. e IUI utlIizaçlo far·••. 1\1 forma di
lei. dentro de condiç6es que -.egurem a preservaçlo do melo
ambiente. nctusive quIntO
UIO doi rt:eLll'lCll Mturals.

ao

t 5'

SIo ~ as Rrru devoIuIas ou arrecacladls
pelos Eudos. por ações discrirnlnMórils. necusárias a proleçio dos ecossistema Mturals.
t 6' Aa UÂ\U que operem com realor nuclear deYerio
lIer IUllocalizaçio dellnida em lei federal, aem o que nio poderio
Ief~.

",, . ::~\I',res

f.Pec<'A,.2r.>~'

;;:?JG

VOTO DO DEPUTADO - RÉGIS DE OLl\'EIRA
Trllla-se de proposta de emenda constituCIonal obJetivando nova rcdaçílo

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

~ da Conrntlliçílo. Pretende o i1u:m DtpulMo ANTONIO FEIJÃO.
pnmcno SJiII!llário da propostarcfornll1hJr o~ rcnnos dn política ambiental.

00 1lIt.

I·

nuTÓRIO:

A Proposta de Emenda Consntueional em apreço p"'tende modificar
o Artigo 225 da Constttulçilo Federal. que trata do MeIO Amb,ente e de sua preservaçilo.
N. justificaç10 apresentada. a proposta tena como objetivo "penmtIr
ao Brastl se msenr na nova ordem mundial. apresentando uma lCgJslaçio ambiental
moderna. que pennita ao ?:ús conhecer seus recursos naturaiS atraves de levantamento
cconómlco ecologJco das areas mdlspomvcls (reservas ecológicas c mdigenasl e se
msenr de vez no modelo de desenvolvimento sustentado. que Ira reger o
desenvolvimento do Homem com a conservaçi.o da natureza, no próximo milênio",

Argumenta o aulor que "0 legtslaçilo ambiental atual colocou o
homem à margem da sobrevivência. enquanto a nova ordem mundial dita que só sera
alcançado wn modelo estivcl de conservação amblcntal se asSOCiado ao
desenvolvimento econôJnÍco dos povos-o
Na conformidade do disposto no Art. 32.111. ·b·•.do Regtmento
Interno. vem a proposltura a esta Comlssio para apreciação de sua admlssibl1l(iadc.

o drsno Deputado VICENTE ARRUDA dl.:u pllI~c"'r pela con;l1tuclOlUllidade. juridicidnde e boa técnicll
Pedi YÍstJ} da mal.c!na para exanunR-la e ~aber qmis ll5 ml'oo!lÇflS proposta:>.

Sem

d~YÍda qu~ te~~ é alterado para melh~mPlémen_
(I

mr para definição dll5 arellS Ildss como de ''reselVllS'Uacionijjs de recursos nalu-

nus". Não podem ",Ias ser reconheddns Iltravés de . fumo do Execlltlvo. É
limdamental que o CongrL'Sso Nacional tenha . ncia e possa plllticipar na definição das lÍre2i1.

É o relatono.

n· VOTO DO REUTOR:
A proposição em exame atende aos requísltos do Art. 60. § 411, da
Conslltulçilo Federal. niIo se VISlumbrando nela qualquer tendênCIa para aboliçilo da
fonna legISlativa do Estado. do voto direto. secreto. UnIversal c pcnódico. da scpara.çio
dos poderes ou dos dlrenos e garantias tndlvlduaJs.

O pais nIo se encontra em VigênCia de intervenção federal, de estado
de defesa ou de estado de '1\10.
Tendo Sido apresentada com o "quorum" mínimo de assmaturas
eXlIlldo constltucionalmente. e não havendo reparos a serem fcitos quanlo à lecmca
ICgl-slatlva uulizada. nosso voto e no sentido da admiSSibilidade da Proposta de Emenda
a Conslllulçilo n" 69. de 1995
Sala de SesSÕC:S. 24 de mato de 1995.

/t'O.• -1 ti

De outro 1000. altero! a re:lporulabilidade Clvil pela degradação. Aqw.

Ilcho que o projeto retrocede. As leis têm procurado. diante da dificuldade de
identilicar eventuais culpados. reconhecer

li

responsabilidade mclcpcndenl.e-

mente do elemento subjetivo. ou seja, a reb'Ponsabilidade objetiva no c1111mado
dun~ I1Inbiental.

EntretmuC). tu1 mltérill lIpenas pode ser examinada nn Comissiív E;lflec.ial
11 ser desisnnda plIIa upreciar a allcroçüo proposta. Não é e.ilt: o foro próprio

Deputado Vicente Arruda

para exlIIlW da conlrovénlia.

Relator

Sugere-se. entretanto. algumas alterações redaciolUlii. Por exemplo. no

inciso I do f. 5'" não se pode falar l1II·'lWcretaçiio.. far-se-á por lei complemen111- P~RECER D~ CO\1I55.\0

Im..•. Decreto e lei são instrumenlos normativos difcrent.es. Melhor senn falar-se

no fb:nçikl, dillCnmin.açtlo, identi1icar,& • etc.. ou meJ1lOr ~ntmimo.
:
j3:~:.
~e

Q~

:e~~!~c

.:::3 j:s

s!~::i:3:~ ~;)
:er~~s

j~

:=~iss~~

:r~!~4r!3 re31!:3d~ ho~e,

~~c~t3dcs ~osé Heze~de

c::oosta de

:~r~~er 1~

30reset"lJ::.J

~e :~~5~:~wi;ão ~'2~S~!;3

jeC~3r3;~Q

Etfle~da

~el~t:r.
~e

J

:o~o

~oi"ou.

Ceputaco

qégis

~~_

:~~~:3

Natal. pela

à Ccr'ts:i:uí;ão n;l

a:~!l

é?i,?~, ... :s

~e

OUtro po~o que merece al!emção diz ~ 00 ~ 6° . Nilo Jl('de ter inc.iso I, sem ter outro. Supre-se a aIlem;illl.

::i,e::s

Com tais o*rvuções. mell voto segue o do relator.
Sala de _usõe"

I::<':'J.

Estiveram presentes 05
Valde~or

e

~:e

Roberto Magal~~es Guedes e Zulaiê Cebra _

S~~hcre5

Pre5ide~te,

,I

SeOutajos:
Nesta:

Vice-?resider'tt~s.

Sua::~,

~n::ni~

~

~V

C,,;::·· =::::--

REGISDE OL~~~

DIPUTAllO I'IDUIJ..~

•
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 156-A. DE 1993
(Do Sr. :"Iicias Ribeiro)

·3S0S p'Jderiamos áLZer :pe :neqari3m as ralas do exagero. VeJamos
e:<emplo ll:Jstrlt.lVO:
~o Est;,ado do Parâ, para ser criado

um

um munlcíplo. é necessarlO

=t'Je haJa malS de cinco ai1 peSlloaS l':'!5ldentes na area terrlt;,orlal

que

:3e deseJa emanclpar (art. 69 da Lei Cc.ple.entar e.tadu.l n Q 001/90. de
18 de janeíro de 1990). Em contrapartlda, no Es,:ado de 510 Paulo

e:(i

ge-se para o lt'e!:mo : 1m apenAs o mínlrno de doi. ail e qtunhentoa

Dá oova redação ao parágrafo 49 do artiçp 18 da ConstitU!
ção Federal; ten:lo parecer da COlIissão de Constituição e

tantes.

:on:':r:ole .: hspoe

·7

artigo 34, lnCLSO r, do Ato das DispoSições
i~sse$

""ram51tórla5 de sua ConstlttuÇ:lO. ;e :,csse
("'0Il'1O

e

hab!,

iados, ;:-er:;..:n':ilf!lOs·

possível oue-. no Estado de Slc paulo, cuja den:lldade de..aqraEica

e a malor do país, a leqlslaçAo estabeleça que o nUmero de habitantes '

Justiça e de Redação, pela admissibilidade.

eXIgIdo para a etMncIpaçAo de munIcípIO seja eqUIvalente à _ t..de

do

que eXige c Estado doPará. cUJa densidade demoqrãfica é estatisticaDen-

(POOP06TA DE E:MrnDA Â CCNSTlTUIçJio N9 156, DE 1993, a que

te muitomenor? Sera que ,a :oerencla nos crl':.erl0S adotado!'! por

0_<

se refere o parecer)

;:~ 1 1

o"

~<e'r.1c

·,J.o díspares ';O'T\O .:s do Pa.ra e de SAo Paulo'? •.

F :Y'IS iem.:l1s Estadcs.

=0:110

~~~~ra-s~nsos

,.,. ...enda

·~e

;'.lsso'>m a ser

•

de ::Ir.:nlci-

~5,=a")elecldos

dlSf.Óe ,l": .. a~!!'ente o ;aragraf':) 4Q do al,.ldldo actlgo 18 de

nossa

Por

ent'endem05 que os requlsltos para a crlaç.J.o de

iSSO

rncíplos no 9ra511, oem ·,;omo o procedimentO processual, devem

I"I~

ser

'?'s'!:30elecldos por lei ,:,:omplementar federal, allas como e!rA antes da
~rol" .. :qaçAo

.Q

da at:1a! Consta J1çAo, quando a Olaterla era reglda
o

Co~plement;,ar

~a

"Q

Federal

deve ser l,el

pela

01/6 7 • de 09 de novembro de 1~67.

mesma :crma entendemos, até

.~orum

ra po;

me!s~

para que a deClS&o oco!,

q:Jallflcado. que a le!i estadual de criaçao de Mlhicípio.

coaple~ntar fi!

nlo lei ordinÁria, que pode ser aprovada'

I

por 'TlillÓtla slmples.

Federal passa a ·,:L.;orar com a !iequinte rt!daç4o:

Por fi.m. na propoitil ora Eormulada. modlflcamo. tambelÍl a r!

18 -jaç~o

S lo -

da frase final do re(endo paragrafo 4Q do artigo 18, por enr,e!!,

dermos que a redaç.1o em quest3.o nao está clara e por isso me!!mo
~erado

5 4q. - A crlilç40, a lncorporaç40. a fus40 e o
mente de

Jesmel':"r)rilm~nto

je

AS MESAS DA cÃHARA DOS DepUTAOOS E DO SEHAOO FEDERAL ;H:omu 1-

2Q' -

est.a proposra

procedlm~n':.~s

-:2-

-"0

-:Iam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Artigo único - O paráqrafo
do ar't~gn 18 da ConstltulÇAo

)0 -

3preser.~ar

-3

de manelr3 oJnlfOr:'lltzada e att"il"Jes

:'el

~

nosle ... am

para qL:e Os requ:,sl';OS e :;,s

'':onStl':_:':;.!O.

" • Na CClInJssão de Consbruição e Justiça e de Redação·
• parecer do RdslOf
• pare.;er da COlllisSdll

S

SO!o

ro:!qulsltos estabeleCldo5? . . •

.:ra lei COMplementar federal e! nlo malS lei co-ple_nt&r estadual

;:'1:1S

PrOJ.losição iniCldi.

~'lises

.;lS

a .:rlaçAo. l:'lC:'IrpOraçc1.o, :.:slo e

".~..:t!'S5ar~as

SUMARIO

Art ..

";.:rnstl,; .. lÇ~O.

3.

pals

presen"araO a con":lnuldade

r.lUnlc"?105

E!

de!iimemnra'"

a ~midade historLC'o-

fo

)q

tem

mUlta ducuss.!o quanto a 5ua aplicaçAo correta. Como no parágr!,

do 'T\esmo 3rtlgo '13 está disposto que deve ser eonsultada apenas

-. populaçilo diret&lll!!nte interessada- (percebamos que estÁ no Singular I

cul :.ura 1 ::lo 3.m::lle!lt~ '.Irbano, !ar-.--&O por: lei ca-ple.ent.r estaduAl •

'Joio "eono& ror quP. :lO mesmo

obedeCldos 05 requisltos estabelecldos em lei c~l~nt.r federal. e:

ja!":T1os trao:amento dlferp.nclado para um mesmo ato de emancipaç<\o.Com

depender!o de consulta preVI.A, mediante plehisclto, .la popu1açl.o dire-

a'::Jal tedaç.!o pode-se lno;erpretar que devem ser consultadas tanto

taaente

popu~.J.ç.lo

intf.:ressilda~

:harrado
~'..:J.~,:'.:!s,

JUSTrrrCIlçAo

ja area q'Je se deseJa emanr:Ipar como tambem a populaçlo

de garantir aos Estados competêncIA para legIslar sobre materlAS

coa

eXClU!;lVamente e5taduais~
Entre @ssas mater las est.!o aquelas atlnentes ao processo

de

crlaçlo, u:corporaçào, f;lSAo e desmembramento âe municípIoll.Aluis

o

se levarmos em conslderaçAo a redaçl.o do refe-

Por

)Q

1$'$0.

sa prop05t.a de

tio "lesma artigo

çl.;:etnOS

~l"'e~da

'1

18~

correç40 do text.o, conforme consta de no!

a '':ons1:ltuiç.lo. para a qual esperamos contar com

o 01.;:>010 dos l:Js':res çares.

paragrafo 4q do artigo T8 da COnStiCUIÇ40 Federal, a!em de determ1.na.r
munlc!

plOS -far-se-Io por lei estadual-,. garant.:..u t,!,mbém aOIl Estados- M!lrbros
da FederaçAo~ competênci3 de ela.!'>orarem suas respectlvas 1~lS C:;:lrnpl~
mentares, com a flnalldade de estabelecer os requisltos e cs procedimentos para tal; observando que os -.J.nicipios a sere. eaancipados

d!

VeE'l,aa pE'eservar a continuidade territorial e a unidade histórico-cul
tura1 do a&biente urbano, a. . rrando apenas na obriqatoriedade de

~

consulta preViA, mediante pleblseito, -às populaçõe. diret. . .nte interessad.s- .
~ue

E eVldente
ç'~o.

I.ncorporaçoto,

~eC7l.j:.jcs

~,.lsào

cOllcordamos plenaOlente que os atos de cria-

e desmPlTlbramento de munIcipl?S

devam

lo'

ser

:!t:!'Jendc ser, portan<:o, decld:.do5 em ní ....el polítiCO e cOn.!ugnados em
~el

;

,

Enlende.as. no entanto. que os reqt.tisitoB e os proc:ed.i.ento.
para a criaç.l.o de IrlUnicípio. devem ser estabelecidos e. lei ca.ple.e!!.
atual'

.

,"
'" -,.
9

1\

13

redaçAo do parágrafo 4.; do artlgo 18 de nossa ConstltuIÇ.J.O.
E por que tel:-omplementar federal? Por que, na prática,

MAIolIQ

f,

estadual.

tar federal e nAo e. lei coçleaentar estadual como COn!5ta da

as

I~

estaduals f'Jqlram, a nosso ver, ao bom senso,pois

I.

flxar.arn requ151.tos tAo díspares de um Estado para outro que em alguns

'8

tels

complement~res

SOH (.AMPI')S

Ol./ANDlw

pelas Assemoleliui Leglslatlvas e pplos Governos Estaduais.

II

do

pr:.r-clpal~en~e

~Ilderadas

que a criação, a incorporaç&o, a fus&o e o desmembramento de

a

o que a nosso ·...I!r nlo f 01 a ltltenç40 do!! const!,

perc!

const'tuintes

apesar de ser um outro paraqrafo ,

"l'lUra=iplo-m~e,

rldo paraqrafo

A analise da atual ConstitulÇ&O do Brasil nos permlte

he}'. sob qualquer ãngulo de avaliaçAo, a IntençAo dos

artl~o,

~H ~MINI()

JOSI:.

OAL~'I\',QllAI
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SERGIO SPADA
JoSE CARLOS SABOlA
FLAVIO DERZI
AUGUSTO CARVALHO
JOSE AUGUSTO CURVO
WALDIR GUE.RRA
HEl.vECIO CA5TELLO
AVENIR ROSA
FRANCISCO COt:LHO
EDUARDO MAl IAS
JAiME SANTANA
MAUR I SERGIO
MAR IA VALAOAO
MIJR ILO REZE.NDE
LUIZ CARLOS HAULY
GEORGE TAklMOTO
CIRO NOGUEIRA
H"ROLOO SABOIA
IRMA PA3S0NI
ELIAS MURAD
J ... RVIS GAIOZINSKI
PINOA FOGO DE OLIVEIRA

GERMANO RIGOTTO
NELSON ';08111
VALTER PEREIRA
ROBSON TUHA
JOSE LUIZ CLEROT
LUIS EDUARDO
OSVALDO MELO

Agosto de 1995

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de At.as

Bra.íli., 19

de abril de 1993 •.

Senhor SecretAr 1.0-Gera 11

Constiuição,

Comunico a Vossa Senhoria q'.1e • ~ropo.t. de !lMnda A
do Senhor Niei.. Ribeiro, que "doi nova- redaçio ao

p4r~grafo 40 do artiqo 18 da Const1.tuiçào Federal M, contélll
suficiente de signat,rios, constando a referida propos1.ç:ão de:

mim.co

171 a.sinar.uras vAlidas;
017 assinaturas repetidas; e
002 de üeputados Licenciados.

A Sua Senhoria o Senhor
Or. MOZAAT ViANNA DE PArVA

SecretArio-Geral da

~e.a.

Colmara dos Deputados
N E S TA

Def1tO O deNrqUi-= du l'zcpoftU de er.nda
i C\:lnSt1tu1Ç~ n91 156/93, 133/92, 145/92, 140;
de 1992, e !lt'91, lX)S teI:IlCS do &rt. ~, 05, do }la~
g1lllllnto Intern:)
....,....-_.
.
/..., .,
!IIt~f/ (I.? 195
,).-t

_

,._-

...'(

PRE5

Excelentíssimo Senhor Presidente da Ciaara dos Deputados!.
REQUERIMENTO

N9

-'/1995

REQUEIRO, na forma do artigo lOS, parágrafo único,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados o

desarquivame~

to dOI Projetos de Emenda à Constituiçlo, de autoria do

re-

querente,abaixo relacionados:
PIIC n9 156/1993

PEC nO 133/1992

LECISLACAO CITADA, ANEXADA PELA COOADENACAo
DAS COMI SSOES PUMANENTES

PECo

nO 145/1992

PEC

nO 140/1992

PEC nO 080/1991

Sà.o os termos em q:.Je pede e es era deferl:T'ent.o.

BrasílIa, .Jii~ife~~;arço de 1995.

Titulo ..

DA OIlQA/'lJZAçAo DO ESTADO
Capitulo I
DA ORGANIZAÇÃO POúTICo-ADI'IINIS11lATlVA
AIt. 18. li orgonizaçia poIWcc>-admlnislr_. do RopUbIico
Fedefotiv. do &.SIl c""""",,nde • Unióo, os EucIos, o DislriIo
PARECER DA COMISSÃO DE CO:-;STITUÇ'\O E it:STlÇA E DE REDAçAO
Federal e os MunkiPJOS. todos autOnomos. nos termos desta
Corutiluiçia.

,... A criaçio•• incorporaçio, I fusão e o dumem·

bramento de MuntclptOS preservarão I continuKtade e. unkSade
h&5lÓflCo-cuttural do ambiente uroano. flf-soe-êo por lei estadual.
obedecidos os requisitos previstos m1 lei complementlr este·
dUO!•• dependeria de consulto pr..... mediont. plebisc~o, ..
POPlMçÕ6 diretamente interessadas.

1- RELA TÓRIO

o nobre Deputado Nicias Ribeiro é o pnmelro slgnatano desta
proposta que visa alterar O parágrafo 4° do artigo 18 da Constituição Federal.
para estabelecer que a -lei estaduar' ali consIgnada passe a ser "lei
o
complementar estadua" ; para alterar a dispoSIção referente a o'lel
complementar estaduar' para "lei complemetltar federa"'; e. finalmente. para
alterar a expressão "às populações dIretamente Interessadas'· para "à populaçlo
diretamente interessada".
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Na opiniAo do autor, os requisitos para a cnação, fusão, incorporação e
o desmembr.llllento dos Municípios deveriam ser uniformes, e](lgindo para ISSO a
sua fixaçaõ em lei complementar federal.
Entende, ainda, que para a imponãncia que a materia exige, a lei
ordinária prevista na ConstituiçAo Federal e insuficIente, sendo necessána leI
complementar estadual, que pede maioria absoluta de votos.
ConSIdera, finalmente, que a expressão "à população dll'etamente
interessada", que propõe, atende melhor não só à vontade do constinunte como
tambCm à umfomudade de tratamento entre Estados (§ 3°) e MunicijllOS (§ 4°)
dentro do mesmo artigo 18
/I. VOTO DO RELA TOR
Cabe a esta ComIssão, de acordo com o art 202, capul do Regimento
Interno. aprecIar prelímmannente a proposição quanto à sua admIssibilidade.
Intclalmente contudo. este Relator
gostana de expender seu
entendtmento quanto à necessIdade de se ratIficar o apOIamento às Propostas de
Emenda ConsllluclOnal desarqUlvadas. Não só a matena e de altíSSima senedade.
eXlgmdo, poiS. que a legislatura em curso apóIe seu trâmite, como tambCm a VIda
parlamentar e extremamente dinâmiCa, impondo hOJe ao Deputado posição
mversa à que ontem exigiam seus representados. A melhor maneira de atender as
CII'cunstânclas que expomos e eXIgir-se dos apoiadores que ratifiquem suas
assinamras.
Visto isto, passamos ao voto proppriarnente dito. Examinando a
Proposta, verifico que foram atendidas as nonnas constantes do art. 60 da
Constituição, pois estão presentes as assinaturas em número suficiente, Não hà a
pretensão de se abolir a Federação, o voto direto, secreto, universal e periódico,
nem a separação de poderes ou os direitos e garantias mdividuais.
Diante do exposto votamos pela admissibilidade da
Emenda à ConstituIção N° 156, de 1993.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 172-A, DE 1993
(Do Sr. Eduardo Jorge e outros)
Inst1tu1 regime básico un1ficado de previdenc1a soci~l
e d1spõe sobre reg1me complementar, dando nova redaçao
aos art1gos 79, 39, 61, 73, l29, 194, 195, 201 e
202
da const1tu1ção Federal, aos art1gos 58 e 59 do
Ato
das Disposições Const1tuciona1s Trans1tórias e
revoaando o artigo 40, o § 10 do artigo 42, o inc1so VI do
árt1go 93, o parãgrafo ún1co do art!go 149 e o § 89 ~o
artigo 195: tendo parecer da Comissao de Const1t"içao
e Just1ça e de Redação, pela adm1ssibilidade desta e da
Proposta de Emenda á Constituição n9 45/95, apensada,
contra os votos dos Srs. Adylson Motta, Jarbas
Lima,
Valdenor Guedes, Matheus Schmidt, Nilson Gibson, José
Rezende e Elias Abrahão, e declaraçil5de voto dos Srs.
Hélio B1cudo e Nilson Gibson.
(P!a'OllTA ti: ~ A aHlTl'lUI~ N9 172, IE 1993, "..'fNX) ~
A ti: N9 45/95, A (JlE SE REFERE O PARS:ERl
- · ·........... PMI/W)

SUMARIO

- PropOliçio inicial:
I· Apenso:
• PEC ri' 4&'95,
11 • Na Comissão de Consll1UlÇão e JustIÇa e de Redação:
• p.ecer do Reletor

_ parecer da Comissão
_ voto em separado dos Srs. Nilson Gibson e Hélio Bicudo

Proposta de

I

As M•• as da CAmara dos Deput.ados e do Senado

reder.l, nos termos do art. 60 da Canstl tU1.çáo Federal,
pr:oaulgaa a sequlnte Emenda ao texto constl.tuclonal:

Sala da Comissio, em

Art.

l0

A

Constitu1.ção

Federal

passa

vIgorar COR! as tll!!gt.:!..ntes .:altcra',=õt!s:

I - No art. 70., incisos XII e XVIII:
~Art.

7G1 ••••••••••••• ••••••••••••

..... xii' ::. j'~;~~d~'d~' ~~~b~'lh~' 'd~' ~~i.

!lI- PARECER DA COMISSÃO

A Comiss:Jo de Constituiçi!Jo e Justiça e de ReC3:;aO, !'J'I reunii'Jn ordinária realizada hoje, Dpil"lou unanimemer.te pe13 admissibilidade da Proposta de Emenda
Constitu,!.
:;lio I"l~ 156/9;, nos termos do parecer do Relator.

ou quatro hoz::al p.ara o trabalho ~xe:cido
sob condiçõ•• es~cial.S, que pruJud1.que.
a saúde ou a int.egr1.dade f1.~l1ca;

.....xvi i i ..

Athayde.

. 'iic'~n'ç'~ . À' . g~~~~~~~: .. ~ ••
Q

do s.al.ilrio,

com

duraçio de centO e oJ. 'tent.A dJ.A5;

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

11 - No Art.. 39, S 20:

Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Roberto Magalhães - Presidente, valdenar Guedes e Zulai! Cobra - vice-Presidentes, AntOnio Geraldo, Benedito de Lira, Bonifácio de Andrada, Cláudio Cajado, Jair
Siqueira, Ney Lopes, Paes Landim, l;:odrigues palma, viCl!nte
easeione, Vilmar Rocha, Edinho Araújo, Cilvan Freire, lva n dro Cunha Lima, Jorge Wilson, José Luiz Clerot, Nicias Ribeiro t Udson Bandeira, Oanl10 de Castro, vicente arruda,
Adylson Motta, Ibrahlm Abi-Ackel, Jarbas Lima, Prisco Viana,
Hélio Bicudo, José Genoíno, Marcelo Deda, Milton Mendes,
Paulo Delgado, Marconl PeriIlo, CorIolano Sales, Enio Bacci,
Matheus Schmidt, Francisco Rodrigues, Roland L8vlgne, Alexandre Cardoso, NIlson Gloson, CIro Nogueira, Elias AbraMo,
Fernando Diniz, Luiz Fernando, Nelson Marche~an e Aleione

~

preju1zo do emprl!go

-Art. 39 ••••••••••.• •••••••••·•••••

..... S' 2~' ÃPii~~:~~' ~. ~;;~~. ;~;;fd~~~;' ~
dispost.o no art.. 70, IV, VI, VII, VIII,
IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX, XX, XXII, XXIII, XXIV e XXX."
111 ... No ert.. 61, S 10, 11, c:
-Art. 61.

Si·

· ..

..

I I ... disponham sobre:

....

~i' ·s..·r:;id"c·r..·•· 'p~bii~~~' d~' 'ú';ii~ e
Territ.6rios,
seu
regime
juridico,
provimento de cargo• • estabilidade d.
CiV1S,
reforma
e
transferitncia
de
militares para li inatividade;

IV - No Art 73, S 30s

Sala da Comlssao,

-Art. 73

li!

oepu~~J!'~es

,

.

·····S·3;·ó~·Mi~i~~;~~·d~·T;ib~;.1·d.
€ontas
d.
Uniio
teria
ai
.....
garantia.,
pr.rrogativa., il1lpedi_nto.,
v.neiMntos e vantagens doa Ministro. do
Superior Tribunal d. 3ust.ic.;&.
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a) OI tra.balh.dorea •• gerAl:
b) os servidor.1 pútllic:oa c-ivi.
ted.rais,
••t&duail..
diltritala
1#

_rt. 12' .. S •• ,
'Ut; 129

, •.....• ,

IflUrU..clp"'1.a;

..

. '" •$" '4;' . 'i.pi.i'c-":.:.' :. ~;

c~

~i~~.;io

oa servidor•• público. Ililitllre.

fedcr"'i., a.tadUA1.. e di.trJ..t.ais:

d} OI .Jtercent•• de mandat.o .1etivO
fedaral,
.staduAl,
di.t;rit&l
aa
IlIUnicipal;
.

Públieo f no que couber, o dispe.to no
art. 93, lI.'

• ) o. 'Unl.'tro. d. e't.clo:

Vt - 110

<\tt.

f) OI Juiz•• f.dtl.r&:i. _ •• t ..du"'~I;
g)
_aIbt:oa
do
Kint.at-..rio
Pl1bllco, ela Mvoe.eiol-c.ral da unilo _
d. o.fen.ori. Públic&,
S 3_ ! v-.:i.da • criaçAo, n••
••f.r•• feder.l, ... e.etual. di.t.t\lt.l •
au.nici;al.. d. q\l-alqu..r Qutro re9ipravid" ",Urio cujo," objotivo• •aju. o.
..."". do r.'li" b,.ico unificado.
S •• n r ..gÚll e~l_ntor. público
ou
privado,
n.c.....r.l...nt.
d.
e..pitaU.%AçJo, te" c=arjt.ar facultat1Yo ..
• e.ver' eoapl...nt..",.. pr••t.ç~' dO
rtllgi.M b".iCO unificAdo de que trata ô 5

O'

194:

"Art. 194

,', •• ,
,.
S 1Q CQ"'pttte ao Poder Pllbllco, na.
te.r:mos da l_i, orqanit4r li lequrid&d.
.oc 1.1 f
co.
b.a.
no.
segui.nt••
Qbjetivo_liuni'\fera"lidAae ela c.-obe~tur • •
do ..tendiMnto:
II - uniformidade e equiv.liru::ia
dOI beneft.cio. e •• rvlço. I. popular;óe.

urbana. e ruC.i':

••1.tlvidad..
na
pr••t"çAa
dO.

Ut

di.~ri.butivid'fJ.

~n.ti~i~·;irr.dutibilld.d. do

1••

S 5. O r:.qi_ c::ofIP1• •n:t.ar püblico

vAlor dQ'

d.v.rA ••r único par. t.oei•• AI •• tet"••

~n.tlcj,os:

.qt!id.d.

V

na

p.rt1~~p.t'i!O ~v~~:~:;~~

fo....

de

da ".. d.

ór'llo. • ..ntidode. de
qualquer •• f.ra ct. <J0verno atravt. do.
qua1.1 o pod.r Púb11co. d•••nvol "'A ••
....:...
d.
''''l"ri.d.de
.""io1
.orAo
diri'lido,
~r.
eol.9i.tlo..
cuja.
coapooiç6..
•
cOlO\"'t.tneu.
.-rlo
detUtld•••• lei, oba.xv.do o CAr't.t
d.lIOCdtieo o d..c.ntroliud,? d. 9.nAo
odlliniotroti.,o. co. • puUcipa,lo de
';\&_

••

lneluir'~

At.re

r.pr•••ntant.'
eapr••'r1ol"

apo••nt.ad.oa,

o

dea
dOI

~.uj:t'io.

lndlcAdo.

•

dO.

.~••

na (oru 4.

la1. S 4. O• •lIbr",• • qua •• rotara o
pAr.q:r.lo ..nt.rtotJ

COl\to....

ft:llerc.rAo .UI. tunçó•••• telaJ>O
i.nt~gr.l
_ .~.rlo rt!llUnarado. pelo.
cot.r•• público.f n. foraa <11; 1.. 1.:
11 - .ar"!) no...do. paio Ch.fe do
t,k.cutivo
d'
e.f.~.
d.
governo
t'e.~ct.1'Va
após 4.t'giHçlo pública •
t. -

cr~tt"10.

d.Ul\l<lo. . . t .. l;..

tIIOfl..tAr1.amel1t. Ma a ..... • comprov.d.
11
reqularj.dadu
doa
r •• jtJ:st:..
do.
sAlário. de Contrlbuiçio:
V .. a g.r6ts.fl.cAçlo nat.alina doa
aPQ••nt:aàa. . . pen.ioniat..1 t.ri por b....
o v41ol' doa provento. do • • d. dezlIMt'o
d. cada Ano;
VI - i& &tl'.9ur~u~ • .apo••nt.dàrla por
idade ao. se•••Jtt. anoa, de.de qu. tenha
aiao cua~r1da". c.r.ne14 .1nJ,.. . d_finid&
•• 1.1 p.r4 .. <;:o"Ce.'io do ~n.f!cià:
VI! - .. as.egu7:&d. ..po•• "tat.kst'i.&
poç, t"..,.., ~~ '''ll'Viço &l)W trinta .. ~1neo
~n.';""'~d"'~.éa1lt;;U>"L"Ao. 'canáicionada •
erit'~i..9. que c.o~id«r. .,... i_1.t... n.&..nt..
""","raç"b
... < "dad.
do .equrodo.

Sen.do Federal, no' t.t1I01 do
Ar1:.. 52. tIl, f, e• •e tratando d. órglo
ou 4it:ntidaa. f.der.l;
b) da ~!I •• Mbl.iA X.eqi.lativa, •• se
tr.t.ndo de órqio ou entidade e.tadual:
e l da cbaro Le9il1.tiva, •• '0
tratando da Ó<910 O" ont..da<la do
Ohtrito radaral;
d) d. CA...ro Munie ip.l, o. '0
tr.tando da ór'lAo ou entidado Municipli;
tIl - terlo . .ndato de qu.tro ano...
pod.ndo ••r deltit.uido, ant. . do t'rai""
do ,...."'" por doliboro,Ao da' c....
Leqil1.&t.iv..
r.ferid..
nC"J
inei.o
ant.rior~ ..
.t't~.

A previdtllCU,

""'li""

IV
todO.
o.
• .. l"rio.
da
t;ontribtüçAo conlldt':rado. no CAlculo do
ben.Uclo
••1"io
corr19J.dos:

apfov:1i.~~

VII'" No

cont.ar,

quaiqu.r
poder.
porf,icipor do. bonefl.cio. da previ<lloneia
.ocial. ...:si.nto contribUi,.o n. f",ras
do. pl.no. previd.nei'rioa:
.tI - n.nb.... boneUcio que ."bat1tu.
o
..ario
de
eontribUi,Ao
ou
o
r"ndi_nto do t.nbaibo do .equrodo tatl
vAl"r: aenlal iufal'ior ao ...ll:r.&.o a1Di-=-t
111 - •••••9uJ:'.do o z:•• ~u.t&. .n't"
do. beneficio. ~r. pr•••nAr-lh•• ,. ••
c&ç_t.r ~rJW;n.nt., o valo.r r ••l,

.nt.erlot

por

V.',

.a. a*9'\l1nt•• re9r•• J

I

n-.:••••,rLa_nt.,
trabalhador•• , 40.

entidad.. rep"•••nt..lti

"".ri

!\pU""-."

Art. 202.

-soeial

tlo. <::oleqi.tlo• •

parAt;lJ:afo

•

obriqatQri...nt.,
coc::ontt'ibuiçó••
lt<JU"'ÍIlIl' d" todo. o• • OU' fili.do••
S , . A portieipoçAo da UniAo .. a..
-*pu...
púb11c.. •
'oe: ieàAd.. d.
Kono• .l.
aiae.
no
eu'teio
do.
ra'poct~vo.
pl.no.
d"
prov"ltnc ••
coapl. . . nt.a$ ••r' equ.1vAlent.. _ nlo
poder'
.xceder
À
dual
vez..
..
participoqAo do. .09"r.do••

hnan~i~ntg;

<::"",,,n;d~~oi. eo.po'i,lo

gov.t'no

d.

confOrMe dJ..puftl' & lei.
VII I
'vedad. & ""rcel'ÇAo
$!MJll tAn.a
du..
,,"u
uia
apo••nta<to::i.,. ata. si- &po.tnt.&~cri.. •
':~~~.dr~
.,tlp. " r.~'" b4.1co
>

..

.,.,rt°, .

tiS, l,nc,iao 111

"Art. 195 .... • .. • .. ·,· .. • .... ,· ..

Art. 2." S""Io tU tlo ~.l'ltulo II tlo Tftulo
vttI da Conat.,i,tu.LçAo r.a.r.l p••••• vigorar coa a ••quint.

_,;i-.o.
cs.
-benef1ei.c. para o
a.J'io
equj:val«nt.. • d.. v.~.. o pia0 ~
MneflC:io. da pr.vLd'nç'i" soei.l:
X - .. l,l,ait. Naial> cI. Co..t,d.... içiO
..
d..
benof.l.(:io.
por.
o . req"_

ro<la..'o,

coapleNnl:&r ••.rio d.finido• • •'lei;
Xl - • .,e<l.d. l . .n,io O" ro<luçA", do

IJt

'" ., ii':' d;" p.;p~i~çí';· ~~. g~~~i;"""

..

~ ~

.

,

~

Da

~ontri.buiçAa

'96M.

S l0 O reqime bAsico uníficado....
ela União,
atender",
mttdi.n,".
,..

ill(>Cl.to.·· '<r' cOAut....
.ubv.nçlo •
• ""Uio ou aubddio do PCldar P6bUco I.
"ntl.de<l"_. <I," pnv"dtnc~. priv.do co.
ft~ lc"",r",UVl>.-.··
.'

'S""Ao UI
!'Avidt"ei. social

eontrl-bu..i.çA<.. e nos tttttIQ. 4& 1.1, at

t

c:(1)ett.ur-a

doa

tt.".n~O$

UI.! tes

.. ,. -d.

obA.ice.· " unificado

t'.qi.fM'

Art. 201. " previdtncl• •o<::ial .ori
co"'P".u ~r .... rO'll" blSico un.fic.do
• u. r.9"" coapi_nUr,

C&t"qo

".

ô.e

do.nç., lnv.lidet:, moree, im::lui<1o, OI
resultAm:... d. .acidente. do trabalho,
velhice • r.c hlaao;

II ~ ••.1&1:10,-(••111.. p«r• • ju.dar na
Mnut«nç:40 doa de9*ndant•• dQ' .saqu.r"doa:
d. b.í.at. rendA;
tIl ... prottçAo ~ qtfl::nidad*:
LV..
pcot.eçio 4Q tt'abalhador
_itu.çio ele d••••pr.qo involun~.ri"..
$ 2. Partieip•• obriqiltoda.nt" dO
regi. bA.iCO unificado de pr."'id'rnaa
.oei.l'

.'1:

Art. 3'
O art. se do "tO du Oi.poai~~'
Corultitu.cionaia Transit6rias pa..... A vi/ior...r com ..._gu1nt.
tOdaÇao,
•Art.,
5a.
r iea .....9"r4d.. ..
cone••aio de apo••ntadoria por teMpo <1..
serviço, n& fOnl& d.. le9i.laç.-io qu.
disciplina o si_te.. pr.vid.nei4rio do
qual

O:

•• gus:'ado

proll.ulq.çio d.sta

~rti~ie-.

~nd..

pata o, que contare.

na datA d.
Caut.ituei.onal,

CO";

ptll0

meno"

qu:in,-. anol d. .t.tiva 4t1vidAd. ou
C"Qnt.ribuiçlo,
••gundo
crit.rios
d.
proporcionall.d.dI ... taboloc1do••• 10i.

d..

P.r"~r.to

pAg_.nto

\\rtlco-. As d••~s•• CQJI o
..-po,.ntaaori.. • pen.~•.
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divarlol slltema., unificado. no
req1.l_ b6.ico, ••rio d. r •• ponsabllidade
da pravid6ncla .ocial at' o limite
mAXUIIO d. beneficiol,
•• tipulado no
incilo IX do art.. 202, • da Unilo, dOI
Eltado• • dOI Municlpiol, no qu. excecter
a •••• valor."

doa

Art. ... O art. S' do Ato da. Diapo.lç6e.
Conatitucionais Tran.it6ri•• p••••• vigorar co. a a.quint.
redaçlo;
"Art. 59. rica ••••gur.d., pelo
prazo d. dez anal .. contar da data de
proaulgaçlo d••ta E. .nda Constitucional,
..
cone•••io
de
apo••ntador ia
&01
cinquanta a cinco .no. de idade para ••

lU..

trabalhador..

rura,L.

•

~r...
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no caio d. 6rgio. ou ent.idad•• fedarail r • pela. Aa ••1lb16i••
• c .... r •• Legill.ativa• • Municipai., nOI c •• OI da 6rqlol ou
.ntidadlll •• t.duaia, diatritail • JlUnlcipail.

No
tocante
ao.
.beneficio.,
jQlq..,.
nec••• 'rio que .ej... refontUlado. o. crie'rioa de conea.alo
da apo.ent.Adoria pc:Jr taapo d• •arviço, •••• quJ:'.ndo-•• , no
entanto, o direito' .ua perc.pçlo no• .cIcie. atuai. para o.
que cont.•• coa pelo Mnoa 15 ano. de ef.tiva At.ividade ou
coneribuiçio para o' .i.t.... a que eativar filiado. lata nova
regra dever' valer PAra todo., incluliv. o. prof•••or•••

que

eJCarçaa
at.iv!.dad.. •• raql_ d.
aconoaia f •• illar, n••ta inclu1d.. ..
produtora rural,
a q.riapeira a a
pe.cadora are•••nal.·
Art. 51 rica. revoqaáo. o art.. 40, oSlO do
art. 42, o inciao VI do art.. 93, o par'grafo I1nico do art.
149 • oS ••. do art. 1950.

A Clura cIoa Deputadoa lnaUtDlu, no prl_lro

Suqere-a.
que
para
...
cone•••1o
de
aposentadoria por ta.po de .erviço .ej.. con.iderado.
crit6riQs de renda, idade. taapo de contribuiçlo, de ferIU.
conjunta, a fi. d. proteqer Aquele. que lNi.eo cedo inqr.....
no Mrc.do de trabAlho por força da nec•••idade de
.obraviv6ncia ou de cOllpla.nt.ç'o da ranela faaillar.
Quanto • apo••ntadoria por idad., pretenda-a.
iqualar o. liait.a par. a cone•••lo 'cio ben.flci~ para hoeena
• .ulher•• , urbano. e rurai., •• ' 'O ano.. Para a.
trabalhador..
rurai.,
que
hoje
~
r~.r.r
•
apo.entadori. ~~.' 55 ano. de. id«c:s., ••tipula-a. UM. nqra de
tran.íçlo _ que o novo fi.ait.. d. idAde a6 a.rA ••iCJido 10

tri.atre d. 1992, Co.i.aio .apecial ~ra ••tucUr o .iate.
previdenci'rio. Dentre out.r•• -.did&a, .. COII1•• 1o reco.anclo\l
a
unlfl.caçio
do.
div.r.oa
.iat_.
previdenciArio.

ano. a contar ct. data d. entrada •• viflOr à.ta Propoata da
~nda • Conatltulçlo.

exi.tenta•.

apo••ntadoria
••s-cl.l
••ra
••tinta.
clba • legl.laçlo trlbalhiata ••Upular
tt'.. t~!lento
diferenciado
para
OI
trabalhado:ec
~c
d••.-panh. . atividade. in••lubre. ou perlqo...... t1Jl de que
••ja evitado o de_g•• te que 1• .,. I .po••ntador:ia precoce •
....t. ..nUcIo, propoao. que a jornada de trlbalho dana.
trabalhAdore. .eja de , ou 4 hor•• , confo%'8lt o tipo de
atlvidada da'_nhada.
Ao

Entandeao.

A propo.lçAo jun1flca-.. na _lda a. que
recur.o. d••'tin.do. ao cu.teio <:Se atlvidadea fina d&
••quridada aocial
.ido utí.lisac:to. pe.ra o fiunçi_nco
cio. chaaado. Encargo. Pravldancllrlo, da UnlAo (IPU). EII

t"

sint.ese, receita. que deveri.. finAnciar a a•• i.t.ncia
m6di.ca e saneamento b4.ico para a populaçlo br•• ileJ.ra 160
carreada5 para o paq.IMnto d• • ,t.t.... de prev.id.ncia .ccial
que nito são uni.forme. e, portanto, AI.equra. vantaq.na aos
seus filiados nio d.sfrutada. pelo. lequraetol protegido.
pelo Regi.... Geral d. Previd6ncia Social. De tato, dado.
apresentadoa por aquela COllli.alo apont•• par. ua beneficio
m4J0dio de
oIproxi.l\4da_nt.e 2 .aI6rio. .ini."
para u.
trabalhador da inici.tive privAcU, .nqu.n,"o a Mdia do..
benefIcios recebidos pelo. tunC'1on~rJ.o. público_ de todos OI
Poderes da Uniio .. d. 8 le.lAriol .1ni.,. para oa civil. li
.!Ialin.os minimo. para oa aillt.r...
A exiltlnei. d. si.t.... diterenciado. torna
poasível ta1'i'Lbé1lli .. oIcu.ulaçlo d. beneficio. por parte doa
individuos,
razJo
pela qual
jul;a-.oa de
tund. . .ntal
i.mportAncia que . . j . vedada • p.rcepçlo c:on,.nta d. du•• 0\1
mail aposentadoria., be. C08l) d. apo. .n'tadort• • penalo por
J'IOrte.
A propo.ta d. E.nda Con.t.itucional qu.> ora
aprelentamol pret.net. revert..r •• t.. injuat.o' quadro lociaL
Pretel"d.lIQ.
que
•• jA.
extinto.
todo.
o.
r~l_'
prev1.denciirios
vigente.,
inclulive
OI
e.taduail
•
lIuni.cipais, para que passe a v1.qorar apenas u. Únlco
aJ.lt:eJU, que enqlobari.a 01 tcabollhador.. da inc1.ativa
privada, o• • •rvidorel pú.blicos, os juizea, o. lI.ilit:arel •
oa parlanMrnt.r••.
A organizaçAo do novo liat. . . previd.nc1.'rio
unificado, be. COa0 .. ~.. Ar.a. de .aúde e •••1It.ncia
social ficar' & t.:!l.r;o do Pcd:=:= r-~~li=e, obedltCido. oa
principioa b'.icoI d. Sequridade Soeia!, definidos no art.
194. A .ua dir.çlo, entretanto, ficarA a carqo de u.
coleq.L..do cOJlPO.eo por repre••ntant.. doa t.rabalhador•• ,
apolent.do. e .apresAria., ti. .er.. indicadoe por sua.
entidad.. repr••entativaa e aprovado. pelo Senado Federal,

_

>

Por todo o e.xpoleo cone..,. co. o apoio do.
S.nhara. parl.-near.' para a aprovaçlo de.ta no••a E_ode.
Constitucional.
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AníID ÚIIÍClI.

O iJlCÍlO J dO 1ft. 202 da COIIIIiluiçIo F..... . . .

a........ ' . . . . . rwdIçIo:
"Art. 202

,.... .

1·

•

CÓIlCO lIlllO

..

..

di idado. pon o ' - .

, - _ pon • ...uw:,_~._
di idado. .... 00 lIIIloIIlIdor-. rurw di . . . . 00 _
_ _ pon 00 quo _
.... 1lMdodII_ .......

- . i a _ _o

....

lIIduidoI o prlllUor nnL o

priIopwo, o l*CIdor ~

A COIIIIiluiçIo FodInI ~ _
....... ao ÍIICÍIO J do 1ft. 202. o .... driclldo pon a 'I'

......... da 1911, lO
da io, - . - a

cIifórenciaçio di cinco anos para a aposentadona da mulher trabalhadora em reJaçIo lO
homem, talIIO no mao urbano quanto no rural

ToclaviI, h& qlll se Illllt&rpara u poculiaridada 110 tnbúho runI,
oade • ~ WDa ....... pr.coce do llIIllIllO na labuta do campo. uma YCl qIII poI'

wIla doi oilo llIlII di ídacII ala ClIIIIÇ& Ia lCOmpUIha o p.a cliunImamcnl, nos tnbúhoo

dalawurL
•••• _.4;

_ ••• 4 ••••__

~

••••••• ..• .. ••••• .•.••••••

E ÍIIO 0C0lTI em vinude da pl1llllÕllCia com que tim qIII qir OI
cp.- na llIaI di pJ.-io. q\lll' na di colheita. IlIOmlllIItI os qIII produz8Ia _

, . . . di lUbIiIIiIlcia, lC&mlIIIdo um visiveI daIcut' fisico prIlIIIlWO na popuIaçIo
runI, a quaI.-canc:lIIiJIicas tipicuda velhice lOS cinqulIIla anos di ídacII.
Por ..... razOes.
repuwnos do maior SIIlJO di jUSliça •
oquipnçIo da ídacII para a aposIIlladoria 110 ITlllllhador rural. hornan , 1Nl!ha'. &OI
~ I cinco llIOS, , comamos com a compreenslo dos dllJll'lS PItIS para • aprovaçlo

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Ne 45, DE 1995
(Dn Sr. Joio Ribeiro e OullOl)

Dá nova redaçio

AO

incl.o I do artlqo 202 da Con.~1t:u1çlo

cIIu !'ropoIl& di EIllIIlda • CollJllllliçlo.

Pederal.

{)Ct (/f

Sala du sessaa. en$Ida ~ di 199
IAPEIISI-SI

A PROPOSTA

DI EIIEIIDA

A CONSTITUlçJ!o

19931

-

do lIt. 60
. "'ÍClIII:

119 172,

o.c

SIIlIda'..... ...

AI Moou da CImora doi DopIlIdao , do
da e-iluiçIa FIdInl. pnlIIaIIpm a ....... ~ lO _

ADLLAROO LUf'!ON
AOAO PRElTO
AOLLCON RIBEINO
ADIILIlAR DE &"RNO!. 1 ILHO
ArFONSO CAMAROO

ALCEsrE ALMEIDA
ALCIDES MODEfITO

ANIBAL GOIIES
ANlOIHO BRA!;IL
'ANTONIO rEIJAO
AN10NIO JOAQUIM
ANTONIO KANOIR
ARIlANDO cosrA
ARIlON BEZERRA
AROLDO CEORAZ
AUGUSTO F"ARIAS
AYNES DA CUNHA
BARBOSA NETO
BENLDITO DE LIRA
BENEDITO. DOIlINGOS
CARLOS AIR rON
CARLOS CAMURCA
CARLOS CARDINAL
CARLOS DA CARCRAS
CARLOS IllLLES
CASSIO CUNIIA UMA
CESAR BANOLIRA
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCES~
CHICO H.RRAhf.t!1 A
CHICO VIGILAtnL
CONF UCIO 110URA
CORAUCI SOCRllmo
CUNHA BUENO
CUNUA LIIlA
DAVI ALVES SILVA
DOLORES NUNI:.S
DUILIO PISANESCHI
EDSON QUEIROi
ELIAS ABRAHIlCl-

ELIAS MUHAD
ELION ROIINtLI
EIIENSO/l OLAVO F' IRES
E.NIO b"CCI
EIUVA:"LlO RIULIRO

r.

l UJAC]() 5 t"Ol
EXPEllllh JUlUON

1 AII~; 'O IIAR' t.l_LO
·F'LJ-'NFt.mC) DltHl

F"LHN,'NUO ~LHHO
Fl Rr:ANUO GAr,(IRA
F"~NNANUO

GON~ALVLS

FERNANDO 21.11'1'0
FEU ROSA
FLAVIO ARNE
FLAVIO DLRZI
FRANCISCO HONTA
f'RANCISCO SILVA
F' RLlRt JUNIOR
6EULlEL VIEIRA LIIIA
GENESIO BER~DINO
GILVAN F"RLIRL'
GONZAGA PATRIOTA
HAROLDO LIIIA
HERACLITO FOR'IES
HENCULANO ANGHINLT11
HERIlES PARCIANELLO
HILARIO COIIlBRA
HUGO BIEHL
HUllO LAllIlANHA
IBERE F"ERREIRA
ILDEKAIl KUEBLER
INOCENCIO OLIVEIRA
IVAN VALENTE
IVO MAINARDI
JAIIlE FERNANDES
JAII1E. IlARTIIIS
JAIR BOLSONARO
JAIR Mt.NE.GUtLLI

JEI<OllIIIO RL'!;
)v;.o

to~.L R

J'~I'()

F AS'iAPF.:1 lA

JO,,"O tlL'R HiUL
JU,'".O nAJA

JOAO RIBEIRO
.JOAO THOt1E. t1~f.;iIRIHHO

JORGE WILSON
.JOSE ALm:IIIR
JOSE aORCA
JOSE DE ABRLU
JOSE: (G'DIO
J05E QEWJIN'J

JOSE JAIlEt;E
JO"'" LUIZ CllRor
JO~L hU~l~ nO~I~lRO

JOSE. PR IAIITE
JUI JO Cl !.iAJ.'
L AII([ kOS',~'o

LUU
LUIL
LUIZ
LUll

BHAGA
I:HI.'LO', 11""1'
F"LI<NANUO
ItAU',,"ROI
M~liNO BACLLAll
IIALULY NLll0
MAHCELO TLIXLIRA
IIARCIA MARINIIO
IInRCIO F"OR1LS
IIARCONI PLRILLO
IlARI,," LAURA
MARIN"A RAUP!'
IlAIIQUINIIO CIILOlD
ItATHEUS SCHIIIDT
IlAURI SLRGIO
MAURO LOPES
IIELQUlAOES NlTO
HICHEL TEIII:R
HILTON TEIlER
1I0ISES LIPNIK

Agosto de 1995

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Terça-feira 8 16439

MUkIL.O PINIlLIRO
NAN ~;()UZA

f/OI:lU.:J o f h:All';A
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N~USON

.... Or:.E..IHO :HLVA

MICf~LETI

lI: U;O~I MUlfIlR
Nl:..S I Oh: 1)1IAI~ 11:..
IlElJ I (lIl CARDOSO
tHL.IOtl Cl::lHlllLIRA

ROMLL ANUlO

POIll'H.:r H I JO
&M.. AIILL CARVALIlO
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
SeçIo de Ata.
Ofício ri'

i't 195

Brasília, 10 de abril de 1995,

Senhor Secret*io-Getal:

Comunico • Vona Senhoria que • Proposta de Emenda •
Conltituiçio. do Senhor Joio Ribeifo, que "eM nova rIdIlçIo ao inciao I do art, 202
da Conatituiçlo Fednr, cont6m número lUficiente de ~ , CCInIWndo •
referida proposiçIo de:

183 aninaua válidas;
017 aninatWIII que nIo COllferlm;
019 auinaIurM repetidas; •

001 UIinahn ilegrwl.
:enci.~.,

C~I"""V

P.v.

A sua Senhoria o senhor
Or. Mpz.-t V,.". de

s.c.-et*io-Geral da Meu
NESTA
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P6r:.!.ee.eT:2... D-:'>
COHISsAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo

I - RELATÓRIO
A proposta de emenda a ConstItuIÇão em exame cuida,
instltuição
de
um
novo
sistema
essencialmente.
da
prevIdenciárIo

subsIstemas
obrigatórIo,

para

a

",

Pa1.$.

prImeIro.

composto

básico,

de

de

dois

carãter

unlCOS

público

e

resultante da unlflcação de todos os atualmente

existentes no PaIS, oi incluldos ~s dp

ntvp)

federal. estadual

e municIpal; o segundo, complementar. de caráter facultatIvo,

podendo ser pubLIco ou privada.
Pelas

~l terações

propostas.

a organização do novo
alcançarIa trabalhadores da
públicos CIVIS e militares,
juizes e parlamentares
ficaria dentro da competência
normativa da União, observados 05 pr~ncipios básicos da
seguridade social
definidos
no art.194.
Sua gestão,
entretanto, seria entregue a órgãos colegiados, integrados por
representantes dos trabalhadores, empresários e aposentados, a

regIme básico unlf icado - que
iniciativa prIvada. servidores

aprovados pelo Senado Federal, no caso de órgãos ou entidades
federàis, ou pelas Assembléias B Câmaras LegLslativas e
Muncípais, no caso de órgãos estaduais. distritais e locais.
Em
relação aos beneficios,
i3
proposta traz
alterações no que diz respeito à
aposentadoria por tempo de
serviço, pretendendo conjugar critérios de renda, idade e
tempo de contribuição para sua ccncessào, de forma a proteger
os que muito cedo ingressam no mercado dQ trabalho. Quanto à
aposentadoria por idade, institui o limite único de sessenta
anos, para homens e mulheres, urbanos e rurais, cuidando,
entretanto,
de
instituir
norma de
transiç!o
para
as
trabalhadoras rurais que já gozam do direito à aposentadoria

Agosto de 1995

Examinando-a verifico que foram atendidos os requisitos constitucionais explícites previstos ne art. 60, § 4 2 ,
da
constituição Federal, não havendo na proposta qualquer tendência
de abolição da forma federativa da Estada, da separação das POd!
res, do voto direto, secreto, universal e periódico ou dos direitas e garantias individuais.
Não há, de outra parte, violação a qualquer das princí
pios fundamentais da Constituição, estando igualmente atendidos 00
limites explícitas ao poder de reforma constitucional.
Tendo sido apresentada com o apoiamento mínimo previsto constitucionalmente e não estando o país sob vigêncía je inter
venção federal, estada de defesa ou estado de sítio, a proposta!
tende, também, aos requisitos formais para a tramitação nesta Casa.
A proposta em exame foi apensada a Proposta de Emenda
Constitucional nO 45/95 da nobre Oeputado JESUS RIBEIRO e outras,
que "dá nova redação ao incisa I da artigo 202 da Constituição F!
derai".
Apreciando a proposição, verifica que ela obedece
à
norma contida na art. 60 da vigente Carta Política, 'poiS há número suficiente de assinaturas e não se pretende abolir a forma fed!
rativa do Estado, o voto direto, secreto, unitersal e períodico ,
nem a separação dos Poderes ou os direitos e garantias individuais.
Par toda a exposta, nossa voto é pela admissibilidade
das Propostas de Emenda à Constituição nO 172, de 1993 e nO 45, de
1995.
Sala da Comissão, em

J 4.

Deputada

~ di ~ft?,.)

V/.U'.J;U C-7UcJ;j

JOS~ GENOINO NETO
" p.lator
R

~'PARECE~ DA COMIS5~0

aos 55 anos.
Cuida ainda a proposição de vedar a -percepção
simultânea de duas aposentadorias ou de aposentadoria e pensão
por, morte e extingue as chamadas aposentadorias especiais,
reduzindo, entretanto, a jornada de trabalho daqueles que
desempenham atividades insalubres ou perigosas, de modo a
evitar o desgaste que hoje justifica a aposentadoria precoce.

Em relação ao regime complementar ali previsto,
propOe-se que, público ou privado, seja necessariamente de
capitalização, devendo complementar as prestações do regime
bisico unificado.
No caso de regime complementar público,
será único para todas as esferas de governo, contando com
obrigações equânimes de todos os filiados.
Na just~ficação apresentada. ~bservam seuS ilustres
autores que a proposta vem de encontro às conclusões da
Comissão Especial instituída nesta Casa. em 1992. para estudar
o sistema
prevldenclário,
a
qual
teria
recomendado a
unlficação
dos
diversos
sistemas
previdenciários
hoje
existentes no País.
Segundo o ali exposto, lIreceitas que
deveriam financiar d asslstencia med~ca e o saneamento básico
para a população brasileira são c:arre-adas para o pagamento de
sistemas de previdência social que não são uniformes e,
portanto,
asseguram
vantagens
aos
seus
filiados
não

Este o relat6rio.

VOTO DO RELATOR
A esta Comissão compete pronunciar-se sobre a admiss!
bilidade constitucional da proposta, nos termos do art. 32, III,
letra b, combinado com o artigo 202 do Regimento Interno.

A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em reunião ordinária realizada hoje, opinou, contra
os votos dos Deoutados Adylson Motta,
Jarbas Lima, Valdenor
Guedes, Matheus Schmidt, Nilson Gibson, José Rezende e Elias
Abrahão, pela admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição nQ 172/93 e da de nQ 45195, apensada, nos termos do pa
recer do Relator. Os Deputados ~élio Bicudo e Nilson GibSO;
apresentaram declarações de voto.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Roberto Magalhães - Presidente, Nestor Duarte,
Valdenor Guedes e Zulaiê Cobra - Vice-Presidentes, Antônio
das Santas, Antônio Geraldo, Benedita de Lira, Cláudia Cajado, Jair Siqueira, Ney Lopes, Rodrigues Palma, Edinho Araújo,
Ivandro Cunha Lima, João Natal, Jorge Wilson, José Luiz C1erot, Udscn Bandeira, Almino Affonso, Oanl10 de Castro,
Eduardo Mascarenhas, Régis de Oliveira, Vicente Arruda,
Adylson Motta, Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Lima, Prisco VIana,
Hélio Bicudo, José Genoíno, Marcelo Deda, Milton Mendes,
Marconi Perillo, Coriolano Sales, Enio Bacci, Francisco Rodrigues, Matheus Schmiat, Alexandre Cardoso, Nilson Gibson,
Jairo Azi, José Carlos Aleluia, José Rezende, Maurício Najar,
Alberto Goldman, Aloísio Nunes Ferreira, Elias Abrahão, Luiz
Fernando, Adhemar de Barros Filho, Milton Temer, De Velasco
e Alcione Athayde.
Sala da Comissão,

de 1995
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Se

o
~

Venia
la inadmissibilidade

p~

do eminente Relator, voto

dispõe

regas

§ 49 - Não será objeto de deliberação a proposta de

emenda

direitos e

outra

de

tida

tende a abolir :

indiv~

da rei

aquele enunciado no art. 59 . inciso XXXVI

emanada

do

Diploma

constitucional

afirma,ão

qualquer

de, como,

ã

o direito adquirido

o

ato jurídico perfeito e a coisa julgada"

PRELIMINARMENTE ,
cabe

formular a

seguinte indagação

são oponiveis o direito adquirido, o ato jurídico perfeito

coisa

julgada

a

a

fonte

e

vista

de

todos

dagação

que

t

CHOF

Verfassungswidrige

fessor

da

universidade

nos

no

o português

da

editada

costa,

os

direitos e garantias

parece

ia

~erdadeira questão prel!

tá

amparada por

pois,

enfrentar a referida

representar

qual , na verdade,

deslinde

dependerá

da

questão proposta do

tria,

entre

pela

entre

necessário se torna

poder

constituinte
Nas

das

rias -

competência

a

seguidas

formador ,distin~o em
quanto

do

pode

poder

exigem

I

para
para

e

abordar

o tema da

a

são

formalidades especiais

elaboração

natureza

1954,

cláusula

das

tanto

re-

dos

de

110,

de

~
~

de
ou

poder

com

o

que

do

escopo de

poder

dades

especiais

que las

fixadas

a

alterar a
o

reformador

estabelece

seus

Serem

para

e

que, em virtude

es'

imodificabilidade.
entendido,

DE

SOUSA

doutrina pá -

na

SAMPAIO ( O poder da

Constituição.

fundamento
reside na

limites
seguidas,

o procedimento

e

da

Chegamos,

pp.

própria

Constitui-

as

formali-

absolutamente distintas df
legislativo ordinário •

ao

JOSt:

Editora, Bahia ,

AFCNSO DA.SILVA

Positivo,

Edit. Revista I

Revista 11

Moderno, Edit.

5. edição, vel. I,

p. 159 ,Da

Edit., Rio de Janeiro,

doutrina

estrangeira,

1956,

Constipp.1091

OTTO SACHOF (Normas con~

J.J. Go-

Constitucional, Livraria Almedina

<Direito

1983,' p.784 l,

Constitucional,

I

; PINTO FERREIRA (pri~

59/60)

Constitucional

SP,

CANOTILHO

JORGE

Coimbra

MIRANDA

(Manual

de Direito

Edit. Coimbra, 1988, t. rI,

pp. 287/

294)

à

matéria

cional

legitimidade I

determina

então,

progresso

segs.);

1989,

Konfino

e, na

do

SILVA
ral

e

tétulo
do",

No que diz respeito, especificamente,
adquirido oponível ã norma constit,!!:

direito

do

de

emanda

trabalho

da

poder

lavra

VELLOSO, hoje
Presidente

publicado

reformador, merece

do

com
do

"Funcionário

titucional

abordada _

norma

constituinte originário,

Constitucional

consti-

estabelecido pelo poder constituinte

~sim,

jurídica

reformador, também chll1llado

segundo grau, ou , ainda, poder constituinte
é

nor.ma constituci2

cit., pp. 54/58) ,

poder constituinte derivado, ou poder consti-

instituido,

originário,

ção'

de

tr~

po~er constituinte der:

ou

Livraria

92

SP ,

Direito

Josê

Coimbra,

de

e

Direito

Tribunais,

tuição,

do poder constituin-

44/45

Tribunais,

cípios

leis ordiná poder

doa

MES

doutrina

que

pois,

legislativo ordinário.

Este

abordou percucie.a

Almedina, de coimbral

alterar

NELSON

Constitucional,
pp.

(Curso

rígidas - que

alterá-las pertence a um

sua

distin

reformador

Constituições

aquelas que, para sua reforma
distintas

B~

nosso poslcionamente ante a PEC nQ

Reforma
172, de 1993,

pela

Livraria

do poder

outros,

de QTTO

José Manuel Cardoso I

Professor

Assim têm

Para

INCONSTITUCIQ.

trabalho ( existe excelente

pelo

minar.

em tal

improprieda-

monografia

TUbinqen, que

de

explícito

de

, inexistindo

Verfassungsnormen ? ) , eminente prB,

não pode ,validamente,

preceito

imodificabilidade co!,

parecer.

do poder reformador,

de

de

certamente diante

famosa

Certo é,
emanada

nal

constitucional

CONSTITUCIONAIS

de

referido

dução para

vado,

Cumpre,

~

pode

ci. tul.o

preceito constitucional, visto ser a Ccns -

primaria

individuos

ção

cláusula
estaremos

inconstitucional

aJ.J.a5 ,

temente o tema

norma

incongruência, contradição ou

primeira

e,

a

reformador, se dispõe a alterar

"NOI1MAS
a lei não prejudicará

tituição

ilimitado,

aquele

poder

Maior ,

Major

dos

por

contrário à

modo

no

norma

garantias individuais

Entre os direitos e garantias

a

é

constituinte

Assim, quando
adventícia,

IV -

instruidas

Con~

o art. 60, § 49 , da

tituição Federal

está

te, as

o poder

não o é, tendo que se ater, necessariamen-

reformador

PEC n9 172/93

da

Com efeito,

duais

poder

em

n9 1, de

eminente
assento

Tribunal

dade ,

o

ponto

conheci-

no

DA

Supremo Tribunal Fede -

Superior

Eleitoral,

sob

o

Público - Aposentadoria - Direito ~dquiri
1972,

ainda

sob a

égide da Emenda

Cons-

1969
Sobre

ponto da questão.

menção

jurista CARLOS MARIO

nodal

do

o

tema,

exame

da

que

constitui, na ve!.

constitucionalidade

da

PEC

n9 172,

lavras

ou

de

leciona

1993

linguagem

a

Magistrado, sem meias

jurídico a idéia

P~

jurídicas

reticente

instit~!do,

"Assim, fruto de um Poder Constituinte

cgntra

forma

da cOna.tituicão que tenha por escopo

deri-

consagrados

um

desses

assim se

da.

153.

caso

força

1967

se enuo -

§ 39 , Art. 150

a

O

dos

direito adquirido, o

inclusive, de

aional contido

uma

que

aceito que a pretensão /

Constituinte

"der

cabido,

~

1969.

reforma

obra

na

ginário

do qual

tuinte

contido
do

Aposentadoria
Direito

LOSO

invoca

DA SILVA

a

autoridade

PEREIRA, corno se

do

insigne

professor

de

de

Ii

I

CODstj_-

própria

oponíveis ou não,

do poder

reformador,

~

lar, ainda,

bém

segtm.da

uma

exímio

neste nosso
autoria

direi to adguirido
constitucio-

tem-se, indubitavelmente ,

é

venia,

para

voto,

do

conveniente

as

cuj a

CQI,OS VE~
CAIO

M1RIo

~

A

1972,
os

direitos

chamadas

e

da

PEC nQ 33,

de

República.

i~eisos

do
em

seu

no sustentar o

quaestio

garantias

cláusulas

60, § 49 , IV} , são apenas

pétreas da

os

a

enfrentar é

individuais

diversos

setenta e sete

da

rantias

individuais

, até

outros, enun -

daqueles
assente que o elenco do Ii

por

Constituição não é

art. 59

a

garanti-

Constituição ( art.

arrolados nos

art. 59 , ou , acaso, existem

dispositivos

exaustivo

dos

pelo que dispõe

direitos

e

g~

o § 29 do refer.!,

Constituicão. e. evidentemente. com

modesto pooto-de-vista

do

art. 59

assim
~§29

encontra se a

-

di:eitos e aarantias expressos nesta

05

ConstituieÃo não excluem outros decorren-

Caio Mário da Silva Pereira. qUandQ I

tes

do regime e dos princípios por ela /

adotados. ou dos tratados internacionais I

oponível à ConstituicÃo, que é a fontel

que a República Federativa do Brasil I

em

seia

indivíduo. tanto na esfera p;Jbli ai 'ti ca quanto I
privatistica." Uma J:1!f'orma constitu-

parte" •

"na

eional não pode

sofrer restricões com fun

damento na idéia aenérica do re,peitp

ao

adauirido. Mas se é a própria Cons-

direito

tituição que

consigna o prinçípio de não-re-

troatividade, 'seria uma contradiçãg consigo I
mesma

t~

conclusões a que che-

idêntico, ao

Presidente da

formu-

resposta

Revista

ensina : "Em primeiro não pode haver nenhum di
reito

o

indagação, de

defluiX'io ccnsequências

garemos

ciados

maior autoridade. fortalecendO

Q DOSSO

1961, vaI.

que sim, face a prevalência do princípio da irretroatividade estabelecido pelo poder constituinte originário.

1995, de

princípio da oposição do direito adquirido à

muito

DA

obra Ios

questão preliminar Ii

nal, emanada

lê

frente do que nós,

em sua

Direito Civil, Forense,

Tem-se
"Mais na

licão de CAIO MARIO

estampada

Respondendo, pois, à

dos pelas
entendimento,

está

que tal

jul/set

seu

referida

to

.op. cit

.,. 128) .

I

seguJ.nte

favor de

(a

PEREIRA

(

perfeito e a coisa julgada ã norma

Constituj ate ori-

21,

gozavam do benefício ll

o ato ;ur!dico

178 ).

Em

179)

também di-

Direito Adquirido, in
vol.

os

é des-

(Funcionário público

Público,

su"

constitu

dos juízes") tem efeito

são

matriz da

originou o Poder

se

revisão 11

de

Poder

na

uma re -

por

reforma consubstan-

sim, pOrque é

oponível -

assegurada

formulada , se

Cons~it~cional n9 1,

reito constitucional

vitaliciedade

tituicÕes
I

ação do Po

, afirmar-se

oponível à

Emenda

na

a

instituidor então

data venia,

direito não fi
ciada

limitava

r

qaran tia, integrada no patrimônio de

SILVA

disposição do texto constitu

carta

na

a

que

p.

Firamos o

um direit.o que se adquiriu

e

aquela

.

coisa julgada".

: devidamente

adquirido. de

de

de

antes

A!lsim

imediato. mas nio atinge aquela prerroqativa ou I

tem cor. forma e conteÚdo de um autêntico

servi dor

direito

na Carta

resto, ainda

não prejudicara

lei

do

de

conceito.

("exempli srat1a" , a inpaovibilida

cionalmente

de

constitucional vigente. E

expresso

como

iurídico perfeito e

cerne

do

art.

à

texto

princípios,
enunciara,

nq

§ 39 -

ato

no

este

primir uma garantia

vigente, havendo tal poder de respeitar princí

pios

situações I

às

do respeito

çonstituidas e, simultaneamente aten

1;A8se

vado do originário. limitado pelo texto da constituição
então

Agosto de 1995
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se

assentasse paX'll todo o ordena;ment.o

_ ..t;r ...........

Tríblmal

Federal

quando

INCONSTITUCIONALIDADE
Ca.utelar)

1993, que,

3 , de

União

proposta

a

missão de

n9

do

939-7

contra a
no

seu

instituir' imposto
valores

e de

julgamento da
DF

Açhl DIRETA DE II

(concessio de Medida

Emenda

Constitucional

nQ

art. 29 , § 29 , aqtorizava a

sobre

créditos

movimentação ou transe

direitos de natureza

financeira
correto

e
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particularmente

posicionamento

em

rica

de

relação

garantias

argumentos para um

a esse

tos

tema

tensão
Discutiu-se,
a

violação

binado

pela

com os

tituição ,este
rioridade

Emenda

arts.

dos

n9 3,
e

150

voto
rou

150,
Q!

o

DF,

garantidor

~

da Cans -

do princípio da

ante-

na

'Ibll

concessão

da

,

~

rantia

ao
nem

CICIO

da

referida

da

Medida

SILVA

consid~

incluido

cobrara

FINANCEIRQ

VELLOSO

art.

incisos

entre /

do

eminente

o

observa , em

não-exaurimento

o

voto do

~nistro

Sydney

dos

art. 59

da

constituinte

originário, ou melhor,

e

leu

no art. 59

setenta e sete incisos . E

no
n

§29

29

cgnstituiçÃg
do

e d08 princípios por

e

ta, destinAdo ã tributacão

Tftn J O

.Tã DO

te

seção

na

limitaçÕes

regulou

IX.

ao

poder

cendo ' desde logo.

,

contribuinte. é yedado ã Unj ão, aos Estados

ao

Distrito

:

rlh 11

-

OS

QJlE

10.-

Trata-se

rII

art. 59

( "b"

da

11.-

Ora. ao

mais

tuição,

cuidar

art.
do

Federal.
processQ

especificamente. !,la

esta,

lim direitos

em

eminente

~nistro

legisJa~

Emenda ã Consti

no §49 do art. 60

ª

de

primeira geraçÃo

de

direitos

não

mesmo

ILHAR

sentido,

GALVÃO,

Já fala-

primeira. de segunda

e até de quarta

terceira

nos

se

geracão. "

manifesta

seguintes

o

termos

nova

Carta

r

abolir; ry- 93

enumera os

direitos

garantias

individuais em seu art. 59

Fê-In. de

~aneira minucio1!la, mas

deixa claro;

direito$

e

já

exaustiva
salvado que
PRESSOS
mrrBAS

"NãQ será objeto de deliberação a proposta de
~endª ,tende

Hoje

e

LEI

da disposto neste

do

direitos

quadro todo compõe a teo -

dos direitos fundamentais.

PIOS

e,

sociais, direi

nacionalidade e

Municípios : rIl -

conjugação com O § 29

Constituição

doutrina dos di -

garantias

Este

AUMENTO" .

face

(em

a

e garantias individuais, mas ,tam

No

pois. de garantia outorgada ao

r

contribuinte • em
150.

OU

"'!.'E!tados intemacit') -

""1 ri05

NO MESMO EXERC!CrO /

EM OUE HAJA SIDO PUBLICADA A

INSTIIUIU

Constituicão não excluer.

do regime e dos principios

hoje, que

atinentes à

"A
FINANCEIRO

I.

fundamentais não compreende,apenas,

tos

garantias asseguradas

Federal e aos

tributos

próprio art. 59, no

República Federativa do Brasil /

direitos e

gO

ao

Não.

garantias se~ espalhar.

que os direitos e garan-

nesta

b;m.

150.

no aJ;'t. 150 : "Art.

outras

parte.

mqs

pr~jl1íZQ

de

seja

estabele

Sem

cobrar

do

setenta e set

falamos. apenas, em direitos individuais, as

A conlti1;uiçip " U

tributar ll

de

em que a

ria

nacional. mais precilAmCD

tributirio

nais

201fticos.

dedicado ao I

grcamento. e no Capítulo I.

siatemo

o

egtAbt1ece

decorrentes

direitos

ela

adotados ~ ~ • "
9 -

nos

individuais não são ape

e •• as

l!

pxpressos

rgitos

excluem outro, deCOrren

nio

regime

garantias

r

"! sabido,

direitos e garantias expressos nesta /

te5

respeito do tema

Lei

por e la _adotados.

e

29

degse" artigo do capítulo I aduziu :
os

CARLOS MARIo DA

Ministro

Constituicão
§

tias

direito, e garantias fundamentais,

coletivos. Enunciou-se

"seus

S.T.P.I.

que estão inseri tos no art. Stf:

outros'

vi duais

( D.J.

1730-10

individuais

direitos

pela

a

Federal de 05.10.1988, no Título II,

aoS

não

MESMO EXER

AUMENTOU· .

n9

voto,a

Super

08

Elses

dedicado

seu

direitos

nas

Sanches

Constituição

União
~O

EM OUE HAJA SIDO PUBLICADA A

~mentãrio

"Direitos e

O

de que a

espe
a ga -

•

individuais

Vejamos

"8.-

'Ih 11

tributos. "

INSTITUIU OU

17/12/93

Também,

seu

enunciado no

está

no §29 do art. 59 e pela

contribuinte

OS

direi-

n9 /

em

Cautelar,

anterioridade,

Constituição,

garantias

ADIn

SYDNEY 5ANCHES,

Entre esses

individuais, estão, pela. ex-

fejta no art. 150, IXX

criará

09

Ministro

o princípio da

§ 29 ,

III, "b"

1

contida

çificaçiQ

LEI QUE

eminente

vencedor
que

processo

tributos

o Relator
939-

referido

arta 60, § 49 , IV, cor

do

59, § 29

último

no

individUais".

garantias

e

"OS

NESTA

nO

·pressos

na

não I

§ 29 , deixou res-

DIREITOS E GARANTIAS EXCQNSTITUICÃO NX9 EXCLUEM /
DO REGIME E DOS PRINcí

ADOTADOS, OU DOS TRATADOS IN

EM ºIJE

BRASIL

o t'ft'I$.Q. niO

~

no

QECOB!lENTES
POR ELA

TERNACXONAIS

V.

~ue,

SEJA

refo"

A

BEpOBT XC!

P!RTE"

FEOEBi\TT~

ReDare-~e

aue

direito e garantiu ex-

carta • • (Ementário n9 1739-10
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Tem-se.

tias

pois r

art. 60,

§ 49, IV , da

setenta e sete

que

Como

individuais • protegidos

ConstituiçÃo,

incisos

do

to,

direitos e garan

08

petre;,

pelo /

não se exaurem

nos

cláusulas

de

instituir

res rurais que já
quentas

Agosto de 1995

norma

de

gozam do

como

refer~dQ

são

de

no julgamento

Medida

Cautelar)

do

art. 59 da

citada
pelo

API n

Lei Maior

SIBILIDADE

que

rado,

apresentamos

direito-dever
a

sobre

a

de

1993,

n9 172 , de

Deputado

e

VULNERA

Federativa

do

seu Parecer,
ria

do

aprovado

Presidente

vícios iniurídicos

vés

da

Emenda

"EM TODAS AS
AS

EM

ENTRDNIZADA

NA

CONTRA

GIDOS PELAS

LEI

OU

'l/::;,- I-J'>~t::.t;.;;'

limpou

a

o

Deputado

em

de

auto-

proposiçÃo de

os ter -

LHES

~RITO

DE

202 da CODltiluiçlo Fakn1, 001 Irtip 53 • 59 do Ato dei DíIpoIiçIlee c~
TnnIítóriu. moopndo o lItigo 40, § la do ertíBO 42, o iDciIo VI do erlÍ80 93, o pu*8rafo

UPico do artílIO 149 e o § 8" do artílIO 195.

ODepoDdo JOSÉ OENo1No fui doeiBDedo ",lei«.
É o releIilrio.

QUE

PODERIAM CON-

n-VOTO
Cebe • lIIIe ComiuIo, do econlo com o

ORTODOXO DE NfTIDA

A,50 EXCLUS1.o

DE

RcgimaJID~,

çnciet pW"

MAIDR

Ml\IIIFESTA OFENSA

(inciso

XXXV

DO

A GA1lAlITIA /

ART. 59) ,ATEN-

artillO

....... propoeiçlIo cpmo a _

A propooiçIo objetiva, em stm-, Ullificor

DE "ATO JOR!DICO PE!lFEITO" RESVALA
POR

EDUARDO JORGE é o primeiro signarário desta

propooto. "'" objetiva inItituir flll!ÍDIl' bUico uai6cado do ~ lOCiaI • diIpOe ooln

Rodrigues Palma:

RAZOES

QUE SE

o Deputado

o ínte -

"ato jurídico perfeito" , atra -

O PATRIMONIO

REGRAS

que

(PTB-Mr})

33/1995~

CeJR, PEC n9

e IllllECUs1.VEL OUE

INCONSTITUCIONALIDADE,

TAI/DO

registrar,

Rodrigues Palma

ARGUMENTDS

KELSENINlA,

de

Brasil

Disse

ADQUIRIDDS"

e
AGRIDE

202,

!aII!II. do

odmi"'ibi!jdedo
00

d i _ siJ10mu

JlR\'ideDcimoe 0XÍIleIlIa. Ao rue·lo, em DOIIO eulaIdimoDto, feno 00 direitos •
índividuoiJ.

garantiu

SerIIo, Yejamoe.

JOR!DICD DE QUANTOS SE VERIAM ATIN

O lItigo 60, pedsraló 4', da COOJlituiçlo Federal, doIt=iDe "'"

SupERVENIENTES"

."", .... objdo do dohÕ<rlçlo a propoota do 0!!lIlDda tmdeDte a abo1ir os dimtos •
O Dep. José
PEC n9 172, de 1993,

da

dar a

sentadoria
dorias
que

a

especiais,

evitar

coce,

ainda,

a

do

a

voto

anos

proposição
homens

e

cuida

de ve -

insalubres ou perigos.... , de

que hoje

tempo de

e

~

quatorze

proposta

aposentadorias ou de apo-

à

justifica a

de

institui

venia, -

separado,

idade -

6

pr~

!lO

Titulo

n da cooatituíçlo

IDD doi dínlitoo

oociaia ~ CClIIIBgnIdoo, a prevídeDcia lOCiaI.

Por outro lado, o .caput. do lItigo .,., ao dofiDir quaia 110 OI dinritoI
doi txaho1badono udleooo e nniI, 0DIJIIlaa, em seu iDcioo XXIV, a &pooemadoria como um

de1eI, aWm do iocIuir doDIre elel todoe OI
!OCia1.

0UIrI:J0 "'" viIem ..

melhoria do sua CODdlçIo
•

aposentadoria por tempo de serviconjugar critérios
concessão,

que muito cedo ingressam no mercado

em

modo

aposentadoria

contribuição para sua

max1ma

!UI>otnID doi dínliloo e gmotiu iDdividuaiJ - erJIJDlenIdoo

Fodaa1, deataca... o eapltu10 n, "Doe Dmtoo Sociaio·, que, DO .... artigo 6', dofiDe como

a jornada de trabalho daqueles

PEC nQ 172, de 1993,

proteger os

trabalho,
natário

atividades

em relação

a

Pretende

forma

a

duas

reduzindo,

o desgaste

renda, idade

ra

que

ptlIDIiu iodividuaiJ·. Dentre o eIoDoo doi dinritoI • gmotiu fimdamentait _ fooIe •

Relator

pensão por morte e extingue as chamadas aposent.!,

e

desempenham

ço.

diz

percepção simultãnea de

Genoíno (PT-SP)

que

Quanto à

o limite

mulheres, urbanos

como

foi

o caso

de /
do Sis:

iniciou ~ t~abalhar com
aposentadoria por idade,

único de

Ora, a fmODda em aliJe, ao prnpcr a uoi/icaçIo doi lÍI1eOIU

de
de

sess~~ta anos, pa -

e rurais, cuidando, entretan-

/

1995

I - RELATóRIO

INSPIRADAS ND PENSMmNTD JOR!DICO

"DIREITDS

ilustre

constituiÇão

HIpOTESES , ABSTIlA!DAS AS

CONSTRUCÃO

do

a

República,

n9 2.

ACONSELHEM, OU OS

TRAPOR,

Autoria

vezes,

mos IIdireitos adquiridqs" ou

Deputado

à Cons

inconstitucionais. excluindo

e

il~~e e inteligente

e

se pronuncia.

outros

pela

da

de

de emenda

e

Deputado

do

(PT-SP)

INADMI~

n9 172

constituição

voto em sepa -

Jorge (PT-SP)

conveniente

g

autoria

razões, voto pela

202 do Regimento Interno)

numerosas

inteligente

e

proposta

1993, de

Eduardo

AFRONTA,

República

gro

de

de
JDRGE

estas

de Emenáa-:à

tem o indeclinável

regimental,

arts. 32, 111 t "b" e
PEC

zeloso

nosso

que

CCJR,

constitucional e

admissibilidade

tituição
que

a

neste

Proposta

Pretória

Excelso

,

da

conces-

939-7

EDUARDD
~-positis

trabalhado-

e cinco anos •

Por
§ 29

os

aposentadoria aoS cin -

consoante a lnterpreta-

art. 59

que é dada ao

cão co:rrente

transição para

direito à

l1I1!Vidoncürio. modifiClt •

l'OYOIl&

disooritiml COIIIti~1 nue. ao dilCiplinarem •

pmdIocia lOCiaI e a apooUadcria clt nt.Ibodono • lIOrVidonI plbIicoe
diIwiIoI ad<pridoI, !!C'!lII!eJo-* l<p1eI "'" tem por objetivo a meIboria da

~':"::

..... calopiaI. Em

UIÚIl

l'umdo, a JlI1lIlOIÍÇIO viola OI dínliloo oociaia .. por

CllIIIIBlIíDIe, OI dinIiIoo e pmaIiu Ibndo""'DUil, fooIe e ~ doi dínliloo e
pnDIiu iDdlviduelI.

Pelo expllIIo, valo pele iDIckuiuibi1idI do lX'lIJOIfa clt EIDIIIdo •
CCllllitncilul ~ 172193.
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ti o"'*>.

rsso aconteceu nAo apenas com OI temploll,
41l\pliad4 que :01. b. lnterpret4t;ào paro acolher tal!lb4e outrol
llnOveUi pertencentes ao culto, como ta..mbé. na hipóte.e das

SoIadaComiuIoem,,I$ de~de 1995

i.nat.J.tuiçõ~,

.Je educação.

Nesse caso os ;Mtados ut1.liz"dos
Hllpo.tO. tOm _1.do

,=""otribui.nt.es para se evadirem. do.

pe1,.:)ts

:n.!ll.S escd;1dAl..:sos, pau at.é me!lmo !S inst.ituição de empresas
espec:.au admlnHstradora!l de colégio. fardll .l.nstituldas para

permit.l.r a d.l.V1São do lucro entre seus propri.tários.
A ununidade concedida As
instituições de
r-s.iltflnciA 50-::1.al deu Q'Cl.gem a.o aparecimento de incontoivelS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUINTE
N° 176-A, DE 1993
(Do Sr. Eduardo Jorge)

institulções desmerecedoras do beneflc:1.o~, mas deles gozando
por ab.oluta impotUlbilidade ::te efetiva fiscal1.zaçÃo por
parte das autoridades.
A revogaçio da imunidade dOI livros e jornais

Suprime dispositivos do artigo 150 da Constituição Federal; tendo pa
recer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela inad~
missibilidade das alíneas "b", com votação unânime t e "c", do inciso
VI do art. 150 da Constituição Federal, contra os votos dos
Srs.
Vicente Cascione, Ciro Nogueira, Jairo Azi, José Luiz Clero!, Elias
Abrahão, Régis de Oliveira, Zulaiê Cobra, Josê Genoíno, Marcelo IJéda, Milton Mendes, Milton Temer, Marconi Perillo, Talvane Albuquerque, Alcione Athayde, De Velasco e Alexandre Cardoso e pela admissi
bilidade da alínea "d", do TefeTido inciso, conUa os votos dos Sr•.
Jair Siqueira, Cláudio cajado, Paes Landim, Roberto Magalhães, Jair
Soares, Jairo Azi, Gerson Peres, Jarbas Lima, Prisco Viana, Valdenor
Guedes, Coriolano Sales, De Velasco e Nilson Gibson. Os Srs. Prisco
Viana e Regis de Oliveira apresentaram declarações de voto.

parec.,

prunei.ra v1.sta,
imunidade • criaçlo nossa.

alhur•••

feljão nao fere o !5agr~do dire1.to "vid4-.
E tanto não (ere
que os lucros auferl.,jos pelos edit.cres estáo 5ujeltos ao
:":tl~oeto sobre
a renda, aSS1.m como oa di.reitos autorl1:.s i!
BalAr ia.
doa
indútlt.riae.

'eojfllral, premu ~:;am

A

e

.:1'"

do

JIl

,jo

.nic~.

1.:'\0;:",.50

fLcam
VI -10 art

sustentUl 50z:.nho!l.
Caindo
lqualmente suprimi.das.

60

da

devem

o1nt.ig31,

8!lSaS

ser

po58 lbl.1 :..jad~s.

":Or-.St.l tue lona 1.:
d5

que

r..)SSd

:'el

!'!4qna.

chama

:1e

:-apa.c. ja:e

económlca.

.;onstl..t.J1Çâ.o

~uprlmlda.!5

as

Por :il tLmo, caberia di~.r que • re·... ogayão
deSSAs imuni'dàdes fortalece a. p015içio daquele. que, corno n.6.1.
pensam que t'Jdas as camadas dei socutdade devem con't.rJ.buLr
para o fl.m comum, cada uma, é evidente, de acordo com sl.1as

Deputddcs e do Send·jo

art.

lIieg'... llnte E~ndA ao t.exto

Art . . go

°b- . . . c ....

S

nessa.

empregado 11

demail

AI imunl.dades referent.e. aOI .lndicato.s e aos
part.ido.
pai t t.~ca.,
decorrent.es
do
ca.uismo
e.
do
corporativl.:!smo atuant.es n4 consf't.i.tuinte de 1987-1988, nao ..se

li - Na Comissllo de Coll5lituição e Justiça e de Redação:
. parecer do Relator
- complemenl:lção de parecer
- parecer da Comissão
- emendas adoradas pela Comissilo
. declamçOO de voto do Deputado Régis de Oliveira
- declm'ação de voto do Deputado Prisco Viana
1a Cà.r.'<1ra dos

e

literat.ura

I - Proposiçilo inicial

':!.c

1ornalist.al

Acrescente-se que n. imunidade acobert4Jt.-se 4
do maia balxo nivel e at.' m••mo ai revista.
pornogr6.fica,s vendl.da. l.:.vremente na. banc•• d. jornai•.

SUMÁRIO

A1J Mesas

NA Françll, por exemplo, 01 livraI elltlo sujeito. A

A tn.buta.;ão dos 11.vro. e jornaus nAo fere a
l).berdade de i.mprtmsa, assim como a tr1.butaçio do arroz e do

(PROrosTA DE fMiNllA À CONSTlTUIÇ1lD N9 176, DE 1993, A QUE SE REFERE

!;e~os

inde!enaAvel.
No entanto 4Não é principio conat.1.tucional

TvA • 110 trtbutado. pt!'l.a a11quota d. S, S\.

O PARECER)

Federal,

..

C~rtcs

alcance

-:le

~:>ntar

soc.,,): oi! eco".::mJ.co
subm..:!t.emos !I apreclaçâo dos

alLnecss

150::ta. Const.1.t.ul-çào

.::om a çompreensão qua.:"'.tj ~a
_1a pres~nt.e prop,;:st.a, ~é!; d
llL1st:res membros ;:10 C<Jngresso

NaCional, cor.f lant.es na sua apr:w,at;ào

Feder.,l.

Sala -:ta!! S~s5õe3 ~m lO

de out.ubro ·je :

'-..-" i

2-.1-----

.ruSTITICAÇÀO

'1')).

I

.J ~J! /~

~ do EDUAIUlO JOIlOIi
Aa
imunidad.1 tribut4rias que pretendemos
.upritair- decorrem, quase todas, da Const.ituiÇáo de 1946;
pouca. foram lntroduzidas em n0510 Dire1.t.o pela. Conltit.uJ,.ção
d. 1981.

:/
F'c-'JA" [I'"

~Fk-"".
"l

00 ....... ,;.

III i946 sal& o Pa1.s de um prolonqado perlodo
ditatorial ti OI constituintes da t!poce,
sequioso. por
1 iberdada de pensa.menc.o, pen.arllfl:t conse.gui-lo e garant i-lo,

atrav'. d. nOrmA. const.J,.t.uc.iQJ1Al..a.

O que viu de 1& para cA,

ao .tr.v•••• rmo. ua per lodo neqro d. no•• a hilt6ria, foi que
OI cuidadol t.omacoI pelo 1.91114do:: conatitucional nlo for. .
• ufici.nt..
para
1.m~dlr a
queda
da democracia e
con.eqüent. perda da. li.berdad•• con.titucionai ••
Al'.

prever

q"..le

di ••o,

medida.

o

con.tituine.

de

nio
dai
in.t.nç~•• fo~s.1ft ',1t.ilizadaa anoa maia tarde para promover •
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conttlR número luficiente de .i9natAriol,
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170 .ssinaturas vAlida.;
003 aElinatur•• r.petidas; •
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N E 5 T A

Seç.oH
Da l..irnJtAçou do Poder de TtibutM

Art. 150. SeM preJulzo de OWas g.rantlas useguradu ~
contnbulnte e vedado li Unl~ aos Estados, ao OIStnIO Feder.'
e aos MuntelplOs

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

I· RELATÓRIO

eXJglr ou aumentar tnbuto sem lei que o esc.be)fç:l;
/nsbrUlr rroJumeonro desigual ~tte contnbwnfa que

I lJ -

se encontrem em situação eqUl'll&1ente, proibida qUllquer distJn·
ç<io em r~ de ocupaç., profisSIC:)N) ou funçio por fia urro

o iUllre

odI. Independentemente cU denomlMÇio JUnebc. dos rendimentos, titulas ou dIreitos.

ltJ -

cobrar trlbulOS.

• J eom relaçéo •

da

ir.~05 geradores ocorndos

Deputado EDUARDO JORGE e OI

demais sip*iOl di presente proposiçlo pretendem lII4lrimir Ii
Intes do II"MCM)

anneas "b', 'c' e'l!' do lncilO VI do art. 150 di eor.tUçto Federal.

V1Qet1CII da lei qu~ os houver InstltUldo ou awnentAdo,

no mesmo exerciClO financeiro em que ....J. stdo pubh.

bJ
C~I •

lei que os InstituIu ou aumentou.

rv -

Os citados cispositivos constikJcionlis ralam

utlhun tnbuto com efeItO de confiSCa.

dos callOlt de i~de

*

~çto

por \lia de flT4lOllos aIlergldOl peiI
de ~ cUIo; b) ao
dos plIrtica poIlcoI, incluIiYe _ .

CIr1lI Mlp rellIlVoI: I) aOl
Init!lu. r

\1 -

'mpoucs 50Dre

p~t~;rrcrw: ·etld~

d'

,,;..

OLi 5l!'1"'0"1:;:'; uni 'J::. .. ;)...trc~
aUdlou'er cuil~

l'

'~mol,;,

~,

Odt"m,)I1'';' ·"nda.,u

:},

I .. ~05 lor"'alS De-nodlcos e ~ pap~' j~stln.:tdc J sue:

:;-1'\1(.(', '31';.~ ~3"":I::C, ~:ul::O!t
fun.:lao;")l:") .:1d" ",ntldaa~s Sln:::!" i.\ "J':'õ trJbalna·

tn.-h.. :.J.... SUd~
::lores. das InSI t"'IO:C~S oe- ~aUcdcolO e de aSSlstenc,.!! 50C,j. ,Pfins iucrarr.cs atend,a::s jS requIs;10~ da fe:

patrimOnio, rWIda ou

seMÇOI

~

fu1dIIçeelI, dia lIlIdIdn lincicatI doa

~,

dai inIlIüç6es

de educaç!o e de assistência social, sem fins lucrativos; C) aos Nvros,
jornais, periódicos e o papel destinado a sua impress!o.

Impressa:.

~:
.. "~Cla~ao de IncISO !li b nao SI! aphca ac'i 'mp~st05
pr~'o'ls(OS nOS oJn:. :53 I 11 j\. e V e 154 11
~

2

....

'.f!~3Cao

do ,nCISO V1 • e e~en51"J d~ .:t ..tar~u~s

e as fundacoes lIlstltUlda5 e mantldas.peio POder Puohco no

qlle S~ re'~re ao pl!ltlmO/llo.• rendi e "04 leM('QS VlnculMtos
,. suas flnahClades essencllls ou as dell.s dtcorrentes

Na justificativa da proposta, os autores afirmam

que:
"(... ) As imtridades bibulárias que
pretendemos suprimir decorrem, quase
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todas. da Constilutçllo de 1946; poucas

Contudo, no

que tange aos direitos e garantias

foram introduzidas em nosso direito pela

indiViduais, a proposiçllo apresenta conexllo com a liberdade religiosa, a

Constituiçllo de 1988 (...) O constituinte de

liberdade político- partidária e a liberdade de expressllo.

1946 nllo pC':!'3:ia prever que rredidas
Nilo há como negar-se que de há muito essa

baixadas com a melhor '::3S intençOes
fossem utilizadas anos mais tarde p<:::I
promover a evasllo fiscal, abrigando-se à
sobra

da

Lei

contnbuintes
pleitear
concedidos

Maior

séiic

uma

conexllo é apontada pela doutnna, pela JUrisprudênCia e pela pr6tica
legislativa brasileiras e de outros países.

de
DARCY AZAMBUJA, no seu "Teoria Geral do

que nem de longe poderiam

os
pela

beneflciOll

tnbulârios

Constituiçllo

(...)

Estado", observa que:

A
"( ... ) O Estado, em suas Iimitaç06s,

revogaçllo dessas ilTllllidades tnbulárias
fortalece a poslçllo daqueles

em

circunstância alguma poderá legitimamente

que, como

negar os direitos individuais, pois sendo

nós, pensam que todas as camadas da

eles inerentes à pessoa humana, se os

sociedade devem contnbuir para o fim

negasse o Estado nllo realizana o bem

comum, cada uma, é eVidente, de acordo
com suas possibilidades, que nossa Lei
Magna chama de capacidade contnbuitiva".

Outras IimitaçOes necess6rias decorrem do fato
A maténa foi distnbulda a esta douta Comissao

de que o Estado nllo é um fim em si mesmo, mas um meio de os

de Constituiçllo e Justiça e de Redaçllo, a qual compete examiná-Ia,

indivíduos procurarem cumprir seu destino,

preliminannente, quanto à sua admissibilidade, nos termos do ar!. 202,

qualidades físicas, morais e intelectuais. O poder soberano do Estado é

desenvolvendo suas

cepu! do Regimento Interno.

limitado pelos direitos naturais da pessoa hlrnana.

É o relatório.
Mas, o homem nllo é apenas um animal político,

• - VOTO DO RELATOR

como já nos ensinava ARISTÓTELES, há quatrocentos anos antes de
Os requisitos de a!tnissibilidade da proposiçllo

em

referência silo os constantes do ar!. 50, I, e §§ 1° e 4', da

Cristo. O homem é também um animal metaflsico, como disse FOUILLlE.

Constituiçllo Federal.

por que a religião é tida como um dos
que dominam e vida do homem em sociedade e

Eis

Conforme atesta o levantamento realizado pela
Secretana-Geral da Mesa, a iniCiativa conta com o número de

incentivos flKldamentais

Deputados subscntores necessáno á sua apresentaçllo. Doulra sorte, o

regem a totalidade das relaçOes tunanas.

País nllo se encontra na VigênCia de Intervençllo federal, estado de
defesa ou estado de sítio
Assim, o Estado existe para realizar o bem
Resta, finalmente, examinar se a proposta nllo
viola as IimitaçOes matenais ao exercíCIO do Poder Reformador, as
chamadas "cláusulas pétreas", previstas no § 4° do art. 60 da nossa Lei
Maior.

temporal dos homens no terreno poIitico. Mas o homem precisa de
ou1ros bens temporais,

que o Estado nllo é capaz de reaizar, e de bens

espirlkJais que o Estado nllo pode descortlecer, mas que nllo deve

cuidar, por Ile fallar competência para 1aJ.

"Art. 60

..

§ 4° Nilo será objeto de deliberaçao a
proposta de emenda tendente a abolir:

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto, secreto, universal e

Desta forma, se ao Estado falia compelência
para prover um bem,

naml na pessoa tunana, que é a religiosidade, o

bem espiritual dos indvlduos, deve ele permitir e até mesmo incentivar
aqueles que se encontram aplos a atender a essa necessidade básica.

periódico;

1/1 - a separaçllo dos Poderes;
IV - os direitos e garantias individuais".

É bem de ver que a matéria nllo guarda qualquer
conexllo temática

com

a forma de Estado, o direito de SUfráQlo ou a

.E!!Jl!!rUaçllo dos Poderes.

Nas relaçoes com o Estado, a relgillo tem uma

dirnet'lSêo milo impor1ante. No Brasil, o principio fiIldamental é o da
lberdade religiosa, nllo podendo as pessoas jl.rIdicas de direito público
criar ctitos relglosos ou ig'ejas nem dfiClilar-hes o fll'lCionamento.
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Esta deve ter sido a razllo principal que levou os

Constituintes brasileiros de 1946 e 1988 a tomar Imunes de tributaçllo
os templos religiosos.

"Art. 19 - É vedado à Uniao, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos MLIliclpiOs:

De outro lado, a refleXllo sobre a iJlUlidade
tributária dos partidos pallticos revela que o legislador constituinte fez a

I - estabelecer clitos reigiosos ou igrejas,
emN~çlr-lh.s

subvencionA"I.,
funcionlmento
seus

o

opçllo que melhor ajuda a democracia, ao mantê-Ia e consOlidá-ia como
garantia da liberdade poIltico-partidána.

ou manter com eles ou

representantes

relaçoes

de

nos Estados

A existência do partido palltico,

d.pendtncil ou llilnça, ressalvada, na

democráticos, é uma necessidade, absoluta. CELSO BASTOS, na sua

forma da lei, a colaboraçllo de interesse

citada obra, p. 241, preleciona que:

públiCO·.
"(...) Sem ele a opinillo pública 1'1I0
Destarte, 1140 pode o Estado subvencionar os

poderia ser organizada em torno de

templos reigiosos tampouco pode colocar dificuldades e embaraços à

propostas

criaçllo e funcionamento de IlUItos rMgiosos ou igrejas. Pelo con1r6rio,

dotadas cada

como afirma CELSO BASTOS, no seu "Curso de Direilo Constilucionar,

inspiradora. De outra parte, o governo

p.178:

também

poIIticas

uma

de

altemalivlls,

uma

mas

mesma' vido

tem necessidade

do partido,

porque é atraVés dele que é obtido o
"(...)

Há até

um

manifesto

intuito

indispe~vel

apoio da sociedade para a

constilucional de estinUá.Jos, o que é

consecuçllo dos objetivos governamenlais.

evidenciado peIII iJlUlidade tributária de

(...) Em slntese, a democracia modemII

que gozam".

depende visceralmente do partido poIitico".

JOSÉ AFONSO DA SILVA, ao examinar a

Com efeito, é o partido palltico, a despeito do

iberdade religiosa garantida pela Car!ll MalJlB, no seu "C\no de Direito

crescimento dos meios de comunicaçllo de massa, o verdadeiro

ConstibJcional Positivo", p. 227, assevera:

formador de oplniao nas democracias consoidadas.

"(...) A lei poderá definir mellor esses
locais

nllo

neces~rios

mas

exerclcio da iberdade

"ComentArios • Con.tituiçlo B~silei~ d. 1988", v. 3, p. 103,

t1picos

ao

Ao examinar o dispositivo constilucional que trata
dessa ilTUlidade, MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, no seu

de

elito,

rMgiosa. E deverá estabelecer normas de

esposa entendimento semelhanle:

proteçlo destes e dos IocIIis em que o

normUnente se verifica, que é o

"(... ) A illU'lidade é conferida aos

templo, edlicaçllo com as caracterlsticas

partidos em razao da importante f~llo

elito

Próprias da respeclivll religillo. AMás, assim
o tem a Constituiçllo, indiretamente, quando
estabJi a imunidade fiscal sobre "templos de
qualquer culto" (art. 150, VI, "b")."

polltica que a Constituiçllo l1es atribui.
Exatamente em virtude dessa f~lo,
considerada neceséria à DemocraCIa, a
Lei Fundamental l1es explicita

um

estabJlo

que os faz, como na ltáta, verdadeiros

~enti

ausiiari dela Stato", na expressllo de
Biscarelli di Rllfia".
Como se vê, li supressllo dá sUnea ''b''. do inciso
VI do art. 1S0 da ConstibJiçllo Federal, ora alvitrada na presente

Dal por que a st.pI'essllo da allnea ·c" do inciso

proposta, viol!l um direito e garantia individual: a liberdade religiosa (art.

VI do art. 150 da Lei Maior, ora intentada pela proposta em análise, fere

so, VI, da Constituiçao
poderá

criar-l1es

Federal). Pois, ao tributar os templos reigiosos,

dificutdades

de

funcionamento,

além

da

direitos e garantias individuais: a liberdade partidária e de associaçêo
(art. 5°, VI, VIII, XVII, XVIII e XXXVI, da ConstilUiçllo Federal).

possibiidade da fiscaizaçllo ser evenbJah1ente exercIda por fiscais
impreglados de fanatismo religioso, motivo que poderá levar a
arbitrariedade de açllo com igrejas de seitas diferentes das suas.

Aqui, também, em sendo realsta, sabemos que
haverá persegtiçllo através da fiscalizaçllo tributária. Nilo estamos
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ainda convenientemente preparados, além de ser inerente ao ser

Mas os erros nao destroem os fundamenlos, nllo

/unano, abusar das oporllridades, ou rnetlor, das possibiidades que se

Invalidam os prmclpios, cabendo, neste caso, aos 6rgllos de concessilo

l1e oferecem de afastar o concorrente, o competidor, destnJi-lo, se

dos cerllficados de utiidade pública procederem ngorosa fiscalizaçilo e

capaz for, para que possam bilJ1far suas idéias ou seus interesses.

investigaçllo antes de conceder esses certificados, além de deixar neles
expressa a possibiidade de cancelamento, caso fujam da finalidade

É evidente

que os partidos de oposiçao, bem

aventada.

como os sindicatos inconvenientes aos donos do poder, serão
moIeslados, prejudicados, perseguidos, impossibiilados, enfim, de
cl.l11plir suas finaidades pollticas e sociais, em prol do fortalecimento da

Finalmente, entre o mal menor - pennitir

que

usufruam da Imunidade fiscal pubNcaçoes de conteúdo ou quaidade

sociedade e da nossa incipiente democracia. Quanto as instilLiçoes de

duvidosos, sempre uma avaiaçllo de curilo subfetivo - e o mal maior -

Educaçao e de Assistência Social sao elas entidades aUldiares do
Estado, sem fins lucrativos. Tribulá-Ias seria como a Unillo bibutar os

posslbiitar a asfixia econOlTllca e a iberdade de imprensa escrita - a
Assembléia Constituinte, ivre e soberana, fez a opçllo

Estados, municipios e vice-versa.

aproveita ao Interesse público: manteve a !m~nidade plena para os Nvros,

que melhor

jornais, pen6dicos e o papel destinado a sua impressllo, consoidanclo-a
Acresce o fato de ter esta mesma douta

como garantia das iberdades de manifeslllçllo do pensamento. da

Comissllo, recentemente, ao votar a PEC 33195, da Previdência Social,

expressllo e da cOfTlUl1lcaçllo. Com isso, procurou também o constituinte

incluido um DVS que retirava das associaçoes filantrópicas o encargo, a

baratear o produto, torná-lo acessível as camadas mais humildes, a fim

conbibuiçllo previdenciária. Ora, se já aprovamos a

manutençllo da

isençllo previdenciária, como vamos agora acabar com a imunidade

de facmtar sua divulgaçllo e, com ela, incentivar a educaçllo e a clilura
naCional.

bibulária dessas mesmas entidades? Se assim o fizermos, penso,
estaremos mostrando uma lotai falta de coerênCia, maculando com

É bom fnsar que a empresa jornallstica, a editora,

certeza o juizo positivo de grande respeitabilidade de que goza esta

nao é imune a bibulllçtlo, a iroonidade é do produto, ivro, reVlslll, jornal e

Comíssao, aqui na Cllmara e junto a Sociedade.

o papel

que os

I~me.

caso seja quebrada essa iroonidade,

evidentemente ser!o os const.midores
Ante tudo isso e, ainda, sabendo

que tanlo os

que irllo pagar a

diferença entre

o preço do produto nao bibutado (atual) e o novo preço com bibutaçllo.

partidos politicos como os sindicatos nao têm qualquer finaidade
lucrativa, podendo ser colocados como tao i"1'ortantes e necessários à
Sociedade e ao Estado, como o sao as entidades' filantrópicas e

Qual será a conseqüência disso para a nossa já
corrbaida educaçllo?

educacionais sem finaidade lucrativa e de utifidade pública, e, maiS, nao
sabendo sequer que tipo de bibulo possa ser a eles imputado, acho que
devem ficar corno estao. OU seja, nao devem ser lnbullldos.

ALIOMAR BALEEIRO, no seu "LimitaçOes
ConstibJcionais ao Poder de Tributar", p. 189, quando anaisa a
ilTllJl'lidade em tela, entao prevista no art. 19,111, "d', da Emenda n' 01169,

Neste ponto, nao procede a objeçllo de

que a

preJeciona que:

ilTllJl'lidade em quesUlo nao é garantia irxividual por nao se encontrar

"( ...) A Constib.Jçllo almeja duplo objetivo ao

eiencada no capibJo especifico. A pr6pIia ConstilLiçllo recusa o critério,

esllllu1r

ao estabelecer no § 2" do art. 5':

essa

imunidade:

amparar

e

estimular a culbJra através dos 6vros
peri6dicos e jornais; e garantir a iberdade
de marnfestaçllo de pensamento, o direito

"Art. 5'

.

de critica e a propaganda partidária".

§ 2" Os direitos e garantias expressos

Na Constituiçllo vigente, o art. 5· e respectivos

nesta ConstilLiçllo nao excluem outros

InciSOS contêm, como sabemos, o elenco de direitos e garantias

decorrentes do regime e dos principios
ela

adotados,

internacionais

ou
em

que

por

dos

tratados

a

República

Federativa do Brasil seja parte".

individuais e coletivos. É evidente
VI do art. 150 da Lei Magna,

que ~s allneas "b", "c" e "d" do inciso

que configuram as imitaçoes ao poder de

bibutar e as garantias do conbibuinte, sao, de igual modo, garantias das
iberdades reigiosa,

partidária e de expressa0,

enquadranclo-as

perfeitamente na conceituaçtlo cIoubinária de garantia, como mostra

De todo modo, é forçoso reconhecer que existem

JOSÉ AFONSO DA SILVA, na sua Citada obra, p. 172:

organizaçoes que, embora enquadradas nesse principio, na verdade nAo
deveriam ali eslllr, pois servem de pretexlo para beneficiar pessoas que
delas usufruem para tirar lucros fabulosos.

"As
corp,to

garantias

constibJcionais

caracterizam-se

em
como
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positivas ou negativas, 108'

Ante

expoeto,

o

nosso

volo

é

pela

6rglOll do Poder Pl:Iblico, imilams de sua

inlclmillllibilidade da Emenda • Constikiçlo n- 176, de 1993, porquII'lIo,

conci.rta, pera .ueglI'llr • observIncia ou,

ao

no çaso de violaçlo, • reintegraçlo cios·

I'KOIIheckIu pela cIoulrina, pela ju'isprudencil e pela prilica IegiIllIYl

direitos constiklçjOOllis".

bnllillira. e esnngeira. como garantil' cios direitos de Iiberdede
religiosa, partldilria e de manifeslaçilo do pensamento, de exptesdo e

Como j6 observado, • Lei Maior ~, de modo

expresao, • delberaçlo de propoata de emende tendente
direi~

Agosto de 1995

e gII'I/lIIS individuIis (ar!. 80, §

I IboIir OI

pretender

~mir

inu1idades

lrlbufjria.

reiteradlmenll

da corntncBçlo, fere. Iimilaçlo material ao Poder Reformador con1icla

no art. 50, §

"0, IV, da Constiluiçllo Federal.

"0, IV). Sobre o HI'lIdo e o

alcance do termo, aslim se ltlCpI"e8SOU GERALDO ATALlBA, no SIlI.

'RepOblça e eonslkiçlo', p. 11:

Sall di Cornilllo, em J.S .05- 35

-.

'Nllo pode o órgIo de refOl"l'll8, o

Consresso

NaeiOOllI,

sequer

L.~

~~~IRA

dllCUlir

cpIlquer dispoeilVo lendenIe (que Ibrigue

RELATOR,

lellc!ellcias; que leve; que conduzi; que

encaninhe; que facille; que poIlIiblIle
indiretamente)

•

COMPLEMENTAçAo DE PARECER

dois

doe

lIboIçlo

prilll?lpios, repuladoe 110 importantes, 110
fll'ldamentais, lAo deci8iv08, que liverIm
tratemento sacro, proteçlo abSOluta,

Lm

erigidos que foram em tabus ju'ldicos".

Neste mesma orientaçllo, manifesta-se
JOSÉ AFONSO DA SILVA, na

sua

cilada

obra, p. 61:

P«ocailD da di........ d a ~
diIo 06.07 dojaol>o do _ _• ioBdo . . vitlao.............,. do
................ pelo - - - DopádoR4Jj1 do Olivo;'"
RttiaMato 1aIono. a COIDiItlo decidiu KOIIlor ~
me-iWi_idade da1'nlpOllla do ~'C"'çIo.

_11/_

AItim

1OlIdo.

coaoi.......

Io_

&O a1.

O _

J'z, L do

_

_I.

....-.....

iaodIaioávol

•

JII'OJ*ÍfIO

...-~ rollli_ .. a11Doto "b" • ".. do iIIcito VI do a1. 150 da e-íUçIo

FodonI.......... porIIIIIo•• ~ ........... do _ pIrHW. QaIID. ai.... "I',
... diopotilivo COlIIlilIIeiaml. _ ÓIJIo Tleaico dtciditl peI. _ adIIioIibililWo
~
ao _dímoaIo ......... por _ Jlololor. S91t. porIIIIIo
~

l!aptcial

criado, _

o _

....... • a11Dn "t1' do illlc:ào VI do _

'(...) A vedaçlo atinge. pretenslo de

Boi

_ noIIÍOOI doe

da PropooIa do l!aoDdt. •
Eolállo Polftico.

Sal. da Camilllo. Im 07 . . . . .

~çIo

.

I"'.

rnodifiçar qualquer elemento conceitual de

Federaçllo,

ou

indiretamente

do

voto

resbirvr

direto,

a

ou

liberdade

religiosa, ou de com.ncaçlo ou oulro
direito e garantia individual; basla que a
proposta de emenda se encaminhe ainda
que

remotamente,

tendentes,

cjz

"lenda'

(emendas

o textO). pera a sua

aboiçlo.·

Finalmente, devo ainda acrescentar que h6 erro

de t6cnica Legislativa. na PEC em questao, 8UlCepllvel de correçlo,
nesta Comina0.

Na Iip6tese de vir a ser lIànitida essa

propoIiçlo, 6 preciso incorporar a letra '.' ao inciso VI do arlgo 150,
que penaria a ter a segUnle redaçlo: "VI - instiluir impostos sobre o
palrlm6nio, renda ou seMços l.Illl elos oulros".

Todos os argwnentos que, por amor,e respeito •
Lei Maior, foram apresentados sem lulCo de enJdiçlo, conduzem-nos •
concIulsIo que • propolIlçlo ora em dillCUSlllo nlo pode lIIbIlslir, pois
que nlfl em anlagoriM'l'lO com princlpioe u-toe no Diploma exe.o.

m·pAJtECEIl DA COMISSÃO

A COMisslo de ConstJtuiçlo e Justiç. e de Red••
çlo. eM r.uniDes ordin'ri.s re.liz.d.s nos di.s· 6 • 7 de junho
do corrente. ao .preciar a Proposta de EM.nda • Constitulçlo
na 17619~. opinou. nos terMOS do parecer do Relator, pela sua
in.dMlsslbllldad. no que concerne 's alineas "b". COM vot.çlo
unlniM'. e "c". do inciso VI do art. 150 d~ Cf. tendo .sta rec.bido os votos contr'rios dos Deputados VicenteCasclon••
Ciro Nogueira, Jairo Azi. Jos~ Luiz Clerot, Elias Abrahlo,
R'gis de Oliveira. Zulal' Cobra. Jos' Genoíno. Marcelo O'da.
Mllton Mend.s. Milton TeMer, Marconi f'erll10, Tllvane Albuquerque, AJclone Athayde. De Velasco.e Alexandre Cardoso. COM
relaçlo • alInea "d" do referido

inciso,

opinou,

contra

os

votos dos Deputados Jair Siqueira, Cl'udloCajado,Paes Lan~
dlM. Roberto Mag~lhles. Jair Soares. Jairo AzI. Gerson Peres.
Jarbas LIMa, Prisco Viana, valdenor Guedes. Coriolano Sales.
De Velasco e Nilson Gibson, pela sua adMissibilidade. Os
Deputados Prisco Viana e R~gls de Oliveira apresentaraM decla~
raçDes de voto.
EstiveraM presentes os Senhores Deputados:
Roberto Magalhles - Presidente. Nestor Duarte.
Valdenor Guedes e Zulal' Cobra • Vice-Presidentes. Benedito de _

I
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Lir.. Cl'udi~ Cajado. J.ir Siqueira. Paes Landim. Rodrigues
P'l.... Vicente Coseione. Vilmar Roeho. Edinho Areújo. Jorge
WIlson, Jos~ Luiz Clerot. Nieias Ribeiro. Almino Affonso. Oan11" de Castro, R~gis de Oliveira. Vicente Arruda.' Adylson
Mott., Gerson' Peres. Ibrahim Abi-Aekel, J.rbos Lim•• Prisco
Viana, H~lio Bicudo. Jos~ Genoíno, Moreelo O~do, Milton Men.
des, .Marconi ,Perillo, Tolv.ne Albuquerque, Coriolano Sales.
Matheus Sehmidt. Alexandre Cardoso, Nilson Gibson, Aldo Arantes. J.iro Carneiro. Ciro Nogueiro. J.ir Soares. J.iro Azi.
Jos~ Rezende, Aloysio Nunes Ferreir..
Eli.s Abrohlo, Milton
Temer. Severiono Alves. De e
o, Adhemar de Barros Filho,
Alcione Athayde. Ary Karo Gilv.n Freire, Ivandro Cunha Lima.
Joio Natol e Edu.rdo M.s re h.s.
Sala da Co

di: lei podem mgn:ssar originanam.cate em lllguma OlImmlo tmúlica, CID
:lÍJIloIlia com a nuUrilt objeto da oIIeroçõo ou. djrelmllllll: DesIJI CClIniJs:io

de

(,.(.\l\lIIitui~ t

J mlifO. J/i Of projet<lo de umClld.. <Xllltilu(.iuna!. {<orç"M-

têm " início de

mmk

~C\l

curso nertn C"mi~. PQ!IIcrionnrntc. via à

Preridfncia da C..o;a, plI[lI drSljJ1&joc, de Comissíb EspecUI que, entic> • 1IÍ1
~ o mcucimenlo

d. propoM

CIbe . p.>IS. il Commõo de C"mlJluiçi(•• J\wçn e RedaçiIJ

IIpCIw e

Iio-IIODIelltc. no. eiUilos linlUs da sua competêmin. n nfe:riçilo

110m 11

acllJllNlblldllde do projeto de' emenda. Juízo exclusiw de conlfllSle de sea

teGr CQ/I1 • nonnau o:olllltituc.ionai•.
De início.

aspécie, purque toda emenda, em princípio. é pUIIÍ-

ÇlIllS&

VIl de gpm:iIIçio. Assim. nio é , enIrel8nIo.
Primeiro aspeá.o diz mpeiJo li quiaddllde do llItor ou llItores da
prflllOlla. NIo é qlJlllquer um que pode llpll:lIeIItlr propoli1a de emende
(on~111I(jonal. ApenSo- i1qudc legitIMado !'tIo "rdenmn;,nto ncormltl\'O (oU.
mais prccis:wuente.

EMENDA ADOTADA - CCJR

IIS

pessoas (fisiclll'.

OIEâniCllS

ou jurídicas) que estio

qualitkadao: pd[ll ~ua fonn~ã", O reqailito é lubjell\·o. O rol da. ~·.so
lllI

Suprimam-se. do art. único do proposto. as Modiric.çOes referentes ~ supresslo das alíneas "b" e "c" do ineiso~.vI' do, .~t. 150 da ConstHui o Federal.

qualiJicadal: está no 1111. 60 da Constituição da República. A sab..'J • um

lerço dos membros da Câmam dos Deputados "U 00 Senado FcderBllinciso
I), o Prcsidctitc da República (incillo /I) c mais da mctodc das Ancmblóias

Lep!JtIvM dai unidades da Federnçilo. 1lD1Ih8tllndo-se • endll u~llll',

pela llllioria m&tiva de seus mCII\bros(inciso IlI).
e)

qundo RqUiFilo é de nIo se enconlt.- o llalS niI via!ncin de in-

tervençio fec!eIlI1. de es:lado de defesa ou de ellado' ae lítio (§ 10 do .t. 60).
Terceiro nquisito . denominado de ml«:r~linlitaçiio impol1la

pcl. denominadas dlíUJIIIu pétrelll, ou wJa. Nauns pont.l)ll que o leais!..

dor eono1l.ituinlc objetivou 11I\wa contra ll!IerllÇQt~ ÍU1W1IS por pcte do
1"IÍ"'ador ordintlrio. FAli/) em. JlI'\11l1M n", inei'lI' I RIV dol § 4· ~o tIi'l
60.

DECLARAÇÃO DE VOTO DO SR. REGIS'DE OLIVEIRA

8lIbicJemenl~.

I)

lelttll RClnnllliw

fQl~Re forma-~

B1pma ftuação liIJca (lIllrmlllupolélica fwJdlJllelllll1.

ou tem oripm em
JIB

liçio kelllCRÍllll),

MO pollili~lI e ,omt11le írnqilUWII. que di oripm , umaliitun>1lo de l'JIIlIIlIl1. REI..ATÓRIO

çio de

um Illlto JObe11lll(', qllC irá desciplinar a vida juridiCll, poliCiei. CCl'l-

n.lmica e fOloial de cktllnnÍl1ll11a comunidode. É 8 coll>ltitu.içilo de IUD &Qdo.

ApmollDlou t> iJltlltre Depullldo projeto de amlllw emulilnci/lnllllll.r.
vá! dA qunl vbjIQ.VRIi eliniinaçJo de impolCO'lIObre:

li,.-..101 de lfJlllq'JC( wIto;
insli1uiçi'Jcs di:

eduCIÇlIo c de aIlsi5lência lIlOcial. sem fins lucni,ivl)s, lIlcndid"s Oi rc~iros
dsleí,e
"j1)1iVJ'Oll, jornllÚ. periódicos e o JlIIPel dellinado la l1li. impreulo.
~

'*'icw que , na oripm. II(IenIS díKíplinllYRm a forma de eJlIJ'-

do )KId.er. EJ'I I) qllC • çltmnma de ClJIIIitD;IO

"b)pImínÔIIÍo. rerule ou serviçclS deIS partidos poIllicos, jndus.ive l1l&I'

fwtdlr<.~, ~ CIÔ1IlCÜs sindicai1l dos t.rabaIItIdtn.. das

SIo RlJIlI'f

eMo de poder, dttonnirtmoa fUlII inl'IiluiçÕllll • dillp1lnlwlI tolm o control.

It IObllot O digno Deputlll10 JAIR SIQUEIRA que lIpftllCnIA poIlcc.er

1I01Jre:a ~jbili~ do projeto

CII1 leU

_lido . .tcriIL

Com ~ evoluir ~ 1IOI:ied• • pIIlfClU a díIIo:iplinllr kláIJ vio. em _

.$.

mU

dimeJlleS picos, ~ciollll1izllldoqlleSl&s lê entlIo \imitidos 8 a di»poIliçi'Jc~

Enlcn~u

DoI mIllir I CIJ.IIÜl.~" em leu _Udo formnJ.

oIcaisllldor CQllIItiIuiJlIc que l1pmaI mm. conllOlidadair

no leJdo IelÍlmÍllllllel7lm"

lIIl Í8ce

de lUa impodÂnciu, o que.advém, qu.-

111 qUI nomtlllm,nto. epéoIlIaimn \IlIalilÍlriOll. O clesupeto CQm fle'lltvlllO
opoIIo. e nber, li rwjaiçIo • qulqucr nonna que .,...Iitmr dinIiwf índi-

vidluú, dianIe da violência poIItica por que pIIIIOU RCentemenle C) pú.

lnnmim eonlra 1IItcJ'IçõcI0I dimoI individllail, evillInA(?'~
ria lIIOIIICIIIinea IJl*8 elteI.- ditàIOII adquiridtJt o conquisladlll com: saor e

.ImpottIllfC. _

qÚc OI p1'OJdos de emenda COIIJlIluaonal e de lei

rãn ~Cl'ente lra:rrtJlllÇllo no ilmblto da <'Jnllr.! dos ~. Os projelos

, • VIZe:I com "IIC.

Em 1IIDIa, I COJUtiIujçio pode ... emendada ~1J!IIIClllldo. Mmos
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í UnpteKindivel que t,nha o rnnle lllU \1Ii1V ~ di l1CU$ n-

no que diz respeJ10 às ehíusulos pélrellS e 0UU"P5 prinCÍt>ios decorrenJes do

f(l6,

llÍJltemll collJ'lituciollll1 ~ clde inurrole

IVI'llS refi&tosos. Como dar-1Lc laI g&l'iI1tia.S'e~pe• lU à penhora de imo..

Em pnno'il'io. nada oh.1a 8 a110'lllÇ1lo do. dJ.po!lilivos mO'lláonado. nll
ptO\\OS!a.

Veda o ino",o VI do lIrt 15'.> que l'C I'0s~o in.'ltÍluir imposlt)s sohre

li mllirio Já

cllscnminada no inicio do pnrr.cer.

v.eJ mr \kçomncil& do nio PIlfIll1le'l1lO cW mo

? Como pt.'TIl\ilir o livro

_ceio do 0"11110. llC 1t000VCl lributdçilo por

ele Poder m\lIIII:ipll1 mm-

1l1mrnle O6IcIll'Ívo à pníticlI rrligiosll 1 Se o ..ente p<>IÍlÍco lar hOltil. 11">

No procedinlL11lO interno da CÍlllIam. C(lmo vmha dizendo. Iui o início
da lIIlm:entaçl!o e sua dill>;lIo Í\ COmlSsilo de Comtitmçn.) • JUJli~a c: Redo·

pockr811\lllÍluU oa mljornr lri\>utoP.dr. f~nna a romlll' inv ui.,.,15ra JlI'Iamen-

10, forÇlllldo o lider reliiiOl(l a SIIjeilll' o imóvel n constriç'lI.iudicilll ?

'rio P'J;11l enú>si\o de p=,ur pc;1u lIdmilaibildacle. ElllI, nos tslnilos lillúte~

Qual o objllti\'1l ctetrvo do çorutituinte na prottç" da imulúdIMk lri-

do qc se vem dizendt' eme.e-se o 113h.r se quem podia propor o projekl tcnl

butina ? Respard8J' o templo conIt8 8 SlIIIha dnquele!' .nres po1lIieos qlJe

Iegrtim.idade e l'llN fozê·lo íll5pecto mbjetivo): H não

'iC

e-.i em eaooo de

~tio. emetpn,ia ou mlervençi\o (e3lao1o de exc.pcionalidlde polítiro) e se

polISmI

niio há 19tCSsiIo 8 el.ílusulas pétreall e demais princípQ ISllSfSOS no ÚIIcrior

do ~il:teDIII nornutivo.
posla Se é

Nilo se cuida , pois. de el'JIIl1e do mérito da pro-

f1á efiltiw n~ ftlIr. o inei.<> VI do m. 5° IJ 0011 !! do il\CÚQ VI do

art. ISO.

conveniente. oportuno. se convém o aItetaç/io do conteúdo de

qualquer di~J5Ítivc' Tms

querer 1iingi-105 por motivOll menos nobm: ou por mma penegui-

çiIo reliiÍoA dilaJlc do diveraência de culto.

O tC!llo • • h'bml8de de

~

.qUIWK1o o " Iim: Cla:rc:ício

lIio eapedllL Aqui. o exanu: é e:dIUÍ\'amfllle técnico. EJI8IlIÍIIa.>C " lIlo-peclo

àoI çu]to, relililllO..... É fumUIIJmlm ~ JII8CÍlIiJo do çonc:eito mr lIIIiIirll A
h'bc:rdade ~e a incxisdnL'llI de Iinrilo(.Jcs. no C8llO concreto. B que

coMlitu<.iona1 e rcdaciollll1. Em reluçiio à emenda. çinge-lIC a COJ1IJ'ovérria

S(IIlIeIIIc llC ]l<1de de: a liberdade do

110 e _ da

Ã;SII1l

ql11slÕeS

apenlll aflorlllÍw na dcnOminlda comlt-

8dllliHibilidade do projt.to.
ilClldo.

zJl:;

cuItt· " ni'lo ,1IOUVIlI' • inlccfcrf.ncia do

poder CIIáI. NmImm tipo de inlerferincia, seja ele no çondici01Wlllmllo do

convém da elClinçã.) d.\ imunidade lnlmlilria

drlll

1cmJl1~, jODlJis e partidos polític<n. é matéria qU<' Dilo comporta discllS'ilo

de a:Irníl::I,'b!ü}e; r., IC'lldo
~onvmiência. da a1lero1;iio ell:mtínada em O1Illa Í3!le.
./

.lC8I\1KiO .ia h'bvlcL:tJe. porql1e ~ •

.6Ç(\

J'O"ibilidade cJ. t1imína-

çio " , também, inadmile invlll6> ln"butária. porq1Ie " poder cIe tril~ en-

IUl>l& lÍIllC prO<:edimenlll, o iter é. 1pCIIm. 1qIÚ.

VoM o podar de de1llnlir. DlI pIlClOM Ii~. do lllÍZ MARSHAU.

8

11

"'""""

Em qualquer prom:so é tmIDl ; initi":ll:_OU ftz-ge lIJIÍ/ ClI:IIIIlf. I"~'~'

das coadlçõa da 8ÇIo ou do rccutiO. Quem o ~lIl>1Í;podia fazê.1u ? É

ele tcnIpdivo ? Fonlllllnu:nle e<;lá em ordem ? ~ o m.lllOO. ~
SILl fui;e

ser,uínIe l'j1IC' t o llllIIIW d,)

_ecimoJ/

MadiSOll~).

JiinifiClllo dmIro dM liberc1adm públiCIII. Siprifica q1lll Df

~ df.llllluinJldas cllÍU.-mI,\!' pélren;;, nnUDJm·ol conÍÍBaçõú full1lal cIe lJlIeDl
5LjO.

A 1I1lUmdu.W. no diJ..er d\w

alVITTÓRIO CASSONE enllinn qm "a llI1ulÚdadc "bjeto ela 1eIra !l
JITOC1IIlI meuam. da tribulsçio cn tcnIplO!< de qualquer c;ulto • ~ dl)'C

lIeI

. çoqjupdll~.lJJI1 o lll1iao 5", VI. que IIIIlIIltt: 11 im'ÍoJIIbilid8dc e • Iiberd&dc

te~

veU: e innknnçlÍl'eis p<>r govemos fulluos " . t.nnbérlt rclllC\llÍÍlII1c1o-os com
quer que

An8\illernoI t8da blp6tae

CM.bury

A. juridicizaçlo de va101§ éIicoI e reJiai<lVOll envolve. maior

OOUl.)~.

tem

inadmil~ o ill~'litl1i~iIc.\ do tributo ou impo~'Io. confo
IlIllÍ,lwJ"r ql!(; cne

f)

-----

1'1\'\1~li<1 'Ç01l1titll'-k'II~l

.'~

C8i'0.

ImpWe

u
11<.'

importo. No dJ1Jjr de AI >M.'\R BALEEIRO. as

imlllÚdWs ~io dJ."JlOSlç6ef. dn Lei Mmor ..

vedam ao leai.lador ordiná-

pe~soo". mBlérill.'

de COlllJÇiimma e de Çl1llço. -aUlll I> livte lJIll[çiçil> ~ 1:\11:\<), Rlia\otM •

ril' decrelar tmpo:to5 sobre t'ertm

pndida, na forma d.lei. a proleçio lIOS locnis de CII1lo e ti SUltl ~

çõcs que define (" Uma Introdução à Ciência dos Finanços". páf;. 262).

ou liJoos mfim :riLua·

C" Si5IIIIna tributário nacional na nova ColLItítuiçio". &:d. Ailair,. 1!ltI9. JllÍB

UIJfOA CANTO esdnre« que " imunidndc é

8 inJp05sibi1idad~

de inci·

45). PONTES DE MIRANDA uc\mlco que "fi.:8l'.m\ im_ a ÍIIqlOáOi os

dência que deçorre de uma proibiçio irnanenJe. porque constitucio-

s.RIFiot; do qualquer ~; nio. porém..

naI.....\Temas de Direito Tributário", Rio de Janeiro. ed. Elba, 1964. vaI. 3.

de teMmcia dof pedm.

p8IItOIes. Illbinos, ele.... salvo se dJmtro do próprio

edificio do templo"

{"ComeDImos ACOI1l!IÍlUição de 1967. ForeM:, 1987, Jl'Í6. 4251.
ANIeveR-l'C qlll' todo rendimento eventual.

os imóveU: JlÕ(l dClÔJln-

d<Js !lOS culto!. a casa. dr. rel:idl!-ncia do padre. pmtor (lU rnllino. I1ldo é tributlldo. Apenas noo o é o local do le1uplo,
Guarda a imunidad~ sinloniA com li!' liberdades individuai•. A:lmJI. é

inviolável a liberdade de consciência e crençn. ":lendo lISHaurudo o livre
e__cício

dOi

cuibl niligiOfC'"

f.

iJUlllIlida. na fonna da ki.

Q

proleçill de

çWto e a h,.IiIlI\iÍt$" (inciso VI <W m. SO\ Dfmai.~. ningoint "'fá privQd.,
de direitos por motivo de crença religit)sa(inr,iS(, VJfi dtJ art. 5") . O que fez

o 1cais1ador comti1lIinre ? Eri&iu

8

mliaião. niIo em problema do EstIdo.
\

~~. çom •
imunidade de irupo..'llt.."Ilsobrc os templos de qualquet ~. ~ há çomo

ma ptolegn-a de tal forma que rinIonizOll o inciso VI
~urAl'

os ,raloRs, Paro que se ..segure o line liercido dos cull:lS rcliiio-

p8a. 190).
!mwúdadc çom i5ençio nio se confunde. Aprimeira é çolLltituciona1;
a 1fliUllda, 1• . A primeira impede o loPJador de CIiar a hipólcle de inci.

dência; a segunda impede a cobrança, úndondo a cirCWllllânCÍIIII polllicas,

fllWs, ~ ele... e pode rer tributada a qualquer lcmpo. Eltáno JÚVe1 de
lei
DIIi e em sintonia do quanto lIIl vem di2endo. o 1qp5Iador COIIJIDinte
ni'Io só eri&iu a IJIlIIéria em dispositivo

coIlJtilucionaI como , ai a impoJdn-

cia do prob1cnul. imunizou-. e vinculou-a direiIo indiVÍll11a1 de c:rençe, ali.
pulando o livre ClleI'clcio doi culto reJiaiOlOtl.

Loao. í

impracindivel que o

==

tomplo pmnaneça IiVIe de qualquer vioJancia ou vi01açlo por pane do p0der terreno. a fim de usegurar o Iim: eJIllIcicio da c;ulto reIiaioto.

De outro lado, di3põe o imiso I do &ri. 19 que li mfIdo illJ!ilO.-

Eudos. ao DiJlrito FedczIl e _ MlDlicfpios,
a iIRj8I, subvencioIIá-la, cmbI!IcIr.!heI o '

a

com

Agosto de 1995
eles ou _

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

~ ~ de cIepend6ncia ar! .

A ninpém • bom JeJI'" jíImrá IIl1e1:e118Ídnde da e?Óimcia de tribu-

coIabomçIo de ~ público".

Da fonna de lei, •

1lIr"

rintonia com os demIis diJposiIiv

vOClldot. fonna um complexo de proteçlo do

lo, o que envolve. t.n-

bém, 1\1& inviolabilid8dc tributíria.

contDrio inteIpcnetnan-lC. • fomllf um li$mI. plmo e COIIJIÍJte11te, o que
delCmboça no

em seu telctAl I imllllidadt- rc11ÚV1 a impolst:l5. Aqui. sobrcll;\Í1
o sociol. que
,todos Lim o dever ela UncIar . EDlnllnlo, nlo~dà ela lIliaí-1a à
condição de im1lllizaçio.

que • nOII\lll, num todo bmnônico, nio - iIo1Im ; 10

Obie:rva-Ie

inJtituiç6eJ de cc111RÇio e de lII'IiJtência lOcia1 sem~os" (

lcua 1& do nem VI do .-t. ISO). Elnellnlo. JlJlIInun ~~ m,ndo mllllém

A R1açIo lic8nça, nio IÓ a ediçIo de normll
10 l:II1Io. l1l8I, cm

Terça-feira 8 16453

della ela incollJtituciOlllliâde ela emenda.

/

Obiluve-se que OI sindiCIIOl • fundlÇ&l

~dáriM do fiiunlVlIIIl

no texto 1IIlerior. Percebe.,.,. c1anmenle , ~ lluidez Da imunidade. o
que torna poIlÍvel I IItmlÇlo do texto, nlo eatIndo

O princípio ora rccluzido ~ compativel com os demIIis decorrentes do

VÍIIC\1IlId8t.

nenhuma

dllS entldades mmcíonll!llS. com cIireiIllI ~ ela pessoa h _

sistema mencionBdo. nos eXlllos termos do r do m. 5" da Collltiluiçlo ela

Dsí propor all:!ll:laIbiId8de di emeadl .

RepúblicL

c)o terceiro item diz respeito à imW1idade a IivrOli. jomaís. periódicos

Dentro do que Ie vem dizendo e lII1a1isando a letra !! do inciso VI do
lIlt. ISO. iD.dmiuívd é

e o. pll(ld destinado I SUl impres5ilo.

a alteraçio propolllll, porque infrinaente do inciJo

VI do m. S· da Lei Maor, combin8do com o inciso IV do § ... do lIlt. 60.
IlllboJ ela COIIlIlituiçio da República.

'Segwldo MS GANDRA. .. a imunidade objetiva cl8ranv:nte impedir

por moIivOl que o CODIIàuinte COIlJidera de especial relevo, que

b) O SCJ1IIIdo item diz respeito à revopçio da imunidade concedida.

OI

pode-

-deficils" orçcnenlíriofl , invudam

res tribullmtes, prOllSionldol por _

ire. que • no mtere- da 1IOCied8de, cJev.n

ter p ~

partidos po1flicos, fundaçlles, entidades IÍlldiCllis de trIbtiIJIIdores e cIar

("ComentlÍriOl à ('.(lIIJjjjaiçlo do 8mIil", Id. ScaiVlI, 6' voI.• tomo I,

instituições de edUCllÇlo de ISSist!ncía lOCiII sem fins lucmivOl.

187-8).

~.

Aqui , I soluçio há de ter diferente, 110 mmos em pIIlte. Em primeiro

Enlenclo inexiJlir quI1quer ralo jurJdica ou.poWc:a pu I pmcrva..

1\IiIf, a imunidade IIOS partidol po1ílicOl nio tem rentido jurldico. Anlip..

çIo do dilpOiili\"O. nem há cIAumII obuiva PIlI SUl supn:ai1o do texto

mente. no tellIO lIIIlerior. o partido era peISOlI jwídica de direito público e ,

COIIlItitucimal É que CJfI arIIIdeI c~

poi., poderia fiar ju. .lIIpm prMIéaio tributéio. Bntrecanto. IIIIldo • 110"

COIUUtuem-A em

ra. pmoajwídicade direiIoprivado (§ 'l' do m. 17 da ConJeituiçio daRe-

cmplndeumpr_. ''boJdinp'' de mmllJào deiDfoDl\llçõel, e 1110:IIII0 •

.pública), nio J1IIIÍs rc jutifica qualquer prerropliva ou ~ Poder-

peq1JIII8I

~

UoliciOlOS

ou pub.lil:adom

de sólido poderio lICOJI6mico. COlUUlIllml-se

que .... '" llIiIima ptrlI JIIIIIipal8çio pow.:., tod. objeliYIIII

.·ia tenllIr vinalIar a existfncía do pcti.do com I pr6~eAtnciI do ...

finalidade IumâYL /) objeIivo primeiro cJanorma é propiciIr que

do demomnco. Embora assim sej.. nio p1rela linIclJilia com lIIJIIIIdo tri-

(Id. 215). objcâw do Bádo, ICÍI-.Hiado e popaImzado.' objelivo é

'0, em relaçio • seu )lIIrimôni~'O'
que pode ... fornulilo nio IÓ pela
colüibuiçio de ~ • -oo.doI, fiIiedoI,
t.nbim Íl1IIO de

fiIzc:r COIIl que. Í1Ú0IJIIIÇ6c. e Ic:dura chepem lO pIlV

~.

de."iadoa de . . finIIIicIade, Dio mais

buIári.
•

De ouIro lacIo, ficil MIá _

• aprOV8ÇIo ela • elaiRn-

çIo.
A Iiblrdadl

da -.ociaçIo (inCÍJo XVIII), • impollibilidadl di m-

aincil à ..-iaçio íio Iiberdadn de m.poIIiçio n. intimidade de cada qual.
.EninIInto. I h'berdade previàa !lO lIt. ~ é pnérica e -aura I inIimidade
do iJldivlduo, A h'berdlde pIItidíria vem pRViJla no .-t. 17 e Dio . . .

vlneulo com • imunidade objetMdL
Dip-_ o lDIlIIIIO com • funcltçlles pIIticIiri8I, Jervindo o l'KiocInio

.. ~ tindicIiJ doIlniWhadonI.
NIo _ • lItá clImIlorizIndo I11III dmdo I
Q1JI.

. . . lnIII1IINo manor,

É

por nIo a1WdInm vlneulo com • efIliva ~ do loClII onclI

dIvtm ... U1ICÍdII , í que o probIIma pode ... trUdo COIIIO dttcoatlilacioIIIIimçio • ou -.i.. relinr dNt o lIDpIrO da imunicIade, JlI(I . . . . .
JlI(Io campo e1ailmçlo.
O~se

Ili

luto. HlÍ D\'ÍIIaIl finilli:lIlIS, que do rc

~1IIalçIoDO

cIeItiun li ~ JJI&I! • divuIp.

çIo lIIé de feiIoa • pi_ de llÍlI tNidadtt.

/

Ainda qM ..un nIo fo_ • " próprio r..zS GANDRA usillll1. que

"i evidência •• revilllllJ que lia exibida pt{as banctlI de Jornais nlo 00mmlllrinm nem • dianiclodc, nem. c:uItum. nem o r~ilo à ro.n\'B e 10
adoIe_nlc, nio _ jwtifiCllldo • poi. , o bmefiçjll da imll1ÜdaIk"(ob. cit.•
PÍl- 189, nota 7 de· rod.).

vt·_ que 11lIIl6ril bem pode lilllllr-se no nível ela i_lIçllo. ou .ejll,
no problema dlIliberdacll do Ieaislador tm conceder aIpm benefl.cio ou

nIn.

o objllivo iniNl que era o de benefic_ a ClIItum, realmente, não
prevalece, no CIIO.
NIo há, l4tnbem,

qualqlMr.,...,.

cJUuIa pílmI, ela ÍODIItI.im·

pedir. admiaibilidIde da r.nu:ade.

• mais • qlle • imanidlde 10 templo nenltllDl coadic:i_

IIIIlnlo Itm, IJIq\llllllo qlllll imunidade is m1idades

ileifco.

Nio é o que Ie ve no BmIil. Ainnuridade dlda IIlÍlI~divos foi

Bm liliiii, prttlOIIho Ild~ da propoIII.

ora mcncilllllld. tpe1\IIf

BmIlllllmlnre, 8ClliIIria I JIlII1utenç1o ela imurul1tde Iimicede a livros

<P-te finIl dm letra ltl.

de amho oclucacioul à ~ de pouca lllIIcIa. jcmuis popllllm e pa-

, de observa qlllll1do ".tendldo OI raquiRloI d. 1eI"

Uma é imwlidade inrondicionada; outra condicionllda • raquitilOf que • •
-especificará e que serIo demOllSlrwlu de lmlpo em tempo.

pei t.nbém c1c pollc:l '1I1l11idede, .. fim de potfibi1ia. o lCePO .. infOIlll8ç&II •• cultara. ~ de povcarencla.
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SinIdi7.muIo. meu voto propõe:
l1)inadmiMibilidade do projeto de m\enda çonMitucions! em relação à
)elI:a~ do inciso VI do

m. 150;0

vista, p<eclpul OU unicamente, expandir a cultura, favorecer a edueaçio. mormente o

livro didático o o _eriaI escolar, e fomentar a COlllIIJlicaçio social cacrita.

.
No entanto, por trú dessa capa de fina elevados, dita imunidade. um

b)edmissibilidlde do projeto de enu:nda çonsliluciooal em re1açlo 1elnI! I: e 11 do

itc1n VI do

Agosto de 1995

oorvido para tornar

m. 150

mais

lucrativas publicaçIles de fina estritamente come<ciail,

velcu10I de publicidade paga, ou para fomerttar a produçio editorial de conteúdo

Sola de SeIlSÕeS.

pot'IlOIr4fico ou meramente lúdico, que movimentam cüiu biliocWiu, relIetiDdo o
compromisso primeiro com o lucro que com I cultura, ponanto com ampll capacidade
contributivI.
Por essas razoes. em mais de uma oponuJÚdade, houve ji os que
propugJllr&m pela extinçio das

referidas imUJÚdades tributárias, pretendendo que as

respectivas hipóteses venham I ser contempladas como passiveis de isençio. de acordo
com cntórios de lei e tendo em vistl situações concretas justificadoras do beneplácito.
DECLARAÇÃO DE VOTO DO SR PRISCO VIANA

Tal é o critério que figura nas Iúpót.... listadas na aIinea "c", cuja
concessio fica sujeita "aos requisitos de lei', o que parece mais consent1neo com a

AcompIllho o bem eIIborado 11010 do eminente Relator. embora com
restrições.

ou.

com

antes,

que

augestlo

inconstitucionalidade Iveriguada em

reIítIo

emendo

capaz

de contornar

I

realidade presente

sociedade ltuaI e aptl I realizar os fins buscados pelo

JII

Legislsdor CoJl5lilUinte.

i propoaiçIo em pIIIta.
Resguarda·se, por .... forma, o imtituto da imunidade tributiri&

De
~o

fato.

DO

pretendido pelos

contexto da Carta de 88, afigura·.. iIIodmiulvd o

nu-

Autores da PEC DO 176, de 1993. através da

aupressio das atinou "b", "c" e "d" do inciso VI do art. ISO (que consagram I "imuJÚdlde

em face das deformações e deturpações incontiveis que hoje se nwltiplicam. _
peculiar terreno. nulificando as boas intenções da lei e fazendo desta, por mais paradoxa1
que seja, obrigo intran5POJÚvel i açio saneadora do Poder Público e da Justiça.

tributária" de templos, partidos e sindicatos, instituições de educaçio e de assistência

social).

Em tal monta,

melhor

andou

nosso

Direito Constitucional

positivo anterior. nomeadamente I Carta de 046, que engloblva IIUm só preceito (aIlnea "b"
Semelhante iniciativa entra em testilha com a garantia inscrita, à sua

vez.

no inciso IV do § 4& do art. 60, a chamada

'~c1áusula

do inciso V do art. 31) as regras hoje contidas nas a1inou "b' e "c".

pétrea". por ferir direitos e

garantias individuais das várias entidldes antes nominadas.

Impunham-se condições para a liuiçio da

imuJÚdade fiscal.

enquadrando tanto os templos como os partidos polilicos e as instituiçlles assistenciais e
No caso, porém. de adotar-se

I

mesma providência em relaçAo a

"livros, jamais. periódicos e O plpel destinado I sua impressão", nio parece suscetivel de
id&1tica limitlçlo. salvo se admitirmos, por vil obliqua e

interpretaçio

dúbia,

educacionais. lO exigir I aplicaçio integral das suas rendas no pais, e dentro das
respectivas finalidades.

o
Pelo exposto, pareee-me que I soluçio capaz de harmonizar a.

atingimento di esfera de direitos próprios de editoras, jornais e fibricas di celulose

moldura constitucional tradicional e as

empregada JII confecçio desses veiculos de comuJÚcaçio.

contemporineos
Ocorre que. na espécie. depara-se com I imunidade objetiva, que
tem em vista os bens

~

produtos e nio a titularidade de direitos por peSSOI fisica

ou juridica; em outru pallvras, o preceito constitucional considera o fato gerador e nio

consiste

em,

exigénciu da

preservando

O

sociedade

imtilU1o. ICIUtelar

e do
O

direito

interesse e a

ordem públicos através do condicionamento da imUJÚdade a requisitos expressos em lei, O
que

eIIseJ&r1I,

primeiramente,

I

discusaio democritica dos critérios e, depois, a

possibilidade de o Poder Público examinar cada caso em concreIo.

o aujeito passivo da ~ tribut!ria.
Permitisse o Regimesrto o emendamento nesta fUe da tramitaçio da'
De qualquer sone, porém, I medida co1imada com a Proposta em

diacussio nesta CCJR advém di série de obusos e distorções. amplamente conhecidos e
divulgados pela imprensa, argOíveis c'ontra entidades

legalmente

beneficildas

peJI

imunidade tributúia, ou seus dirigemes.

Emenda Constitucional,

lU

o fatia,

no intuito do SIIIeIIIlCIlto da incoostituciona aqui

apontada. Sugiro, _ o , que o ilustre relator a examine, poia nio lhe fàlta l'acuIdade

para tanto. Iuo nio ocorrendo, e sendo dada a admissibilidade,

lU

próprio o farei tia

Comissio Especial.

A lOIJJbra da imUJÚdade,

desenvolvem-se atividades {lOUCO

condizentes com as finalidades essenciais das mencionadas instituições, que

OU

nadl

Salada Comiuio,em06dejunbo de 1995.

SOlVem,

nio raro, de biombo ou anteparo a fàlsos mentores, sob o véu de intransparência e
suspeiçio que cen:a

SUIS

ações escuus

OU

nefastas, ilaqucando a boa.fé; a crendice

OU O

oentimento de caridade e o eopIrito de religiosidade das pessoas e mu1tid/les.

COIIlUJIIelIle

Outru vezes, a garantil que recobre cenas entidades filanlTópicas,
sob a forma de fimdaçIles. se prestam i evuio OU até i sonegaçio fiscal,

COll&lituindo meio e modo com que seus mantenedotes deixam de recollier os tributos por

EMENDA SUBSTITUTIVA Á
PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUiÇÃO N" 176, DE 1993

eles devidos como pessoas fisicas OU jurídicas.

Da mesma forma, I outorga

no campo editorial deveria ter em

Dá nova redaçio ao inciso VI do &n.
150 da Constitulçio FoderaI.
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~rtlgo

As Mesas da Clmara dos Deputados e do Senado FoderaJ, nos
termos do § 3' do 111. 60 da COlISIituiçlo Federal, promulgam I seguinte Emenda 10 texto
constitucional:
Artigo único. O inciso VI do 111.
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~nlc~.

:lS~~slç=e5

~on5~~tuClonals

a=:eSClO~

~m

:e

i 6v •

ISO da Constituiçio Federal

C~~

"§ 6v. E reconheCldo

passa I vigorar com IlqlUinte redaçIo:

como

:lml~e

e~tre

Rondônla. na área
'Art. ISO ....•............................ '"

.

VI - instituir impostos sobre o

patrimônio,

ar~lgo
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
'N° ISO-A, DE 1993
(Do Sr. Mauri Sérgio e outros)
Inclui parágrafo no artigo 12 do Ato das Disposições Con~
~ituc~onais ~ransitórias; tendo parecer: da Comissão
de
Constituição e Justiça e de Redação, pela inadmissibilid~
d~ contra os votos dos Srs. Prisco Viana, Ivan Burity, B~
nedito de Figueiredo e, em separado, do Sr. Gerson Peres.

(PROPO~TA DE EMENDA A CONSTITUIÇAo N9 180, DE 1993, A QUE
SE REFERE O PARECER)
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Sala da Comi os

de 1994

Deput~J~ ~HO~A~
Presidente

RELATÓRIO
O nobre Deputado Mauri Sérgio submete • aprcciaçlo do
Congr..so Nacional Proposta de Emenda i Constituição Federal Objetivando incluir um §
6' ao artigo 12, do Ato das Di.posiçOcs Constitucionais Transit6rio.
Propõe o ilustre parlamentar o reconhecimento do Rio Mannelo,
nas coordenadas 66° 07' 46" Longitude W e 9° 25' 54" Latitude S, como limite fronteiriço
entre os Estados do Acre e Rondônia.

Eo relatório

PARECER VENCEDOR

VOTO
A preseme proposiçio foi distribuída originalmente ao ilustre

Oepulaoo Gerson Peres, que a ela acoitOU parecer pela a<knissibilidade nos termos da
alínea "b", inciso UI, do artigo 32 do Regimelto Interno da Cimaa dos Deputados.
No _ o , em rouniio ordinána desta Comíssio, realizada hoje,
quando da discusslo da propositura em epiF}'afe, divergimos, data venia, do
entendimento esposado pelo eminente relll10r da matéria.
Ocorre que, com fulcro no § 4° do art. 12 do Ato das DispOSIções
Constitucionais TrnlSitôrillS, não vemos como possa prosperar a matéria sob análise.

A Propositura vem acompanhada de 171 assinaturu de ,poiamonto.
nos tenoos do impõe o inciso I, do artigo 60, da Constituição Federal
Diante disto e por prcscnt.. os demais pressupostos legai..
regimentais e constitucionais, autorizam'os da regular tramitaç10 do fcito, opino pela
constitucionalidade, juridicidade. boa técnica legisl.tiva da PEC n' 180, de 1993 e DOS
termos da a1inea "b", inciso m, do artigo 32 do Regimento Interno da Clmara do&
Depuwlos, pei. sua admissibilidade.
SlIadu

Assim sendo, votamos pela inadmissibilidade da Proposta de

/

q 'I

Emenda. Coostituiçio rf 180, de 1993.
Sala das Comissões, em 14 de dezembro de 1994.

/k("

~,"_ ... tt:

Deout~
Relator do Vencedor

/11 -

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° ISS-A, DE 1994

PARECER DA COMISSnO

A Comissao de Constituiçao e Justiça e de Redaçao, em reuniao ordinária realizada hoje, opinou, contra
os votos dos Deputados Prisco Viana, Ivan Surity, Benedito de
Figueiredo e, em separado, do Deputado Gerson Peres, primitivo Relator, pela inadmissibilidade da Proposta de Emenda à
Constituiçao nO 180/93, nos termos do parecer do Deputado Hélio Bicudo, designado Relator do vencedor.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
José Thomaz NonO - Presidente, José Dutra e
Vilmar Rocha - Vice-Presidentes, Ary Kara, Felipe Néri, José
Luiz Clerot, Mendes Ribeiro, Nestor Duarte, Valter Pereira,
AntOnio dos Santos, Ivan Burity, Maur!cio Najar, Ney Lopes,
Roberto Magalhaes, Gerson Peres, Ibrahim Abi-Ackel, José
Burnett, José Maria Eymael, Prisc~ Viana, vasco Furlan, Edmundo Galdino, Benedito Domingos, Benedito de Figueiredo,
Paulo Ramos, Edésio Passos, Hélio Bicudo, Helvécio Castello,
José Geno!no, Bonifácio de Andrada, Gastone Righi, Robson

(Do Sr, Zaire Rezende e outros)
Acrescenta parágrafos 69 e 79 ao artigo 89 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo s~
bre anistia quanto às punições aplicadas, através de
atOS de exceção, a servidores militares; tendo parecer
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, ~
la admissibilidade.
(PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N9 188, DE
QUE SE REFERE O PARECER)

SllMÃRIO

- f'roptlsi,ão irucial

11 . ~a Cc'rnissãú de l'('nstitui,ãú e Justiça e de Reda,ãc"
. parecer do Relator
- pare<:er da Comissão

199~,

A
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As Mesas da Cãmara dos Deputados e do Senado Federal. nos
termos do § 3' do In 60 da ConstitUIção da Repubhca Federativo do BraSIl. promulgam O
segumte Emenda 10 texto constitucIonal

Artigo unico Acrescentem-se os seguintes §§ 6' e 7'
Ato das DIspoSIções ConstItucionais TrlJ1sltonas

00

In 8' do

"Art 8'
§ 6' A IJ1lSua de que Irota este onlgo asseguro. na Inlu"dode, lOS
sublenenles. subaficiais e sargentos, bem como aos alunos de escolas de formoção de
sargentos, os postos de oficialato, ate o nlve! de seus paradigmas ou assemelhados,
conSlderldos satISfeitos os requisiloS e cnlenos preVIstos em lei, compullJ1do-se o tempo
de semço pari todos os efeitos legais, ale o Idade hmIle de permanência no semço aUvo

§ 7' Paro os efeilos do disposto no capll/ deste InlgO, a/os d.

uC'ç"o lia todos os atos punitivos praticados por autoridade com motivaçlo pohlica e
com base, sobretudo, em documentos e relltórios relativos a inquêritos poIiciais-rnilitares •
JUSTIFICAÇÃO
A Constituiçlo Federal promulgldl em 5 de outubro de 1988, pelo
do Ato dls Disposições Constitucionais Transitóri.., concedeu anistil IaS que
foram Itingidos, em decorrêncil de motivaç.lo exclusivamente politica. por ItOS de
exceçlo. institucionais ou complementares

In ••

No entlnlo, em seus par'grofos 2" e 5", estendeu I anislil I lodos
os trabalhadores do leIor privado. diriaenles e representanles sindicais, e a todos os
lervidores pUblicos civis e lOS empregldos de todos OS niveis do lavemo ou SUIS
filndações. empresas públicas ou empresas mist.. sob conlrole estatal, Ilingidos por
diversas formas por motivos exclusivamenle polílicos. e nlo apenas por ItOS de exceçlo.
institucionais ou complemenlares. exceto nos ministérios mililares
Como conseqiJêncil dessa exceçlo lOS servidores dos ministérios
mililares, ficaram fora da anistia do In . ' do ADCT. Iodos os militares que, em
decorrência de molivaçlo exclusivamente politica. foram excluídos das Forças Annadas.
prejudicados em suas carreiras. impedídos de continulr llO aeMço ativo pelos mais
diversos expedientes, como exposições de molivos e ponarias ministeriais. alas de
comandanles de organizações mililares em decisões de conselhos de disciplína, expulsões e
nlo-conc:essõcs de reengljamenlos
A pocificaçlo e a jusliça precOnizadas pela lJ1isua somente se
completorio e seria plenomente obudos quondo. finalmente. tivermos uma Inisuo pohuca
de senudo Implo, Ibrangendo I todos os civis e militares IUngidos por moli'açào
exclumamente poliuca. sem exclusões ou exceções
Por outro lado. é dever da nação reconhecer a lodos os Itingidos
por mOlIvoção exclusivamente polilico, um rrunImo de reparoçio IaS preJuizos mOTólJS e
materio" cauSldos pelos ItOS punitivos, assegurando·lhes. na mOlividode, os mesmos
postos ou gradulções alcançados por seus paradigmas, ou seJo. seus comp"nheiros de
lurml ou de mesma dita de prlça, e que não forlm Itingidos por ItOS revolucionanos e
que, permlJ1ecendo nl ltiVa, puderam chegor aos mais altos postos e graduoções da
carreira militar, como tambem podenam ler chegodo os militares afastados.
compulsoriamente, do serviço Itivo

Sal1 das Sessões. em 01 de

....,r<> de 1994
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JOSE TELES
JAGUES WAGNER
WALDOMIRO FIORAVANTE
PAULO DE.LGADO
VALDIR COLATTo
NILSON GIBSON
ROBERTO FREIRE
MORONI TORGAN
ODACIR KLEIN
ANTONIO DOS SANTOS
REINHOLD STEPHANLS
JAIRO CARNEIRO
RICARDO FIUZA
ETEVALDO NOGUEIRA
IBRAHIM ABI-ACKEL
JOSE GENOINO
MAR I NO CLI NGER
WAGNER DO NASCIMENTO
CLOVIS ASSIS
JOSE FALCAO
DELIO BRAZ
ROBERTO BALESTRA
MARIA VALADAO
SERGIO BARCELLOS
MARIO CHERMONT
ERALDO TINOCO
PAULO ROCHA
JOAO ALMEIDA
MIRO TEIXEIRA
ROBERTO FRANCA
ALDO PINTO
RUBEN BENTO
EXPEDITO RAFAEL
KOYU IHA
MAURICIO CAMPOS
MARCOS LIMA
MARIO ASSAD
ADAO PRETTO
LUIS ROBERTO PONTE
PAUDERNEY AVELINO
GONZAGA HOTA
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LUIZ CARLOS SANTOS'
IVO MAINARDI
NEUTO DE CONTO
ABELARDO LUPION
SERGIO GAUDENZI
CARLOS LUPI
TARCISIO DELGADO
LUIZ PIAUHYLINO
JOAO PAULO
TADASHI KURIKI
NELSON TRAO
ROBERTO JEFFERSON
ELIAS MURA0

JOSE ABRAO
ELISIO CURVO
ADROALDO STRECK
JAMIL HADDAD
EUCLYDES MELLO
RENILDO CALHEIROS
ALDO REBELO
EDMUNDO GALDINO
FLA'VIO ARNS
IRMA PASSONI
SERGIO "lRANOA
JUNOT ABI-RAPlIA
FLAVIO DERZI

1ubIeç601
DtlEmetd.~ ~

~~. A ConIIltuiçIo podef6 ter ~ meciInIe pro.
dos

I' A ConstituIçIo Mo poder, ler ernendadI na vIgmciI
de k1tervençio federal. de estado de ~ ou de alado de
Iitio.

Senhor SecretAr iO-Ger~l:

Voa.a Senhoria que

.ti

proposta de Emenda i

constitulÇlo, do Sr. ZAir. Rezende, que
"Acrescenta 55 60 e 7g ao
art. 80 do Ato d•• Oispoaiço.s Transit6ria.s, dispondo sobre anistia
quanto Is puniçOes aplicadas, atravAs de atos de ."caçAo, • servidores
.;;-~~:"'

nut"ero

suf':"Clente

je :;;.gnat"r:.os,

c::-s':l:-ic

referida r:-'J!=""o;:çclO de:
:;50 "lSSlnatura5 viilidas:
I)~J

"tiv.

. t

Brllsllia, 12 de setembro de 1994.

:'l:.:~t.H n:;".

L ..~wn terço, no mmmo. cb membros eM àm.r.

....... . . - - OU do Serwdo fedml;

• - cio Pres.IdesR dI~;
• - Pe rMIs eM mNde dIs AuemlMÍls ~ dAs
~ eM Federaçlo.lMnIf~ eacIIlmI delas. peM
rnaIoriI
de IeUS mernbral.·
.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seçllo de At.aa
of. nQ ~/94

c01l'lunico "

Agosto de 1995

assinaturas repetldo!l!li

014 assinaturas ileglvei!li e

004 assinaturas que "lo conferem.
Atenei
mente,

•

c..

. t 2" A prClpOIII .m disc:16Ia e WltadI em acM
do Congresso NKionIJ. em dois 1Umoa. CQI'lIiderando-le lprOftde Ie ClbWer. em 1mboI. "és ~cIosllOIoscb rapectiwo5
membras
f 3' Aernendl6 ~Io.mpn:m~ pelas MeMS di Omer. dos ~ e do Senado F"ederaI com o

laPeCtivo número de Clfdem.

'

. f "0_ I'iio ler' objeto de clelhraçlo • prqlOIta de tmen.
.. tendente. abolir.
I - • fonna federlllMl de ÜIAdo;
I - o \ICCo cIreto. 1eCIeIo. YWmaI e periódico;
• - • Rpel'aÇIo cb Podera;
W - OI cIretClI
hIMeIuais.
t 5' ArnathiI conuner de prq:IaIIa de emenda lIjeIt.Ida
ou MvidI por ~ Mo pode ter objeto de ncMI pIOpOIU
ftI mesma laIIo legisIaIM.

e,...,..

...........................•...•••.••••••
A Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZAJlT VIJUlIlA DE PAIVA

Secretario-G.ral da Me••
el••ra do. D.putado.
N E S T A

A ro DAS DISPOSJÇÓES
CONSm<JCI0l"l.AJS l'RAl'1SrrÓRJAs

M. .,. É concedida anistia eos que. no periodo de 1B de

~,~I.2~
)tu

...........•..•........................

setembro de 1946 -'té I data da promulgaçAo da ConstituiçAo.
foram atingidos. em decorr~ de motlvaçAo ellcluSlVamente
poIitka. por atos de exc~áo. ·nstJtuc:ionois ou compleme~res,
aos que Forom abrangidos pelo Decreto L.egislalillo n° 1B. de
15 de dezembro de 1961. e cIOS atingidos pelo Dei:reto-Lei
".864. de 12 de setembro de 1969. aueguradas as promoções.
na lnatMdade. ao cargo. emprego. posto ou graduaç60 I que
teriam direito 5e estNeS5em em 5eMçO ativo. obtdedclos os
prdZOS de permanência em lItMdade previstos nu leis e regulamentos vigentes. res~itlIdls IS clracterisacas e peculiaridades
das ClllTelras dos 5ervidores públicos cMs e militem! e obser·
vados os respectivos regimes juridicos.
.

'0

t
O disposto neste artJgo somente gerará ~feJtos finan.
celros a.partlr da promulgaçào da ConstitulÇ60. vedada a remuneraçáQ de qualquer especJe em carater retroativo.
CepWoI

DO PODER LEOISLATIVO

..........•...•.••..•...........•...........

•......... ........•................... _....
~

'2'

Flcam oS5egurados os beneftc:ios ~5UIbelecldos nes.
te artigo aos trabalhadores do 5etor privado. dirigentes e repre.
5entantes sindicais que. por motNos ellclusivamente políticos.
tenham sido punidos. demitidos ou compelidos ao afast.!lmento
das atividades remuneradas que ell~rdam. bem como aos que
foram Im~ldos de ellerc~r alÍVIdades prorlsslOnals em Virtude
de pr~sSÓl!S ostenSIVas ou expedientes ofICiais Sigilosos.

I 3' Aos cidadãos que foram impedidos de ell~rcer. !li
vida ctvil. ativ1dade profiSSIOnal ~spectncI. em decorr4!ncia das
Portanas Re5ervadas do Ministério da Aeronáutica n' S-50-G"".
.

I
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de 19 de junho dr. 1~. ~ n' S-28>QM5 ser~ concedida r~pa~lI·
çáo de natureza economlClI. na forma que di~user lei de JnICIlItive do Congresso Nacional e li entrar em VIgor no prazo de
doze meses li contar da promulgação da Constituição.
§ ". Aos que. por força de atos institucionais. ~ham
exercido gratuitamente mandato
de ve.re~ ~rao computados. para efeito de ~ no 5eMÇo público e previ·
dencia social. os respectivos períodos.

ele.tW0
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'io!otta, Ibrahim Abi-Ackel, Jarbas Lima, Hélio Bicudo, José
Genoíno, ~arcelo Oéda, ~ilton ~endes, Talvane Alpuquerque,
Coriolano Sales, ~nio Bacci, Matheus Schmidt, Nilson Gibson,
Aldo Arantes, Ciro Nogueira, José Rezende. Aloysio Nunes
Ferreira, Elias Abrahao, Fernando Diniz. Joao Thomé Mestrinho, Luiz Fernando, Roberto Balestra, ~ilton Temer e Alcione
Athayde.

'5' A anistia concedida nos termos de1te artigo aplica-se
aos servidores públicos civis e aos empregados em todos os
níveis de governo ou em suas fundações. empresas p~!i<:as.
ou empresas mistas sob controle estatal. ex~eto nos /l\inístenos
militares. que tenham sido punidos ou dem~ por atividades
profissionaiS interrompidas em VIrtude de decisão de seus trabalhadores. bem como em decorrência do ~L.ei n' ~ .~32.
de agosto de 1978. ou por motivos exd~rva~ente poI~cos,
assegurada a readmissão dos que foram atingidos a partir de
1979. observado o disposto no t 1'.

sala da Comis

de"

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 96, DE 1995

PARECER DA CO~[SS.~O DE CO~.STIT1JlÇ.~0 E JlJ5rrç.\
E nE REDAÇ.~O

[ e li -

RRLATÓRJO

(Do Sr. Paulo Gouvêa e outros)

F. \'OTO DO RELATOR

Altera a redacão dos arLigos 28 e 29 da Constituição Federal.

o ilwltt Deplúdo ZAIRE REZENDE pf(JpÕe emmda ao~ paJ1JiT'afos 6'
e 7" L!o art. 8" do AJI:J ebl OlSpOillÇ6es Con:lt1llU.~oll:ll' Tr&l.liilónlls

(APENSE-SE À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N9 93,

1995)

A propo;:la vem subsmla l'lQf duzenlos e cinqumla senhores Deputados
InexiJte 19TeilSio B clálllUhs pélrea.
Nilo há qWl1quer circWldncia que impeça a apTeL'llÇ/!o da ml1lA!na.
werindo-se ela na competência de inici.-iva do Psrlnmento.
Nio há problema para que se altett di~oSJçilo

m~'trida

no ADCT.

In.eli:ótindo (.bicu li IIlftnisllÍbilidadc da CJnenda. imp(le-Ft sua apro\'3Ção
na CominJo de COlISlillliçto , Justiça e Reclaça5.
a admiInllilidade da emenda,
jwicidlllle e boa lécnica de redaçio.

Meu voto prop&
c~ionaIidlllle,

e

.,...-w::

\

por

As Mesas da Cimara dos Deputados e do Senado Federal nos
termos do art. 60 da Constitu.cio FedéfaJ. promulgam a seguinte emenda ao texto
conslltucional:
Art. I' O "caput" do art. 28 da Constituiçio Federal pusa a
viaorar com a seguinte redaçio:

"Art. 28. A e1eiçio do Governador e do Vice-Governador de
Estado. para mandato de quatro anos. realizar·se·. noventa diu
antes do tennino do mandato de seus antecessores. seaundo o
principio majoritario. por maioria simples em turno único. e a posse
ocorrera no dia I' de janeiro do ano subseqUtnte."

SWl
Art. 2' O inCISO 11 do art. 29 da COnstltuiçio Federal pusa a
vigorar com a seguinte redaçjo:

\

"Art 29

.

1-

.

j~

REOIS DE OLIVEIRA
DIPUTADO n:DiRAL

11 - eleIção do PrefeIto e do Vice·Prefeito ate noventa dias antes
do termino do mandato dos que devam suceder. segundo o
pnnclpio maJontano. por maIOria Simples em turno uníco. o,
JUSTIFICAÇÃO

~-

PARECER DA CO~ISsAo

A proposta de emenda a Consl1lulção Federal que ora submetemos
á aprecIação do Congresso NaCIonal visa a extinguir o segundo turno nu eleições para

Governadores de Estado e Prefeitos dos municlplOS com mais de duzentos mil eleitores

A Comissao de Constituiçao e Justiça e de Redaçao. em reuniao ordinária realizada hoje, opinou unanime_
mente pela admissibilidade da Proposta de Emenda 11 Constitu!
Çao nQ 166/94, nos termos do parecer do Relator.
Estiveram presentes os Senhores Deputados:
Roberto Magalhaes - Presidente, Nestor Duarte.
Valdenor Guedes e Zulai! Cobra - Vice-Presidentes, AntOnio
Geraldo, Cláudio Cajado, Jair Siqueira, Vicente Cascione,
Vilmar Rocha, Edinho Araújo, Joao Natal, Jorge Wilson, José
Luiz Clerot, Danilo de Castro, Régis de Oliveira, Adylson

o

Direito Constitucional parrio em vigência consagra como

pnnclpio o sistema majoritário. que poderã constltuír·se por maioria absoluta (eleiçio de

Presidente e Vice-Presidente da Republica. Governador e Vice.Governador. Prefeito e
Vice-Prefeito das CIdades com mais de duzentos mil elellores) e por matoria relativa (pleito
de Senadores) ou. ainda. pelo sistema proporcIonal. para a eleição de Deputados Federais.
Estaduais e Vereadores.
Entendemos. contudo. que o sistema mljonfano por matona
simples. ou seja. o que dispensa a realização de um segundo turno caso não seja atlRglda a
maioria absolu,a no primeiro turno. tambem deva ser aplicado na eleição para
Governadores e Prefeitos.
-
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Eis que as vantagens do estabelecimento do sistema majoritirio por
maioria simples são inumeras e de fácil percepçio. Dentre elas podenamos destacar a
economia que tal mudança representaria aos cofres publicas; a simplificação e melhor
racionaJização no processo eleitoral: maior Incentivo ao eleitorado em cumpnr seu

direito-dever. maior espaço de tempo para que os candidatos eleitos preparem seus
projetos de governo antes da posse.
Certo de que os ilustres pares bem poderio compreender o alcance
e a importància politica da mudança pretendida, encaminhamos a presente Emenda
confiante em sua aprovaçio.
Sala das Sessões. em (~de
1995.

4

-J

(V.

rf-

Depulado PAULO GOUVÊA

ABELARDO LUPION
ADROALDO STRECK
AFFONSO CAMARGO
ALEXANDRE CERANTO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZlRA EWERTON
ANIBAL GOMES
ANTONIO BALHMANN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO JORGE
ARACELY DE PAULA
ARI MAGALHAES
ARMANDO COSTA
ARNALDO FARIA DE SA
ARNALDO MADEIRA
ATILA LINS
AUGUSTO VIVEIROS
BENEDITO GUIMARAES
BETINHO ROSADO
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS AIRTON
CARLOS ALBERTO
CARLOS MAGNO
CESAR BANDEIRA
CHICO DA PRINCESA
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
COSTA FERREIRA
CUNHA BUENO
CUNHA LIMA
DE VELASCO
DELFIM NETTO
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
DOLORES NUNES
EDINHO ARAUJO
EDISON ANDRINO
EDSON QUEIROZ
EFRAIM MORAIS
ELIAS MURAD
ELTON ROHNELT
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EURICO MIRANDA
EURIPEDES MIRANDA
FELIX MENDONCA
FERNANDO DINIZ
FERNANDO TORRES
FERNANDO ZUPPO
FEU ROSA
FLAVIO ARNS
FRANCISCO DIOGENES
FRANCISCO SILVA
FREIRE JUNIOR
GENESIO BERNARDINO
GERSON PERES

GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HERACLITO FORTES
HERCULANO ANGHINETTI
HERMES PARCIANELLO
HILARIO COIMBRA
HUGO BIEHL
IBERE FERREIRA
IBRAHIM ABI-ACKEL
INOCENCIO OLIVEIRA
IVO MAINARDI
JAIME FERNANDES
JAIME MARTINS
JAIR SIQUEIRA
JAIR SOARES
JARBAS LIMA
JAYME SANTANA
JERONIMO REIS
JOAO ALMEIDA
JOAO MAIA
JOAO PIZZOLATTI
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE DE ABREU
JOSE EGYDIO
JOSE JANENE
JOSE JORGE
JOSE MOCIO MONTEIRO
JOSE ROCHA
JOSE TELES
JULIO REDECKER
LAEL VARELLA
LAIRE ROSADO
LEONEL PAVAN
LEOPOLDO BESSONE
LIMA NETTO
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIS ROBERTO PONTE
LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
MAGNO BACELAR
MARCELO TEIXEIRA
MARCIA MARINHO
MARCONI PERILLO
MARIA VALADAO
MARINHA RAUPP
MARIO CAVALLAZZI
MATHEUS SCHMIDT
MAURI SERGIO
MAURICIO NAJAR
MAURICIO REQUIAO
MAX ROSENMANN
MENDONCA FILHO
MILTON MENDES
MOACYR ANDRADE

Agosto de 1995

MURILO PINHEIRO
NEDSON MICHELETI
NELSON MARCHEZAN
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NESTOR DUARTE
NEWTON CARDOSO
NEY LOPES
OSORIO ADRIANO
OSVALDO BIOLCHI
PADRE; ROQUE
PAULO BAUER
PAULO DELGADO
PAULO LIMA
PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CANEDO
PEDRO NOVAIS
PHILEMON RODRIGUES
PIMENTEL GOMES
REGIS DE OLIVEIRA
REMI TRINTA
RENAN KURTZ
RICARDO BARROS
RITA CAMATA
RIVALDO MACARI

ROEERTO FONTES
ROBERTO MAGALHAES
ROBERTO PESSOA
ROBERTO VALADAO
ROGERIO SILVA
ROMEL ANIZIO
RONIVON SANTIAGO
SALOMAO CRUZ
SERAFIM VENZON
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SILVIO TORRES
TELMO KIRST
TETE BEZERRA
UBALDINO JUNIOR
ORSICINO QUEIROZ
USHITARO KAMIA
VALDIR COLATTO
VANESSA FELIPPE
VICENTE CASCIONE
VILMAR ROCHA
VILSON SANTINI
WALDOMIRO FIORAVANTE
WELINTON FAGUNDES
WILSON CIGNACHI
WILSON CUNHA
ZILA BEZERRA

LEGI SLAçAO CITADA, ANEXADA PELA COORDENACAC
DE COMISSOES PERMANENTES

CONSTITUIÇÃO
UI'àLIcA I'alEUftYA DO-.&IIL

-

...................•.......•.•.............. __ ....
TInJLo 11I

CAPtruLom

Art. 2S. A. deiçIodo GovatlâIre do ~deEllado.PIIll
de
dia. . . do láminodo mandIlode_.,...
- . é. pc.e ~ no díll." dejlneilO do_ ~ obIenIdo. cp-.

q.uo - . reaJizaMe.á _

10 .... OditpoIIo no III 77.
p~ tbrIce. PerdIri O .-IaIo O GcMnIIdor qae
lNlIU CIIJD
011 fIIIIÇIo "Idnliaillnçlo púbIic:I di. . 011 illdin:tl, ~1vIcII • . -em Yinade
de _
público e oIlIerYado o di...-o no III 31. r.. IV e V.

"'r

CAI'tnJt.o IV

Dos MlJNlc1P1OS
"Art. 29. O Município reger-,.-ã por lei 0fRÜ\ÍCI. VOIada em dois IUmos. com o
intenllClO mínimo de dez dias. e apl'OYIda por dois terços dos membro5 da CimaJa
MuniCIpal. que a pnnnulgatá. atendidos os principios ~Iecidos nesta ConstituiçIo. na ConstilUiçlo do n:specti\'O Estado e 05lCsuintes pm:eitos:
I - eleiçlo do Prefeito. do V\ce-Prefeito e dos \t:teIdores. para mandato
quatro anos. mediante pleito direto e Simultâneo realizado em lodo o Pais;
n- eleiçlo do Prefeito e do V\ce-Ptefeito até tICIYetIIa dias antes do térmillO do
mandato dos que drvam suceder. aplicadas as resras do°ano 77 no caso de MuniciplOl
..... ", "" ... t~ fie dlllcnlO'51Jlíl elcítores:

ae

III - posse do Prefello e do Vice-ProlellO no ma l. DC Janclro uu dllU >uu~
qOcnte 10 da eleiçlo;
IV - JIÚJtIefO de ~ proporcional i popu1açIo do Munic:ipio. obctwdos 05 scJUÍntes limites:
a) mfnimo de llOYC e máximo de vinte e um tIOS Municípios de até um milhJo
de habitantes;
b) mfnimo de trinta e tJ& e máximo de quan:nt.a e um nos Munic:ipiol de mais
o

...................................................... _

__

- - .
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SECRETARIA-GERAl DA MESA
SeçAo de Atas

pleiteavam tratamento especial no tocante ao aproveitamento de jazídas de substânCias
miner&.lS

Ofício n:l~195

Brasília. 24 de maIo de 1995
Senhor Secretário-Geral:

exploravam para extraçio dos materiais indispensavcI5

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Conl1ituiçao, do Senhor Paulo Gouvêa, que "all8l'a a redaçio dos arts, 28 e 29 da
Conl1ituiçlo Federll", contlim número suficiente de Slgnatános. constando a refenda
proposiçlo de:
171 assinaturas válidas;
013 alllnmuras repetidas;
003 assinaturas que nIo conferem:
002 assinaturas de deputados licenciados,

...---....

que

e a obtenção das competentes

A manifestação da Consultona JundicI daquela Secretaria de Estado do
Governo

Federal, cujas conclusões transcrevemos. foi. entretanto. taxativa

quanto a

impossibilidade de atendimento da reivindícaçlo

"3,

exam~

No

da malt!f1o. \'ertJic:a..se

q"~

a

pr~"I!IIII~ão

C01fSliIlIClona/ do capm do supratraJr.fl:rltO arl. J 7 6. mdica. de logo. qUi!

recursos

mm~ral.f,

gemmcameml! t:on\lderado.... r!m totia

O.f

tl .\710 C1mpll/"d~.

siio ~n.'i ~rt~ncetlles ti {/mão. Ll,\,\'lm lamhem arrolados li" 1Il(.·ISO IX do
0/'1.20 tia Carla Magna. 1::Sla abrall)!t!Il1t! t.·mH.·t!l1lIQ~·ão ah.wllllamlllllt!
a/oslO. ponamn. a configuração de la:lmell1o.'i mmerals ~ lals \t!}am a.f

"

I.

/' <Y"

'jHúrelra.\". como pa.'i.\·Il·I!I.\ dI! p1'Opl'lf!Jadl! pm' parlf! tif! .\JUIllt.'lpW....
I'0rl/Ilall/o, l!m ,·t!rdaJe \ÓO alt
taxatn'Omtnle mclllidn.\· IOdo.Oi o.. n:Clll'\O\ da \I!ara mlm:ral. \em nenhuma
reMrva. 110 pa/rlmomofederal.
.J. Do me.vno modo, " II0rmall:a!r'õn do § lO do aluúldo arl.I"6,
mslllulIIdo. ~ellf quauqller exct!çik.... ti \'II/elçikJ da pesqlllSD e da lavra
daqueles btns mllJeralS aos rej!fn,es dI! tJlIlOrJ:ot,'ào tlll (.'ollces.wo federal,

~~-~
• AGUIRRA

EsIDdos ou do DIslnlo Federal,

CLA.

Chefe

~daMeaa

mUniCipaiS.

AUtOrizaçõeS para implantação do,s serviços publicos respectivos.

A.!'Deiosa!nente,

A Sua Senhori8 o senhor
Or. Maz8rt Vranna de PaiVa

empregadas como material de construção em obras publicas

pretendendo Que se víabílízasse juridicamente o funcionamento das pedreiras

NESTA

ClI)QS 1I1111ações .\UO tllI1mgl.ll·el\ ,ullf&!lIh: ~I lll'l.I.\I":U'O.\. P/,'.\.\()U.\ /1.\It.:U.\.

U

IliI

t!",pnsas hraszlelras ÚIl capllaf IIOCIlJlKlf. lIão tHlm IUROr a 'lfle

I)

aprOVf!lItm1lmO 11I1111tro/ pos.'iQ wr l!mprl!l!llÚulo fJfJr ptSSlXU jllTldu:a.'i dll

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 98, DE 1995

dJrI,to pJib/ico. 011 seja. a própria ('miJa. O.f Eslados. Di.flrlto FetkraJ e os
MJlmcíplOS. a IJiJo ser que ,,/tel'lor modificaçoo úcsu disposlIlM ",mha a
tXCIIJHJI". em SfIM fMculiQTuJoue.'i, ti moJa/itJotH de aprow.l1am~memo

(Do Sr. Júlio Rrdrckrr r outros)

almejada pt!/n.'ô .~lmIClpm'f,
Pdo upOSIO. fica IIwtkm:loúo tf"~ as reSlnÇÕ«.f apomodas
de expt't!S$QS di.'iJKI.'iIÇiNS '·OII.'IIIlUCIOlKlIS. .'lendo mlmto
cOIfSllkrti./a ''''[JOSIç~s O1'b"ránt1S <1<, l)epoTlC1lfteI/IO NaclOllal tk Produção
MiMra/. fJIlI. 110 partIcular. apelKl.'l se
atem a :~Iar pela .'ma fit!l
obxrw1llcla, enqw=ro perdurare'" V/gol/les. • (Parecer CONJUR IMME n'
081193 )
dtCCNnIlf

Altera o parágrafo 39 e acrescenta novo parágrafo ao artigo
176 da Constituição fec.eral.

A nwáia, todavia, nio parece ser incontroversa. Hà opiniões divergentes

(Ã COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

daquela esposada pela douta COnsuhOril Jurídica do MME

As M.... da Cimara dos Deputados e do Senado Federal. nos temos do
"".60 da Constrtuiçio Federal. promulgam a segumte emenda ao texto constitucional

RecoIhomoa.

I

propósito. o entendimento a respeito da mesma questio

periiIhacIo pelo professor William Freire. em SUl receme obra ·C.......rárioo 10 Códico
de MiINnlçio" (Ed. Aide. Rio de Janeiro. 1995. pp,142-3):

Art, I· O an,,176 da Con51ituiçio p.... a vigorar com a seguinte redaçio
"An.176..,

'
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·EnIu politicos pode", .wr liIulan.• Ik liceltC'lIIM"rO """'ral. A Lt,
,,' 6.567178 lIiJo erll!C a II/IIJarIdade erclUSlIIQ Ik elllfJn-' Ik """,ração. ao

,

,
·

C<lIItIárlo do qu o Código IklffQluJa para a cOI",e.rsõo Ik lavra. Se a Lt, Ik
reglltClD admite a II/IIlandode tk {JlIssoo físico branleira, COIII ",.SIIfQ ra:ào
pode a p<DDa J'l'idico Ik "'n,1O público "'I<nlO propneliitna do ..."erj"',..
O ptnigrqfo I· do 01". J76, do COIl.<'/IIIIçõo, 'Ido ,,,,pede es.oa cOItClusiJo
pot't{W lido
COIIIO escopo 'ra'01' tk fOl'nlQS. mas Op<1IOS dos "'l"'SI'O$ tk
1'1(I1I1IIDÇiJo iN lIIl"'rador.s. COI'rohoro .SStI poslÇOO o .",.ndi_nlO tio

..

'e",

PO A autllrIzIIÇIo de peaquiN __ II8IIIpre por prazo
determinado, e _ autorizJlç6M e ~ prlIVialu nMtlt
8ltigo nIo poderio __ cedidas ou tranaferldaa. llIIl1 prévle
anulncili do poder COllClIdente, que lIIlabelec:erII c. requillb
ou nIIlrIc;llM cabíveis.·

DNPM de

qUI ,o ,\.{lI1I1ClPW pl!rmam:c:I.! t.·om capaCIdade para auwrt:ar 11
allVldade ,~IMral di! substâ"cla... ti'l ,:/".\.\~ 1/...

Por esse juizo, não havena Impedimento para as pessoas Jundicas de direito

e MU01Clpios

público • Uníio. Estados

16"

.15"

.
O dillpoelo no 11" nlo se aplica ao apnwellamenlo. pelo

Podar PIlblIco. de ]azIdaa de sut.tlnciaa ml.... de 1180
lmecIIatD na CO/lIlJ'UÇIo clvIl. que lhe . . . facubdo. na. tannc.
da

lei, deecIe que o produto da Iawa Mja d_nado
Ul:lulIMmanla • utIllzaç10 em obru públlcaa.·
An.2" Esta emenda entra em visor na data de SUl Publil:açio.

Esta propoota de emenda à CollJlituiçio rem por olljeávo principal eliminar
cio texto cio Magno Estatuto vipnre óbice à execuçlo. pelas Pm'ei1uru de todo o Pais,
de modo ........ daa ciciada inIcrioranu. de atividadeo de ...-;lo de IUbstinciu
" . . . . de IIJO imedioro na COIIIInIçio civil. destinadas a obras públicas de SUl

roIpOIII&biüdadl
Há muito

pelejam

de recunos minerais

{que devem

J.qui. n:nuralrncnrc. ser

entendidas no sentido amplo. para abranger todas as atiVidades prospecção. pesqulSól e
aproveitamento económlco dos bens mineraiS. Independentemente do regime legal a que

se submetem) e. sem dúvida. restntJ\':l.
(pessoas naturais)

JO

mencionar tão-::.omente

"hro!J',IJ!Il'(Js"

".:mpre.m hra.w/l!lra dI! "aplIal Jlacumal". que e pessoa
~

da qual a lei (o Codigo de

~ineraçào

- Decreto·lei n"

:'~7.

de

1967) exige. ainda. em se tratando de realização de atividades de mmeração sob os regimes
de autorizaçio de pesquisa e de concessão de lavra. J.utonzaçâo especifica para funCionar
~omo

empre.sa ae mmeraçao.
Assim sendo.

acreditamos que

a Viabilização

do JUSto

anseIo das

forma particularmente

minerais de uso inva-Hato na construçio Civil. dirigido para a execuçào de obras públicas

prerrogativa de ..ecmlrem

fund:unenrólis para o prOBfCSSl) das comunas. passa peão ~ammno àa muaança ao texto

as municipalidades - e, de

tais trabalhos, que lhes vem sendo negada pelo Ministerio de Min.. e

EMrBia, em face do tratamento dado pell
.jtuJari~

especiai de

municipalidades brasileiras de efetuarem diretamente o aproveítamento de substâncias

aauenida, as do nosso Estado. o Rio Grande do Sul - pela
diretamente

exercerem. $Ob o regIme

Parece-nos, contudo. que a. definlçào constitucional da titularidade da

pesquis. e d. I.vra

Jundica de direito privado.

JUSTIFICAÇÃO

•

IícenClamento. a lavra dos recursos minerais eXistentes em terrenos de sua propriedade

Cana

Politica

de 1988

a questio da

do aproveitamento dos recur,JOS minerais.

constitucional atual. objetivo da proposiçio que ora apresentamos
Oportuno trazer à

col~.

neste passo. I lembrança de que

tentativ~

no mesmo 5eZlfido foram feitas durante a frustrada Revisão Constirueionai de 1993' sere

No curso cio ano de 1993. Prefeitos de varias Municípios do Rio Grande do

propo5lU revisionais tinham por escopo consagrar I ressalva, para permitir ao Poder

Sul. em nUmero de 86. dirigiram ao Ministro de Minas e Energia documento em que

Público (alSUmas mencionavam expressamente apen.. os Municípios) o ..ercleio das

atividades mineradoras. Lamentavelmente. nenhuma mereceu acolhida

no parecer do

eminente 1\... _r (Parecer n' 45. de 1993)
Uma vez que a excepcionahdade ~e tratamento e extensiva aos três mveis

de governo- federal. estadual e municipal. a iniciativa. se aprovada. tera repercussões nos

custos das obras pUblicas re.a.lizadas em todo o Pais e devera trazer benefiCIOS para toda a
sociedade.

De outra pane. cremos infundado o

r~eio

dos que \leem na medida

concorrencia injusta com a iniciativa pnvada - especialmente. com o segmento produtor
dos chamados bens mmerais de uso SOCial; trata&se de pnvtleglD de restnta alcance.

condicionado a uma finalidade social cspecl1ica e mentona e que sera usada
crit,,,os

~

COIJdJÇ&S 'fII' ~rão estabe/de/do...

~egllndo

na lei nrámana que regu/amell1ara o

dispo:slllvo. preVIsta 110 Itrlo a/vllrado.

O ensejo da proposiçJo de mudan'ças ao an.176 instiga-nos. igualmente.
a pauocinar aJteraçio
negociabiUdade

ao §3 8 do mesmo dispositivo. que

das ilulonzações

consagra

de pesqUl5a. das concessões

o principio da
e demais Ululos

. ...:irios. subordinada à previa anuência do poder concedente

.t\ aplicação desse prece.to cOil';"'_·"'Clnal. mterpretado extensivamente

. pe.

das

transa.ç..J~s uO:.

,'equenrnentas de autonzaçã.o de pesquIsa. que

marcaram pnoridade. tem ensejado a pratica de abusos. em detnmento dos Interesses do
setor.

E:ipeciaImente com relação a estes
mercado mommavel de
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meras

pnondades.

pedidos de pesquisa. mstalou-se um

motivado por pura especul3ção

de

ACÃO PRn-:-C
AOAl,.'TO PEREIRA
AOELSON RIBEIRO
ADROALDO 3"1'R!:=1<'
,,"O'íLSCiK

~OT":'A

"GNA:"~O

-:-:HO!EO

pré~peraclonals da sua atividade económlca

os custos

~EI.SON J'I'r.lCH
NES"':"OR Ot.'AJI'I'E
'1::"501'1 GIBSON
,}OEU<C :.EAO
)SeAR ~OLOCNI
:lSVALDa :;::lEUlO
P"CRE RQ(il:E
PAtS DE AHDRACE
PAlJLO I!IAGER
PAULa eCRNHAI;S!N
tlAl,,"LO rUJO
PAUL:I L:::KA
PAUL:) !'!01.1tAO
PAr.. :'o RI!':EL
PAt."LO r.:rMl

!tA.RO~OO :':KA
liERC':L\Ho ANGHIN['rTI
liIUJlIO COIK!lRA

'Kt;GQ 1..J"GIU.1UtA

:BERE fEME:RA
:BRAHIH ABt-ACII:EL
ILOE.'tM :rt:SSLlR

~;:pp
~cLj)MAJl
A.~O A.RAN!~

''';:R1'Otl

ALaER'!'o

:NCC~C:O ~:'I·lEIRIt.

AI.EXAJiORE :EltA.HT"
ALEXAJfORE SANTOS
AutI90 AFFONSO
A.HDRE P'IC::INEL:'I
ANTONIO At.1lELIAHO
ANTONIO BR.\SI:'
ANTONIO :la '''''u.I:
ANTONIO :lOS SA.H't'''S

JAHDIRA FECHAL;::
tAQUES WAGNDI
1ARBAS :':&:KA

JA'iME SAHTA1IA
.JlRCIHHO REIS
.]aAO COLACO

JOAO COSER

?EDRO

.]OAO !"ASSAJltl.LA

ARTOIHO GER.A1.:>O

JOAO HDI'OlS

ANTONIO :OAQt.:IM
AJlT09I:: :aRG~
ARI l'fAG"Ul.'ES
M\NALOO MAt)E:U
MOLDE ~E oL::':EIAA
"'iRES DA .:t.'HHA
BENEOITO .:;UIMARAU

:OAO PIZ-ZOUoTTI
JeAO RIBEIRO
JORGE ':ADEC MUOALDf
JOS~ CMU;JS i\ULt=lA
.JOSE CARLOS COl.'T:JfflO
JOSE CARLOS lJI!IAA
JOSE CHAVES

'6[!H':') GAMA

JOS~

Brrnrno ROSADO
BETa !'IANSl.lI:
SONlf'ACIO DE AHOAAOA
CARLOS MAGNO
CECI C:INHA
CHICAO eRIGIDO
CIRO NOGl:ElAA
CLAUDIO CAJADO
CLEOI'IAlfCIO FONSECA
caNcEICAo TAVARES
CORIOL.A.NO SALES
CTJNH.\ BUENO
Cl.'1rn.A LIMA
OELF!M NET"t'O
OIua SPERJ,FtCO
[OINHO B!Z
.EDSON !.2tQUI!.L
ElllAI" MORAIS
ELIM A.BRAJiAO
ELIAS If!JRAO
Et.IStu RESDlOt
ELTON ROHHELT
!NIVALDO RI!I!IRO

"'"teMOO

COlno

JOSE FORTt:NATI
JOSE GE!fO:::I'fO
JOSE L:&:NHARIS

DED~

KU.c:n.o

roRlCO MI~DA
tul.IPEDtS MIllA)I:DA
FATIMA pu.us
FAUSTO HARTtLLO
FlJUfANDO G....ZIJtA
lDMANDO GOMCALV!S
lDUfAHDQ LYRA
P'!'JU(AHOO TORRES

JIlAJIClLO TEIXEIRA

TUGA AHGERAMI
U1IIJlATAH AGUIAR
VALOOMlRO KIGER
lJM!:USA FtLIPPE
VICEJlTE AMORE GOMES
VICZHT! CASeION!
VIIJ(AR ROCHA

MARCOS LIMA
MAJtILV' GUIXAAAES
M.\J.INKA RAUP'
KARIO CAVALIAZZI
MAJUSA SDRAJtQ

WAG)lD ROSSI
WAGNER SALUSTIAJIQ
WELIKTOH" FAGL'XoE5
WlJUfER WAlIODU:
WILSON I!lItAGA

MlTltlUS SCHXIDT
KAUarCIO QQUIAO
KAUJlO LOPU
MAX ROSDIJIWnf
MELQutADU NETO

nwfCrsCO OIOGENZS
ntAJlcn:co HOftA

WILSON

XOSSA OIXU

~ào Injustamente eievados pelas manobras

eR.Ql'co

WILSON CIGlfACHI

WILSON et."1IHA
YECA C1tUSIUS

MENDONCA PIIJlO
"IRa UIXIIRA

P'RAlICO JIONTOJtO
GIUflY VTUA

t:~

flI':AROO õlZ';t:E
RIVALDO KA.CAJU
ROBDIO AA..\l'"JO
ROanTO BALES::AA
ROBERTO :::lNTEs
RoeERTO AAGAUl.'ES
ROBERTO PESSOA
flOB!RTO 5AH1'CS
ROOR::GCES PAIJt,\
ROGDIO SIL';A
ROH~L MlIZIO
Rl.."BD'l MEDINA
SALOKAO cRCZ
SANDRO KABEL
SERGIO CARNEIRO
SERGIO HIRJJfOA
Sr:vOINO CAVALCANTI
SUAS SR.A5ILEIRC
SIMAO SESSIM
SIKMA ELI.EJty
S'tLV10 LOPES
rALVANE AUlUQt:~QU!
TELMO KIRST
TEU BEZERRA
THtOOO1UCO ltuACO

"fARCIA CI!lILIS 'lIAJlA
ItARCIO REINALDO MORJ:IRA

KU.COMt PDILLO

FLAVIO ARNS

~~ItREA

PEDRO 'l:il.tJO
REGIS DE :LI'..'E'IRA.
aEHAH lll:RT;:
RICARDO ffERAc:,::O

JOSE KAI.1lUCIO
';OSE MENDONCA BEZ!JUL\
JOSE MtfCIO MONTEIRO
JOSE PINOTTI
JOSE TELES
LAEL VAJlELI.A
LEONEL PAVAJI
:"EUR LOHAHTe
:"IOIA OCINAH
LUCIAMO CASTRO
LUCIAllO lICA
LUIZ 8RAGA
LUIZ GUSHIJCEH
LOU MAI)ll\RDI
LUIZ MOREIRA
HANO!L CASTRO
ttARCUO BARIIIDU

ntAJfc!sCO SILVA

verdadeiros "cambistas minerais". com graves danos para o investidor seno

~'E1.S0N ~CH!.:~

~OTA

GONZAr:>A

LEGISLACM CITADA, ANEXAOA PELA COORDENAÇAC

desses bucaneiros do setor minera!.

DE COMISSO~S PERMANENTES

Mercadejarn-se arcas aos montes, sem que o poder concedente possa
Interceder para controlar ou restnnglr esse comercIo espuno. em tàce

da redação da

nonna constitucional.

A realidade
envolvendo interessados

contempla.. quoudianamente. um sem numero de operações

que transacionam

adquiridos a custo zero - hoje.

tais iequenmentos ditos prioritános

:equer são maJ5 cobrados os emolumentos antes

devidos por ocasilo da fonnulação do requerimento Não e sem razão que os regIstros do

TInJLo VII

DeparwnentO Nacional de Produção Mineral acusam um aumento do numero de pedidos
de pesquisa d. 14673 em 1992 para 28.020 em 1993. ou sej.. praticamente o dobro!
A indagação

que certamente fica sem resposta

nesse ponto é a seguinte' quais os

benefi~os que decorreram ou decorrerio dessa maglca evolução para o setor mineral~

Em verdade. apenas ampliou-se a extensão

para a sociedade brasileira. para o Pais?
territorial bloqueada. em proveito de um

grtapelho astucioso • de uma minoria de

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 99, DE 1995
(Do Sra. Elcione Barbalho e Outros)

especuladores que nio tem o menor compromisso com o desenvolvimento do setor
d. modificação do ~3' do an.176 da Lei Maior para

Dai a ideia

ensejar que a Uniio. na condiçio de poder concedente e de detentora do dominIo sobre os
recursos minerais, por força da propria Cana Magna. possa cstabelecer os reqUISitos e
u restrições que entender cabiveis. no íntuilO de

evitar

a utilizaçio abusiva

do

Al~era

a redação do art~go 179 da Constituição Federal.

<Ã COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E

permissivo constitucional. exercitando. desse modo, efetivamente. a politica publica

Art. 1<:1

selcrial. É a maneira que se vislumbra de 5OfT..r a açio dos mercadores sem escrúpulos.
que tem transfonnado a seara mineral em um imenso balcão de vendas de àreas

e que

:onst~ituição

t

JUSTI~A

E DE REDACÃOl

conf'erida l"lova redação ao 3rt. ;79

::U.

~~oeral:

~

.se tem prestado ao enriquecimento fácil de centenas de falsos agentes da mineração
No mamemo em que o Congresso Nacional se prepara para remover do

ral e as l'Iunic!aios discensaràa

texto da Cana Politiea as restrições a panicipação do capital estrangesro no setor. as

torRS rurais, à.5 emr:Jrlsa" dI peQulilno ;Jorte 9 aos produtor.s rurais

alterações sugeridas nesta

proposição

avultam em significado.

na medida em que

constituem elementos adiciOnaiS importantes a compor o novo referencial constitucional
que

se deseja para balizar as atividades de explora,io e aprovc1tamento dos recursos

"Art. 119.

Dos nobres Pares esperamos o apoio imprescindível para que a presente

d. pequena porta, assim dafinidos em 19i. t~.tam.nto jurídica dir~
r.nciado, visando ~ incentivá-los pela simclificaçio de suas abri

~~tt~cckcr
~

crodit!-

eias, ou pela eliminaçio ou r.duçio destas por m.io d. lei."

proposta de emenda possa, no mais rapido csp~ço de tempo pOSSlvel, incotporar-sc ao
nogo

às ml.cta.mcresas, aos rnicr::H:lroo.!:!.

gaçoes administrativas. tributárias, ~r.vid.nciirias 8

minerais em nosso país.

l~odo s=Y~t1~mo

União, :15 Estaoo •• o Dist.rito Fed.-

~rt.

2Q Esta Emenda entra em viQor na data

d.

!lua publicaçio.

de 1995.
~!!-ª.!.!..E.!.~!!.!.J!.!

o. o.quenos produtores ruraia, Im um país co-o o
era.ii, cuja vocação n.tural i a atividad. agrícola I p.cuiri., •

~:~ :as ~e51gualda~es regIonais e.

esoecial~Bnte. como ~~rma

=e

::~=a:~= a ~=me e a ~lséri3 =:~movenco a reaução ~as Jeslgualaa:es
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SJClal!i.

S.l. aa. Se •• õ •• em.

PEDRO NOVAIS
PHlLEMON RODRIGUES
RAIMUNDO SANTOS
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO GOMYDE
RITA CAMATA
RIVALDO MACARI
ROBERTO BRANT
ROBERTO FRANCA
ROBERTO VALADAO
RUBIII MEDINA
SALOMAO CRUZ
SANDRO MABEL

~6/C'~( ,/)

SAULO QUEIROZ
SERGIO AROUCA
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SIMARA ELLERY
SOCORRO GOMES
TETE BEZERRA
UBALDINO JUNIOR

SECRETARIA-GERAL DA MESA
DIPUTADO

ur

PAJlTlDO

-----------------------------------------------------160 - UBALDO CORREl>
PA
PMDB
/'

.-------ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECX
AECIO NEVES
AFFONSO CAMARGO
AGNELO QUEIROZ
ALBERTO SILVA
ALEXANDRE CERANTO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZlRA EWERTON
ANA .JULIA
ANlBAL GOIlES
ANIVALDO VALE
ANTONIO BALIlMANN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
ANTONIO JORGE
ANTONIO KAIlDIR
ARIIALDO FARIA DE SA
AROLDE DE OLIVEIRA
ARY XARA
AUGUSTO CARVALHO
~UGUSTO VIVEIROS
A'iREs DA CUNHA
B. SI.
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BETO LUIS
CARLOS AIRTON
CARLOS ALBERTO
CARLOS APOLINARIO
CECI CUNHA
CELIA IlENDES
CHlCAO BRIGlDO
CHICO Fl!RRAMENTA
CIDINHA CAMPOS
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
CUNHA LIMA
DARCISIO PERONDI
DELFIM NETTO
DILSO SPERAl'ICO
DOLOItES NUNES
DOMINGOS LEONELLI
DUILIO PISANESCHI
EDINHO BEZ
EDISON ANDRINO
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO JORGE
ELCIONE BARBALHO
ELIAS ABRAMAO
ELIAS IlURAD
ELISEU MOURA
ELTON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
FERNANDO DINIZ
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO GOMES
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO LOPES
FERNANDO LYRA
FLAVIO ARIIS
FLAVIO DERZI
FRANCISCO HORTA
Il'llANCISCO SILVA

FREIRE JUNIOR
GERSON PERES
GONZAGA PATRIOTA
HAROLDO LIMA
HELIO BICUDO
HERACLlTO FORTES
HERCULANO ANGHINETTI
HUGO LAGRANHA
IBERE FERREIRA
IBRAMIM ABI-ACXEL
ILDEHAR XUSSLER
IVO MAINARDI
JAIR SIQUEIRA
JERONlMO REIS
JOAO ALIIEIDA
JOI.O COSER
JOI.O HENRIQUE
JOI.O IENSEN
JOI.O MELLAO NETO
JOAO THOME IlESTRINHO
JORGE TADEU MUDALEN
JORGE WILSON
JOSE BORBA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE COIMBRA
JOSE DE ABREU
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MAURICIO
JOSE PRIANTE
JOSE REZENDE
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JOSE THOMAZ NONO
.JULIO REDECXER
JURANDYR PAlXAO
LAIRE ROSADO
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LIDIA QUINAN
LUCIANO CASTRO
LUIZ FERNANDO
LUIZ MAINARDI
LUIZ PIAUHYLINO
MALULY NETTO
MANOEL CASTRO
MARCELO DEDA
MARCELO TEIXEIRA
MARCIA MARINHO
MARCIO FORTES
MARIA VALADAO
MARINHA RAUPP
MARISA SERRANO
MAURI SERGIO
MAURICIO NAJAR
MAURO LOPES
MELQUIADES NETO
MILTON MENDES
NESTOR DUARTE
NICIAs RIBEIRO
NILMARIO MIRANDA
1l0EL DE OLIVEIRA
OSCAR GOLDONI
OSVALDO REIS
PAULO DE VELASCO
PAULO GOUVEA
PAULO MOURAO
PAULO TITAN
PEDRINHO ABRAO
PEDRO IRUJO

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

-

URSICINo QUEIROZ
USHITARO XAMIA
VALDENOR GUEDES
VIC PIRES FRANCO
VICENTE ARRUDA
VILSON SANTINI
WAGNER ROSSI
WAGNER SALUSTIANO
WERNER WANDERER
WILSON CIGNACHI
WOLNEY QUEIROZ
YEDA CRUSIUS
ZAIRE REZENDE
ZILA BEZERRA

BA
SP
AP
PA
CE
PR
SP
SP
PR
RS
PE
RS
MG
AC

Bloco (PI'L)
Bloco(PSB)
PP
Bloco(PFL)
PSDB
Bloco(PTB)
PMDB
PPR
Bloco (PFL)
PMDB
PDT
PSDB
PMDB
PMDB

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 174
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM..............
6
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS......
1
ASSINATURAS ILEelVEIS.....................
1
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••••• 185

REPETIDAS:

UIID'fUJIU COJIJ'IIlJIADU Jl&PITIDU

EDISON ANDRINO
2 - ENIO BACCI
3 - ZILA BEZERRA

SC
Rs
Ac

1 - AGNELO QUEIROZ
2 - ALBERTO SILVA
3 - CESAR BANDEIRA
4 - DOLORES NUNES
5 - FRANCISCO DORNELLES
6 - REGIS DE OLIVEIRA

PI
MA
TO

1 -

Dl'

RJ

SP

PMDB
POT

PMDB

PC DO B
PMDB
Bloco(PFL)
PP

PPR
PSDB

UIID'fUJIU D. DDII'fADOI LICDlCUDOII
1 - JOSIAS GONZAGA

GO

PMDB

SECRETARIA·GERAL DA MESA
Seçllo de Atas
OfíCIO

n,,/rh 195

Brasília, 25 de maio de 1995
Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Propostd de Emenaa à
ConstituiçAo, da Senhora Elcione Barbalho, que "altera a redaçAo do art. 179 da
ConatituiçAo Federal", contém número suficiente de signatários, constando a refenda
proposiçAo de:

174 assinaturas válidas;
003 assinaturas repetidas;
006 assinaturas que n!lo conterem;

001 assinatura de deputado licenciado; e
001 assinatura Ilegível.

Atenciosamente,

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

Agosto de 1995
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J,!CIILAtlo CfTADA. A!!XADA rUA cookDlNAtlo
»AS COM) .SOlS PEkNAHEHTES

funçoes admInistrativas têm provocado um elevado indica de questIonamentos
politlcos e Judiciais. com a manutençAo de um clima de franca InlranqUllldaoe

nas regiões em que se localizam as comUnidades Indigenas
Segundo dados da própna Fundação NaCional do índiO.
estampados na publicação Brasil em numeros v 3. 1994 do IBGE na pag 16.
as 505 terras Indigenas levantadas totahzanam 90.813.421 hectares· mais de
10% do territ6tio nacional!
A magnitude dos numeros confirma a complexidade do
assunto. que nào pode continuar sendo declsào umlateral do Execullvo. Por
ISSO. propomo.. esta emenda à COnStitUição para que a demarcação das terra.
Indigenas s8Ja efetivada atraves de Lei Federal. de forma qUI!. dIScutindo
amplamente cada proposta da FUNAI possa o LegislatIVO preveOlr erros e

proporcionar és demarcaçOes a legitimidade que hOJe lhe! falta

A prOibição de mudança no "status quo" da area pretendida
até a demarcação. visa impedir os not6nos desmandos da FUNAI que. não
raras vezes. pretende areas não ocupadas pelos indlos. causando preJuizos
IrreparáveiS às populações que. de fato. as habitam e desenVOlvem
Sala das Sessões.

em

Ttm.oVlI

CAl'h1JLoI
Dos hlNCll'IOS GERAIS DA AnvlDADE EroNoNJcA

Art. J79. A Unilo. os Estados. o Distrilo Fc:dcral e os Municípios dispensaria ts
!,1J~rocmprcsas c. ás empresas de.pequeno panc. ISSlm definidas em ICI. lratamenlo
JUrídICO dlre",lICIado. V1sando • IIw:enllvá·I•• pela simplificaçlo de SUIS abri
admm.strall\'lIs. tnbullln.s. prC\'ídcnclárias e creditícia•. ou pela elimiJUlÇJo
çIo destas por meIo de leI.
ou

'=

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 100, DE 1995
(Do Sr. Salomão Cruz e Outros)
:1odifica o parágrafo 19 jo clr'tigo 231
deral.

j,3.

2onstit:uiçã0-:!

(Ã ·::MI33ÃO rE :CNST::r~IÇÃO E JUSTIÇA S DE REDAÇÃO)

As Mesa. da Câmara dos Deputados e do Senado Federal

nos termos do

art. 60 da
ao texto constitUCional.

pai"" a

ConstitUição Federal. promulgam a segUinte Emenda

Artigo único. O § l'
vigorar com a seguinte redação:

do art. 231 da ConS\ilUição Federal

s.to mnas tradicionaltrl!lnte ocupadas
pelos índios as por e/tJs habitadas em caráter
permanente, as utilizadas para suas atividades
produ1ivas, 'as imptescindlVllÍS B pteservaçllo elos
recursos ambientais neceSlJ6rios a seu bem-estar e
IIS neceSlJ6Jias B sua reprrxJ~ ffsica e cuHural,
segundo seus
costumes e tradiçlles, sendo
vedIJda qualquer aItenlçIo de direito 11M serem
dflmllrcad/lS por Lsi.

ú_.

JUsnFJCAçAo

SIo notórios os abuIoI cometidos pela Fundaçio Nacional
do fndio na demarcaçIo dM terTu indlgena. Tais desviai no 8XlItCÍcio de suaa

ABELAllDO LUPION
ADELSON RIBEIRO
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
AFFONSO CAMARGO
AIRTON DIPP
ALBERTO GOLDIIAIl
ALCESTE ALHEIDA
ALEXAtlDRE CERA!lTO
ALHINO AFFONSO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALVARO VALLE
ALZIRA EWERTON
ANIBAL GOMES
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEI.1AO
ANTONIO JOAQUIM
ARMAllOO ABILIO
ARMAllOO COSTA
ARNALDO FARIA DE SA
AROLDE DE OLIVEIRA
AROLDO CEDRAZ
ATlLA LINS
AUGUSTO NARDES
AUGUSTO VIVEIROS
BENEDITO DOMINGOS
BETO LELIS
CARLOS AIRTON
CARLOS ALBERTO
CARLOS APOLINARIO
CARLOS CAHURCA
CARLOS MAGNO
CARLOS MOSCONI
CELIA MENDES
CESAR BANDEIRA
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CIDINHA CAMPOS
CLAUDIO CAJADO
CONFUCIO MOURA
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
DARCISIO PERONDI
DAVI ALVES SILVA
DELFIM NETTO
DILSO SPERAFICO
DOLORES NUNES
EDINHO BEZ
EDISON ANDRINO
EDSON EZEQUIEL
EDUARDO BARBOSA
EFRAIM MORAIS
ELIAS ABRAllAO
ELIAS I!URAD
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ERALDO TRINDADE
EL'RI CO MIRANDA
EURIPEDES MIRANDA
FATIMA PELAES
FE1UI1IIIDO DINI Z
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO TORRES
FEU ROSA
FIRMO DE CASTRO
FRANCISCO DIOGENES
FRANCISCO HORTA
FRANCISCO RODRIGUES
GENESIO BERNARDINO
GIOVA!lNI QUEIROZ
GONZAGA PATRIOTA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HlLARIO COIMBRA
HOMERO OGUlDO
HUGO LAGRAIlIIA

IBERE FERREIRA
ILDEMAR KUSSLER
IVANDRO c:uNIIA LIMA
IVO MAINARDI
JAIR BOLSONARO
.1AlRO AZI
JAYME sANTANA
.1ERoNIIlO REIS
.10AO coLACO
.10AO IENSEN
JOAO MAIA
JOAO llELLAO NETO
JOAO RIBEIRO
JONIVAL LUCAS
JORGE TADEU MUDALEN
JORGE WILSON
JOSE BORBA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE COIMBRA
JOSE DE ABREU
JOSE JANENE
JOSE JORGE
JOSE LINllARES
JOSE LUI Z CLEROT
JOSE PRIANTE
JOSE THOMAZ NONO
JULIO REDECKER
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CAlUIEIRo
LEONEL PAVAN
LIMA NETTO
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
LUI Z FERNANDO
MAGNO BACELAR
I!ALULY NETTO
MARCONI PERILLO
MARCOS LIMA
MARIA VALADAO
MARINHA RAUPP
MARQUINHO CHEDIO
MAURI SERGIO
MAURICIO NAJAR
MAURO FECURY
IlURlLO PINHEIRO
NAN SOUZA
NELSON MEURER
NILSON GIBSON
NILTON CERQUElRA
NOEL DE OLIVEIRA
ODILIO BALBINOTTI
OSMAIIIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PAES LAllOIM
PAULO GOUVEA
PAULO HESL1IIIDER
PEDRO CANEDO
PEDRO CORllEA
PEDRO NOVAIS
PHILl!MON RODRIGUES
PlllEllTEL GOMES
PINHEIRO LAllOIM
RAlMUllDO SANTOS

RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO BARROS
RITA CAMATA
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO BRANT
ROA'F'l)"''''' MAGAUiAES
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ROBERTÕ PAULINO
ROBERTO PESSOA
ROGERIO SILVA
RONIVON SANTIAGO
SALATIEL CARVALHO
SALOMAo CRUZ
SAULO QUEIROZ
SEBASTIAO MADEIRA
SERAFIN VENZON
SERGIO CARNEIRO
SEVERIANO ALVES
SILAS BRASILEIRO
SILVIO ABREU
THEODORICO FERRACO

UBALDINO JUNIOR
URSICIl/O QUEIROZ
USHITARO KAMIA
VADAO GONES
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VANESSA FELIPPE
VICENTE ARRUDA
VILMAR ROCHA
VILSON SANTINI
WELSON GASPARINI
WERNER WANDERER
WILSON BRAGA
WI LSON CUNHA

ASSINATURAS CONFIRMADAS................... 180
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM..............
J
ASSINATURAS OE DEPUTADOS LICENCIADOS......
1
ASSINATURAS ILEGIVEIS.....................
1
TOTAL DE ASSINATURAS...................... 191
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tlGIIUCaO CITADA. ANEXADA 'ELA c:oolDEHACAo
PAS COMI lIDES tElMANENTES

REPETIDAS:

TtnllA> VJIJ

DA OaHM Son.u.

CAPlm.oVlII
SECRETARIA-GERAL DA NESA

Dos íNllKIS
UIIDorUUS COII?IIIlADU aUnIDU
1 - ALEXANDRE CERANTO

PR
TO
SP
PB
8A
GO

2 - DOLORES NUNES
3 - REGIS DE OLIVEIRA
4 - ROBERTO PAULINO
5 - URSICINO QUEIROZ
6 - VILMAR ROCHA

Bloco(PP'L)
PP
PSDB
PNOB
Bloco(PFL)
Bloco(PFL)

unDoruus QUI no COII?D"
RJ
CE
AC

1 - FRANCISCO DORNELLES
2 - LEONIOAS CRISTINO
3 - ZIU. BEZERRA

PPR
PSDB
PHOB

An. 231. 5.'10 reconhecidos llOS IndiO$ sua organi/JlÇâo social. costumes. UnculIs.
crcnças e Irndlçllcs. c os dlI'Cltos onglDanos sobre 115 Icrras que lradlcionalmcnlc
ocupam. compelIndo. UmJo dcmarci·las. prOlcgcr c f.llcr rcspeilllr lodos os !Cus
bens.
§ .." 5ao lerras tradidonalmcnte ocupadas peJos lndios 115 por eles habitadas
e~ canller permanenlc. IS uIJl".adlIs para suas IIU"idades produtivas. IS imprcscindi\'CIS • prcscn'açfto dos rccunos Imbienlllis neccs.s.írioslllClI bcm~ar e IS neccssá.
nls a sua reprodução filica e culluraJ. ICJllndo seus usos. COSlumes e IFlIdiçOes.

UUD'I1IaU DI DI'U'rllDOl LICIIICIllDOI
1 - JOSIAS GONZAGA

GO

PHOB

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 101, DE 1995
(Do Sr. Álvaro Gaudêncio Stto t outros)

SECRETARIA·GERAL DA MESA
Seção de Atas

~á nova ro:dação aos t'arágrafos 19 e

OfiCIO n;lr; 195

Brasilla. 25 de maio de 1995

t

39 do artigo 53 da ~or:..!

i ~~icão F!i!deral.

(APENSE-SE À PROPOSTA JE EMENDA À CONSTITUICi\O N9 3',

DE

1995 )

Senhor Secrelárlo.Geral

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
nos terntOS do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte
emenda ao texto constitucional:
~ederaJ,

Comunico a Vossa SenhOria que a Proposta de Emenda á
Constituição. do Senhor Salomão Cruz. que "modifica o § 1° do ar! 231 da
Constituição Federal". contem número sufiCiente de slgnatános. constando a referida
proposição de:
180 assinaturas válidas;
006 assinaturas repetidas;
003 aSSinaturas que nAo conferem'
001 assinatura de deputado licenCiado; e
001 assinatura Ilegivel.

: :- "\

Atenciosamente.

2

/' /

'/

-.,..-"" /-<-<-""'--

CLAUOIÕ RAMOs'AGUIRRA
-Chefe

Artigo único. Dê-se aos atuais parágrafos I" e 3" do art.
S3 da Constituiçio Federal nova redação, suprimindo-se o § 2" e
renwnenndo-se os demais:
"Art. 53

..

§ I" Desde a expediçio do diploma, os membros do
Congresso Nacioaal DIo poderio. sem prévia licença de sua Casa, ser presos,
salvo em ~e de crime iDafiaIIçável.
§ :r No caso de ftap'ante de crime inafiaDçáveI, os autos
saio remetidos, dentro de me e quatro bom, à Casa respectiva, para que,

pelo Voto secreto da maIOria de seus membros. resolva sobre a pnsão.

JUSTIFICAÇÃO
A Sua Senhoria o Senhor
Or. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Gera' da Mesa
NESTA

Com a emenda ora introdUZida. os Deputados e
Sen,dores poderão ser processados, Sem prévia licença de suas respecllvas
Casas.

Agosto de 1995
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A eliminação da imwudade refenda é necessána se se
pretende por tenno a impwudade no pais.
A exigênCIa de prévia licença, combinada as reações
corporativistas da Câmara ou do Senado, se choca com a vontade polillca do
povo. Este repudia, mais e mais, o fato de que Cidadãos, cercados de
imwudades ou pnvilégios, se coloquem acima da lei.
Entendo, pois, que, ao suprimir a necessidade de prévia
licença, para processar crimmalmente parlamentares, o Congresso NaCional
estara respondendo ao grande clamor do país por jUSllÇa, além de dispeosar os
seus membros do constrangunento, desnecesslirio a meu juízo, de decidir tais
questões.

RAlllUllDO SAIl'l'OS
RAQUEL CAPIBERIBE
RlCAIlDO BARROS
RlCAIlDO GOHYDE
RlCAIlDO HERACLIO
RITA CAMATA
RIVALDO MACARI
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PAULINO
ROBERTO PESSOA
ROBERTO VALADAO

ASSINATllllAS CONFIRJW)AS ••••••••••••••••••• 173
AS&INATllllAS QUI HAO CONFERIK..............
7
ASSIHATllllAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS......
2
TOTAL DI ASSINATURAS
194

U'ID~

Ante ao exposto, espero contar com o apoio de meus
ilustrados Pares a presente proposta.

Sala das SCssões, em.22c P1P de 1995,

.f \'L~'

~ÁLVARO

.

ELTON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES

ADYLSON MOTTA

ENIO BACCI

ALBERTO GOLDKAN
ALEXANDRE SANTOS
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZ IRA E\lERToN
ANA JULIA
ANIBAL GOMES
ANIVALDO VALE
ANTONIO BALHI!ANN
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JOAQUIM
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
ARLINDO CHINAGLIA
ARMANDO ABILIO
ARMANDO COSTA
ARMON BEZERRA
AROLDO CEDRAZ
ARTHUR VIRGILIO NETO
ATILA LINS
AYRES DA CUNHA
B. SA
BASILIO VILLANI
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
CARLOS AIRTON
CARLOS ALBERTO
CARLOS DA CARBRAS
CARLOS MAGNO
CARLOS MOSCONI
CECI CUNHA
CELIA MENDES
CESAR BANDEIRA
CHlCAO BRIGlDO
CHICO VIGILANTE
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CONFUCIO MOURA
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
COSTA FERBEIRA
DARCISIO PEROHDI
DAVI ALVES SILVA
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
DOLORES IIUIIES
DOKINGOS DUTRA
EDINHO IlEZ
EDSON EZEQUIEL
EDUARDO BARIlOSA
EFRAIM MORAIS
ELCIONE 1lARllALIt0
ELIAS MURAD
ELISEU MOURA
NEY LOPES
NILMARIO MIRANDA
NILSON GIBSON
NILTON BAIANO
NILTON CERQUE IRA
OLAVIO ROCHA
OSVALDO REIS
PAES LANDIM
PAUDERNEY AVELINO
PAULO BAUER
PAULO BORNHAUSEN
PAULO PAIM
PAULO TITAN
PEDRO CORREA
PEDRO NOVAIS
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM

ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EURIPEDES MIRANDA
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO TORRES
FERNANDO ZUPPO
FEU ROSA
FIRMO DE CASTRO
FLAVIO ARNS
FRANCISCO HORTA
GEDDEL VIEIRA LIMA
GIOVAMNI QUEIROZ
GONZAGA PATRIOTA
HERACLITO FORTES
HlLARIO COIIIBRA
HUGO LAGRANHA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
HUNBERTO COSTA
JAIRO AZI
JAYME SANTANA
JOAO COLACO
JOAO KELLAO NETO
JONIVAL LUCAS
JORGE ANDERS
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE CHAVES
JOSE COIIIBRA
JOSE GEMOINO
JOSE KOCIO MONTEIRO
JOSE PRIANTE
JOSE ROCHA
JOSE THOMAZ NONO
LAIRE ROSADO
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAH
LIMA NETTO
LUIZ BRAGA
LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO
LUIZ MAINARDI
MAGNO BACELAR
MALULY NETTO
MARCELO TEIXEIRA
MARIA VALADAO
MARISA SERRANO
MAURICIO NAJAR
HAURO LOPES
MAX ROSENMANN
HILQUIADES NETO
KEHDONCA FILHO
NELSON KEUllER
NEWTON CAIlDOSO
ROGERIO SILVA
ROKKEL FEIJO
RUBEIl MEDINA
SALATIEL CARVALHO
SARAIVA FELIPE
SARNEY FILHO
SAULO QUEIROZ
SERAFIM VENZON
SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SILVIO TORRES
SIMARA ELLERY
TETE BEZERRA
~"~nnnRTCO

U'ID~

FERRACO

BA
RO

RJ
PE
PI
MG
PE
PE
BA
PE

IS
PA

PDT
PDT
PV
Bloco (PSIl)
Bloco(PFL)
1l10co(PFL)
1l1oco(PFL)
Bloco(_)
PDT
Bloco(PFL)
1l1oco(PTIl)
PMDIl

00- lIllD COIII'_

1 - Josl CAIlLOS LACIRIlA

2 - JOSI JOIlGI

ADELSoN RIBEIRO
ADELSON SALVADOR

REPETIDAS: 12

COIII'IaDIlAI . . .ftlDU

1 - CORIOLAIIO SALES
2 - EURIPEDES MIRANDA
FDIlAllDO GAllIIRA
3
4 - GOHZAaA PA'l'RIOfA
5 - HIRACLITO FORTES
6 - Hl1Gll ROOIlIGUlS DA C1lIlHA
7 - JOSE !lUCIO MONTEIRO
I - IlICAIlDO HIRACLIO
9 - SDGIO CMHEIRO
LO - SIVERIHO CAVALCAJlTI
L1 - THEODORICO naRACO
12 - 1lJIALDO COJtllEA

GAUDÊNC'i()

NETO

UBALDO CORRE.'
USHITARO KAlIIA
VALDENOR GUEDES
VALDOMIRO MEGER
VANESSA FELIPPE
VILMAR ROCHA
WELSON GASPARINI
WILSON CIGNACHI
WILSON CUNHA
WOLKEY QUEIROZ
YEDA CRUSIUS
ZE GERARDO
ZILA BEZERRA

3 - LEONIDAS CRISTINO
4 .- LINDBERG FARIAS

5 - KOISES LIPNIK
6 - ROBSON TOMA
7 - VILSON SANTINI

RJ

PPIl

PE

1ll0c0 (PFL)

CE

PSD8
PC DO B
Bloco(PTB)
Bloco(PL)
Bloco (PTIl)

RJ
RR
SP
PR

Al8IDTllU8 DI OlPlITADOI LIcarCIADOI
1 - GASTA0 VIEIRA
Z - JOSIAS GONZAGA

MA
GO

PKDB
PHDB

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

OfiCIO n'/f~ 195

Brasilla, 25 de maiO de 1995

Senhor Secretáno-Geral
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda á
ConsliluiçAo, do Senhor Álvaro Gaudtnclo Nelo, que "dj nova redaçlo aos
parágrafos primeiro e terceIro do art. 53 da Conllitu,çJo FlIdllrll", contém número
sufiCIente de sign.lários, constando a referida propos,çIo de:

173 assinaturas válidas;
012 assinaturas repetidas;
007 ass,naluras que nio conferem; e
002 assinaturas de depuladot licenCIados.

A Sua 8enhoria o 8enhor

Or. Mourt VIlIIYl8 de PIiYI
secrelário-Gerlll da MllsI
NESTA

Terça-feira 8 16469
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"lel.LAClO CITADA. mXADA 'nA COOkDENAClo
pAS COMJ 'SOES 'ERMAMENTES

TtmnlV
D" ORl'''NI7AI;'AO JIl)tl POJ)f.RF.S
CAI'tnn.o I

DA IiAIHNllA A CONSTrrUlçÃO

Art. 60. A ConstiluiçAo podcrá ler emendada mediante proposla
I - de um tcrço. no mlnimo. dos membros da C'mlnI dos Deputados ou do
Senado Federal.
li - do Presidente dA República;
11I- de mais dA metade dAs Assembléias LeCislati\'a5 das unidades da FederaçJo. manifcstando-st:. ClIda uma delas. pell maioria rdativa de ICUS membros.
I ... A ConSlituiçJo nIo poderá ICr emendada na vilénc:il de intcn'ençlo
federal. de estado de defesa ou de CSlIdo de sitio
f 2 " A proposta lerá dilClllida e votada em ClICfa Casa do Congresso Nacional.
em dois turnos. considc:rando-st: aprtl\W 10 obtiver. em ambos. t~ quintos dos
votos dos respcclivos 1I1C1IIbrU'.
f 3· A emenda • COIIS1ituiçlo lCd promulpda pelas Mesas dA C'mara dos
Deputados e do Senado Federal. aJII'l o respectivo número de OIdcm
f 4." mo 1Cr.\ objeto de dc:libctaçlo I proposta de emenda tendcntc I abolir:
I - a fonna federativa de Estado;
" - o voto direto.
niversal e periódico.
JJJ - a acparaçlo dos PDdms;
IV - 05 direitos e pramias iadividuais.
I S.· A matéria _nte de proposta de emenda rejeitada ou ha\'ida por pre·
judicadA nIo pode ler objeto de lIO\'a proposta na n-... lCS5Io Icglsll\Í\'a

_o..

-

-

. '

.

-.

Do PODER umsunvo

SEÇÃO V

Dos DIiPIfTADOS E DOS SENADoREs
Al1. !13. Os Deputados e Senadores do invioIivcis por ...s opinillcs. ..lavrai e votos.
f I.· Desde I ellpClliçlo do diploma. 05 membros do COJIIfCSIO NlICional nIo
poderio ser presos. salvo em Olgrante de crime inafrançivel, ncm processados crimi.

nalmenle sem )Iré\'ia Ijocnça de SUl CIIII,
f 2,· O inclcferimento do pedido de licença ou I ausência de delibcraçlo suspende I prcscriçlo enquanto durar O mandato,
I 3.· No caso de flapante de crime iDaf"IIDÇ6vc1, 05 IU\OIICIIo JeIIICIidos.
dentro de vime e Qllllro hoQs. • e- I'ClIJICClÍVl, JlII'I que, peJo voto accrcto da
maioria de ICUIIIJCIIIbroI. raoIva lOOrcaprisIo e1Ulorizz, ou DIo, aiJrJMçIo de culpa.
I 4.· Os Deputados e Senadores lCIIo lIIIbmdicIoIa julprncmo perante o Su·
premo Tribunal FcdcnJ,
I S.· Os Deputados e Senadores nIo lCrio obripdos a tcslemunltar aobre in~ recebidas ou prcstIdas em razIo do excn:kio do mand8fo. ncm aobre as
pessoas que lhes COIÚraram ou deles rcccbcram infonnaçiles.
I 6,· A itlCXllJlOOÇio ia Forças ArmtdIs de Deputados e Si:nadores. embora militares e ainda que em Icmpo de pcm. cIeparcIerj de prévia licença da C_ rapectiva.
I 7.· As imunidades de Deputados ou Senadores lJIbsistirlo durame o CIIIdo
de sitio. 16 podendo lC1' lUIpeJJII5 mcdiantl: o voto de dois lcrÇOI dos lIICIIIbroI da
C... respectiva, . . CIIOI de IIOS. pntic:ados fora do rtálllO do COf\IJl:IIlI. que IejIm illCOlllJleliveil com a CXCCJJÇio da medida.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
W 102, DE 1995
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly e outros)
Dá nova redação ao artigo 89 da Constituição Federal
IAPENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAO N9 71,
DE 1995)

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal. nos tennos do an 60 da ConstitUição Federal. promulgam a segumte
emenda ao texto constitUCIOnal:
Anlgo unico. O an 8° da Constituição Federal passa a
\1gorar com a segumte redação:
"An. 8° E livre a assocIação prolisslOnal ali smdical.
observado o segumte
I - a lei não podera eXIgtr autonzação do E:.stado para a
fundação de smdlcato. ressalvado o registro no órgão
competente. \'edadas ao poder publico a mterferência e a
intervenção na. organização sindicaL

Ttrn.o IV

11 " ao sindicato cabe a defesa dos direnos e mteresscs
coletivos ou mdivlduals de seus representados. inclusive
em questõcs JudicIaIs ou adnlllllstratlvas.

CAI'IniLoI

111 • ninguem sera obrigado a filiar-se ou a manter-se
filiado a sindIcato.

Do Poou umSLlJ1vo

SEçÃO

VII1

IV " e obngatóna a panlclpação dos smdlcatos nas
negoclaçõcs coletivas de trabalho.

v - o aposentado tiliado tem direIto a -votar e ser votado
nas organizaçõcs smdicals;

Do PROCESSO UGlSUTll'O
VI " e vedada a dispensa do empregado smdlcalizado a
panlr do registro da candidatura a cargo de direção ou
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SECRETARIA-GERAL DA MESA

llU~rh'~lIt,'r;:, ,,'c.:IJh ~Jr.l1Itllld\'.1 l~pr6el1ta';à(' 1t:~ltll11.1 Jl'" lT1~"nh'"

A"IXA'l'lJIlAa QIIE IlAO COIII'UU
1 - AIlMANDo COSTA

J.:l ll1l\Ch!3J~ ::,mdh:JI ;: .la::' ~'-'I\tTlblH"Õ~S
.,ong3tl'nJ:- ... ~Ilaltl~lltl! .h.:arretara lImJ l11àl(H' .ltUJ~jl' ..1\'..... mdil.:Jl\'S IH.'
:-t:ntHk· Jt: .. cr~11l ,'bUIJ.l:-. m~lh\.,rt:s ":l'ndlç0e:i Je rrahallh' .1 rim Je J[ralft~m

MG

fim

mal:; tihadl'=- ::J.r3ntmd.., desta

t~'nna

.1

PMDB

A"IIIA'1'1JIlAII DE DUll'1'ADOa LICIDICIADOII
1 - ROBERTO PAULINO

PB

PMOB

milnuten~jL'

1· p,,'so\l\d Jnh~\t:r qu.: apenas ~\ ... SII1dll.:at(\:- Jruantes. -1ue
reahnel1t~ Jef~ndem

," lIlteresses de seus tihado$ ,;..'ntllluaràt'.1 e\lStlr \;esse

:lSpect0. llldubnil\ ehneme . .1 presente emenda contntnnra para ,1 e\ ('lut;:iL"l das
relações de rraballh.'. ú~Jetl\a~ e mdl\lduals. remo\e:ndo \' rançl' ~orp"'"ratl\lsra
• ultrapassadl1 da l·"IlSI111IlÇào F.d.ral

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seçto de Alas

Brasilla. 31 de maio de 1995
\s:,un. ":0ntatnl':, ";.. ltn \' aOl'h.' J..:

t\...'~:-"'"

It...'br<:s PJr~s

a

rim de que: .1 próe:l1r~ prl'pll;I~;'il1 ~e.la olprl'\ ada. \\ L1ue ':l!rtamel1t~ repre:sentara
uma e\ llll1l;àl' IIJ I'daçjl' .:'Jpnal.rrabailh'

C)âe~

. .
Comunico a Voua 5enhoria qtje a Proposta de Emenda •
Conslituiçlo, elo Sanhor Luiz Carlos Hauly. qua "di! nova redaçio ao art. ti' clII
ConstitulÇlo Fadaral". corum núrrIata Niciat'U da Sígnaljrios. CDIlS1ando • rafariclII
propoSlçio de:

D.ourado LUZ CARLOS HAL'L Y
ABELARDO LlJI'ION
ADROALDO STRECK
AFFONSO CA!lARGO
ALBERICO FIUIO
ALBERTO GOLDIlAN
ALCESTE ALllEIDA
ALCIONE ATHAYDE
ALEXANDRE CARDOSO
ALEXANDRE CERANTO
ALEXANDRE SAI/TOS
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALVARO VALLE
Al/DRE PUCCINELLI
ANTONto BAL/IIWIN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO CARLOS PAJ/NUNZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
AIITONIO GERALDO
AIITONIO JOAQUIM ARAUJO
ANTONIO JORGE
ARI MAGALHAES
ARNALDO MADEIRA
ARNON BEZERRA
ARTHUR VIRGILIO NETO
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO VIVEIROS
B. SI.
BENEDITO DOMINGOS
BETINIlO ROSADO
CARLOS APOLINARIO
CARLOS MOSCONI
CHICAO BRIGIDO
JULIO REDECKER
LAEL VARELLA
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LIDIA QUINAI/
LUCIANO CASTRO
Lt:IS BARBOSA
LUIZ CARLOS HAt:LY
LUIZ DURA0
Lt:IZ FERNANDO
MAGNO BACELAR
1lAN0EL CASTRO
!lARCIO FORTES
!lARCONI PERILLO
!lARCOS LIMA
!lARIO NEGROHONTE
MAURI SERGIO
MAX ROSENIlAJ/N
MELQUIADES NETO
MOAC'lR ANDRADE
MOISES LIPNIK
MUSSA DEMES
NAN SOUZA
NEDSON MICHELETI

CHICO DA PRINCESA
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
DARCISIO PERONDI
DE VELASCO
DELFIM NETTO
DILCEU SPERAFICO
DUILIO PISAllESCHI
EDISON Al/DRINO
EDUAllDO JORGE
ELIAS MURAD
ELI SEU MOURA
ELTON ROIlNELT
EMERSON OLAVO PUlES
EIIIO BACCI
ENIVALIlO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EXPEOITO JUNIOR
FELIX MENDONCA
FERNANDO DINIZ
FERNAl/DO GABEIRA
FERNANDO TORRES
FEU ROSA
FRANCISCO HORTA
FRANCISCO SILVA
FREIRE JUNIOR
GEDDEL VIEIRA LIMA
GENESI~ BERNARDINO
GILVAI/ FREIRE
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HERCULANO ANG"IN!,~I
HERMES PARCIAl/ELLO
NELSON IlARQUEZELLI
NELSON MEUllER
NEWTON CARDOSO
ODILIO BALBINOTTI
OSIlANIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PAULO BAUER
PAULO BERNAllDO
PAULO CORDEIRO
PAULO GOUVEA
PAULO RITZEL
PEDRO CAllEDO
PEDRO CORREA
PHILEMON RODRIGUES
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LAllDIM
RAIMUNDO SANTOS
RAQUEL CAPIBERIBE
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO BARROS
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO FONTES
ROBERTO IlAGALllAES
"OBERTO VALADAO
ROGERIO SILVA

176 assinaturas válidas;
001 aSSInatura que nAo confare. a
001 aSSInatura de (Iepulado licenCiado
HOMERO OGUIDO
HUGO BIEHL
HUGO LAGRANllA
IBERE FERREIRA
IVANORO CUNHA LIMA
IVO MAINARDI
JAIME !lARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JAYME SAllTANA
JOAO COLACO
JOAO IENSEN
JOAO LEAO
JOAO MAIA
JOAO MELLAO NETO
JOI.O PIZZOLATTI
JOI.O RIBEIRO
JOI.O THOHE MESTRINHO
JORGE WILSON
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE COIMBRA
JOSE FORTUNATI
JOSE JANENE
JOSE LUI Z CLEROT
JOSE PINOTTI
JOSE PRIANTE
JOSE REZENDE
JOSE ROCHA
JOSE THOMAZ NONO
JOSE TUDE
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ
SAULO QUEIROZ
SERGIO BARCELLOS
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCAIlTI
SILAS BRASILEIRO
SILVERNANI SAI/TOS
SILVIO TORRES
SIMARA ELLER'l
S'lLVIO LOPES
THEODORICO FERRACO
UBALDINO JUNIOR
UllsICINO QUEIROZ
USHITARO KAlUA .
VALDEMAR COSTA NETO
VALDIR COLATTO
VALDOMIRO MEGER
VANESSA FELIPPE
VICENTE ARRUDA
VILSON SANTINI
WELSON GASPARINI
WIGBERTO TARTUCE
'lEOA CRUSIUS
ZE GOMES DA ROCHA
ZILA BEZERRA

A Sua Senhona o Senhor
Dr Mo%art VIanna de Paiva
SeCfetáno-Geral da Mesa
NESTA

HFIJl.AÇao ClTA»A. N!!1e9A tUA COOurNACao

DAS COMI.SOES PllMAHEH'J'U
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1
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1
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S lQ

v - runp»ém leri obnpdo I fiharofC ou. manter-«: fihado. sindicato;

'li - t obnplooa • r-MJC1p1Ç1o doi SlndlClIOlí DH PeJOClIÇOes ccleuVIS de
ltlbllho.
VII - o aposentado filiado tem direito I VOUIr e ser votado nas orpmzaç6es

•••enc1a1. que não

A

lei definirá o. serviço. e at1v1dad••

podo ••r

1nt&rrro.p1do. • d1aporá .obr. o

at.nd1••nto de. n.c•••1dade. 1nad1áv.1. da co.un1dade.

SJndIQUS.

VIII - é 'lrcdada a dIspensa do emprqado smcDcahzado I plnJr do rt,&istrD da
iI cafSo de dlrtÇlo ou representaçlo sIndical c. se detlO. linda que IU~
plentc. ate um ano após o fiRlI do mandato. salvo se cometer falta IJ'2ve nos termos

S

Clmhdature

2Q

o.

abuso.

coaet1dos

e

a

1ncitAçAo

à

prática ou o coaat1mento d. cr1aes a propósito de defender o

daicl

Paragro!o JintCO As dlsposiç&s deste IrtJCO .pIiClm~se à orpmzaçSo de Sindiçalos rurais e de colônias de pcsc:Idofes, IlendJdas as conchç&:sque alet CSlIbdocer

direito aSlõaqurado neste artigo sujeitu os reaponsáveis às
lei. 11

JUST:trICAÇAO

TIn.nIV

o direito da grave deve ser assequrado

CAPfnJtoJ

a05

trabalhadores para a defesa de seu. laq1tiao6 interesses e

Do POOEIl ....OISLAnVO

aspiraçõ...

Contudo,

nio

pode

ser

levado

à.

últi.as

cona.qUéncia., coa0 a. de iapedir ou inibir o exercici0 da
Slç.lo

Jl/JI

outro. direito. a todo. qarant1do. pela própria ConGtltuiç!o
_ coa0 no. capo. da. saúde e da educaç&o -, nUl o cu.pr1aento

do. d.v.re. que a carta Maqna 1.1'6. ao Eatado.
A••ia,

S'_.ç"',,1I

o texto proposto pretenda conciliar o

direito da greve doa trabalhador.. coa oa direi toa a todo.
DA EMIiNlJA A CONSTTTUIÇ.lo

a ••eÇJUradoa e

Art. 641. A eOlllliluiçto pode" 1Of""- maIia1Ilc JlI1lIlOIlI

Sc~

i,,:,:' 1CrÇO. 110 mln._ .............. da e_ dos DcpuIadoo ou do

coa oa devere.

1/- do Pmidc:nte dallcpúbli<a;
IIJ - de: mais da lIlc:IIde das ~ LqislalMsdH unidades da F....oçIo. man,r_ _• cada ..... ddos. pda _ioria rdaliva de: .... membro<

I J.• " e_ihliçlo do podcr;I IOf . . " . - na
rocscol.de:OIlIdode:defaaoude:OIlIdode:slbo

12.·" JlI'IlIl"III .... diteula

.........ItSpCCI--.

em dois lumoc. CllftSidenJldo.tc

'Ida li: abciver

viFncia de:

PlIlIms;

(Do Sr. Carlos Hauly e Outros)
Dá nova redação ao artigo 99 da Constituicão FeJorJl.
DE CO~STlTUIÇ.~O E JUSTIÇA E DE REDAÇ.~c'l

A. M....
r.d.ral,

no.

da Claara do. D.putado. e do senado

t.no. do art.

pro.uloaa a '.;U1nt.

I •• nda

60

da Con.t1tU1ção rederal,

ao t.xto cOn.t1tuo10n,l.

DI-.. aO art. 9D da

elon.titutçola ,.d....'l ,

EIIIO 8AC
EIIIVALDO

911 I

a...oundo

.....paitado. o. direito. da llod4' •
pr."Ullo. nuta con.UtUiC:olo,

de11llerar .abr. a
1ne.....""

ABELARDO LUPION
ADROALDO STRECK
AECIO NEVES
AFFONSO CAMARGO
ALBERICO FILHO
ALBERTO GOLDMAN
ALCESTE ALMEIDA
ALEXANDRE CARDOSO
ALEXANDRE CERANTO
ALEXANDRE SANTOS
ALVARO GAUDENCIO NETO
ANDRE PUCCINELLI
ANTONIO BALIIHANN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
ANTONIO JORGE
ARI MAGALl/AES
ARNALDO MADEIRA
ARNON BEZERRA
ARTHUR VIRGILIO NETO
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO FARIAS
B. SI'.
BENEDITO DOMINGOS
BETINHO ROSADO
CARLOS APOLINARIO
CHlCAO BRIGlDO
CHICO DA PRINCESA
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CONFUCIO MOURA
DARCISIO PERONDI
DAVI ALVES SILVA
DE VELASCO
DELFIM NETTO
DUCEU SPERAFICO
DUILIO PISANESCHI
EDSON EZEQUIEL
ELIAS lMWl
EI.ISttl KOtnlA

Ek&RSOII OLAVO PIRES

••;U1nt. radaclOI
MArli.

O ,U... u to

O'

d. ouv••

devn.. <10 1Ii.tAdo

o,*pulltdo ao. trabalhadora.

o,orllun1Ude de

)

amIloo. trá ",inlOl ....

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
W 103. DE 1995

comssxo

'2 5/0571S a:jCvJ-k~
S. . .ae....

D.putadO Luiz ~.~~UlY

inlenençio

ias iedíviduais.
15.· " - . . COImIIIll: de: JlIllIICl'lI de ....... ftjcillda ou ha\ida po< pn:judicada elo pode IOf alIjeIo de: nova JlI'IlIl"III" _
lCSIIo Iqíslall\'I.

(Ã

sa1& daa

e doe"",....., Nacional.

13.· A ....... e_ituiçIo .... ,.-.J... peJas Mesas da e'lIIIo ....
Deputadoo c do Scnodo F......I. ceM o 1tSpCCIM> lÚIIICrO de: onIcm.
14.· NIo .... objc:lo de: de:lJlençIo I JlIllIICl'lI de: emenda lCndc:nlc I abolir:
I - I ronna rodcnIm de:~;
11 - o \'OCO dirclO. - o , oeMnal c pcri6dico;

IIJ -. ~
IV - OI"rciIoI

iapo.to. ao Estado no" texto

Con.t1tuc1onal.

ex....o.·lo

•

_obra

pr6prio. quI d.v.. por ••10 d.la d.fanda....

o.

XllAI.DO
Il1tIll III

!lO
I:

!í/PlDI'fO JUIIIOll

FRANCISCO SILVA
FREIRE .JUNIOR
GEDDEL VIEIRA LIMA
GENES Ia BERNARDINO
GILVAN FREIRE
GONZAGA MaTA
GONZAGA PATRIOTA
HERMES PARCIANELLO
HOMERO OGUIDO
HUGO BIEHL
HUGO LAGRANHA
HUMBERTO SOUTO
IBERE FERREIRA
IVANDRO CUNHA LIMA
IVO MAINARDI
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JAYME SANTANA
JOAO COLACO
JOAO IENSEN
JOAO LEAO
JOAO MAIA
JOAO MELLAO NETO
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JOAO THOME MESTRINHO
JORGE WILSON
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE COIMBRA
.raSE FORTUNATI
.raSE JANENE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE PRIANTE
.raSE REZENDE
JOSE ROCHA
.raSE THOMAZ NONO
.raSE TUDE
.JULIO REOECKEIl
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA cARIlEIRO
LEONEL PAVAN
LIDIA QUINAN
LUCIAllO CASTRO
LUelIAIIO ZICA
LUIS BAMOSA
LUIZ BUAIZ
LUIZ DURA0
tuIZ F!llIIANDO
IIllGNO BACELAR

rJU,!X IllllDONCA
'tRIlANDO D:tIlIZ
FtllKANDO ClAIIIItA
rtlUlAl/110 'rollllES
FlU ROIA

1IJlIl0EL CAS'rIIO

FtWIOISCO IiOIl'1'A

IIJl1lCIO FORTES
IIJl1lCONI PEIlILtO

FIIA/ICrsCQ

DóIldtLl.
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MARCOS LIMA
MARIO NEGROMONTE
HAURI SERGIO
HAX ROSENHAlIN
MELQUIADES NETO
MOACYR ANDRADE
MDISES LIPNIK
MUSSA DEHES
NAN SOUZA
NEDSON :1!CHELETI
NELSON HARQUEZELLI
NELSOW HEURER
NEWTON CARDOSO
ODILIO BALBINOTTI
OSHANIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDD REIS
PAULO BERNARDD
PAULD CDRDEIRO
PAULO GOIJVEl!.
PAULO RITZEL
PAULO TITAN
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREl!.
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LAllDIM
RAIIIlJIlDO SANTOS
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO BARROS

ARAUJO
FONTES
HAGALHAES
VALADAO
SILVA
S~UTIEL CARVALHO
SALOHAO CRUZ
SAULO QUEIROZ
SERGIO BARCELLOS
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCfu~TI
SILAS BRASILEIRO
SILVERNANI SANTOS
SILVIO TORRES
sIMARA ELLERY
TETE BEZERRA
THEOOORICO FERRACO
UBALDINO JUNIOR
USHITARO KAMIA
VALDEMAR COSTA NETO
VALDIR COUTTO
VALDOMIRO MEGER
VANESSA FELIPPE
VICENTE ANDRE GOMES
VICENTE /lRRUDA
VILSON SANTINI
IlELSON GASPARINI
YEDA CRUSIUS
ZE GOMES DA ROCHA
ZIU BEZERRA

ROBERIO
ROBERTO
ROBERTO
ROBERTO
ROGERIO

Agosto de 1995

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 104, DE 1995
(Do Sr. Álvaro Valle e outros)
Altera o parágrafo 29 e acrescenta pa:rágt:'afo ao artigo 1~
da Constituição Federal.

<APENSE-SE
1995. l

li' PROPOSTA

DE EMENDA

li

CONSTITUIÇl\O N2 51.

DE

PROPGSTA DE EIlENOA CONSTITUCIONAL

As Mesas da C.jmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do
~~t~o~~t~~u~~~~~~;uicã.a Federal, promulgam a seguinte Emenda. ao te~
O § 2Q do art. 14 i substituIdo pelos seguintos parágrafos,
renumersndo-su os dsmais:
Art. 14 -

LECUU.Ç!O CUADI\«

nu.

AMEXAD~

COOJU>ENAÇ.\Q

DE ax41SS0tS
, 'EaHANENTES

§ 2Q - nlo pod.m aliatar-a. como eleitor, curante
par!odo do serjiço militar obrigatório, os conscritos;

o

§ 312 - os estrangeiros nlo terlo direito de voto, salvo em eleiçõe. municipais, quando poderio votar 08 domiciliatSo8 no
paIs hi "'ais da 5 (cinco) anoa.

~

.-..

Sela das

~

~e~.ç~o 1995.

S. . . •••

~LEI

O.putodo
Deputado

vMIJÊwoR' á:Js'rK'r=

JUSTIFICAÇAO

A. eleiç15a8 municipais t.1I caríitar elleenciallu,"t. cOlnunitirio. Prgfgitos 11 lJerBadorgs tA", funç5es basicamente adnl\pistrativ3a.

.............................................................
""'t.·i
•

..,.

II'I' ~_U*l

I

, _

f 1.. A
~. . .

__ .. _

1ÇII.-'*-_.~
lI

"

11.• 01.-

_

....

~

Por ..8ea rllzlo, nlo íi justo que S8 mistura. co"ea! toe pol!ticaa, 0,2
o da nacionalidade, _ eata proc.s.o aleitoral.

fitO

O Prerei te ti oa Ver••dor •• dev•• a.r ••colhidos p.la comuni
dade, atenta eoe serviços prestados p.lo. do_iciliadoa .11 sua juri..!,
diçlo.

' •••, . .....
A emenda rropasta introduz na Brasil o respeito a direitos
já reconhecidos em outras democrac"as.

Sala das Sess~es,

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

OfiCIO

.J. ~

de

F?'?c

de 1995.

-ra.J-&..

Oeputado~LVAR~

....,.- .

Sraslha. 31 de mala de 1995

n°,-rd'"/95
Senhor Secretáno-Geral'

Comunico a Vossa Senhona que a Proposla de Emenda á
Constituição. do Senhor LUIZ C,arlos Hauly, que "dá nova redação ao art 9° da
COrtStltUiçãO Federal", contem número sufiCiente de slgnalanos. constando a refenoa
proposição de;

'75 assinaturas válidas.
002 assinaturas que não conferem;
001 assinatura repetida; e
001 assinatura de deputado licenciado
AlencKlC3mente,

/'
_

~/"

-CLAUDIO

NESTA

-

......

RAMCS AGUIRRA

"'Chefe

A Sua Senhoria o Senhor
Dr Mozart Vianna de Palva
Secretário-Geral da Mesa

I

!""-""'A.:::~

AOELSON SALVADOR
ALBERTO GOLDHAN
ALDO ARANTES
ALDO REBELO
ALEXl\NDRE CERAN'1'O
ANA JULIA
ANTONIO BALHMANN
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JORGE
ARMANDO COSTA
ARIIALDO FARIA DE SA
ARIIoN BEZERRA
AROLDO CEDRAZ
ARY KARA
AUGUl;TO FARIAS
AYRBS DA CUNHA
B. SA
CANDINHO MATTOS
CARLOS ALBERTO
CARLOS APOLINARIO
CARLOS DA CARBRAS
CARLOS MELLES
CARLOS NELSON
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CHICO VIGILAllTE
CIRO NOGUEIRA
CORAUCI SOBRINHO
CUNHA LIMA
DAVI ALVES SILVA
DILCEU SPERAFICO'
DOMINGOS OUTRA
DUILIO PISANESCHI
pnTc:!t\n ;t,NORINO

FREIRE JUNIOR
GERVASIO OLIVEIRA
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA PATRIOTA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HERCULANO ANGHINETTI
HEmlES PARCIANELLO
HILARIO COIMBRA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
IBRAHIM ABI-ACKEL
ILDEMAR KUSSLER
IVO MAINARDI
JAIME FERNlUfDES
JAIR BOLSONARO
JAIRD AZI
JAYME SANTANA
JERONIIlO REIS
JOAO COUCO
JOAO COSER
JOAO LEl!.O
JOAO HAIA
JOAO MENDES
JOSE ALDEMIR
JOSE CARLOS LACERDA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE COIMBRA
JOSE DE ABREU
JOSE EGYDIO
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE PRIANTE
JOSE THOMAZ NONO
UIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
TACRA CARNEIRO

Eõsóii"QID:IROZ
EOUARDO BARBOSA
ELIAS ABIlAHAO
ELIAS MURA0
ELISEU MOURA
ELTON ROIIKELT
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ERALDO TRINDAOE
EUJACIO SIMOES
EURICO MIRAllDA
EXPEDITO JUNIOR
EZIDIO PINHEIRO
FATIMA PELAES
FELIX MENDONCA
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO TORRES
FEO ROSA
FIRMO DE CASTRO
FRANCISCO DIOGENES
FRANCISCO HORTA
FRANCISCO RODRIGUES
NESTOR DUARTE
NILSON GIBSON
NOEL DE OLIVEIRA
ODILIO BALBINOTTI
OLAVO CALHEIROS
osMANIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAULO BAUER
PAULO DE VELASCO
PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PAULO TITAN
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CANEDO
PEDRO NOVAIS
PIMENTEL GOMES
RAUL BELEM
RICARDO HERACLIO
RICARDO IZAR
ROBERTO JEFFERSON
ROGERIO SILVA
ROLAND LAVIGNE
ROHllEL FEIJO
RONIVON SANTIAGO
RUBEM MEDINA
RUR EUS COSAC
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LEONEL PAVAN
LUCIANO CASTRO
LUI S BARBOSA
LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ FERNANDO
MAGNO BACELAR
MARCONI PERILLO
MARIA VALADAO

RAIMUNDO SANTOS
REMI TRINTA
ROBSON TUMA
ROMMEL FEIJO
SEVERINO CAVALCANTI
WIGBERTO TARTUCE

MARIO DE OLIVEIRA
MARIO NEGROMONTE
MARISA SERRANO
MARQUINHO CHEDID
IIAURI SERGIO
IIAURICIO CAMPOS
IIAURICIO NA.rAR
MELQUlAOES NETO
MENDONCA FILHO
MURlLO PINHEIRO
MUSSA DEllES
NAN SOUZA
SALATIEL CARVALHO
SALOIlAO CRUZ
SARAIVA FELIPE
SAULO QUEIROZ
SEBASTIAO MADEIRA
SERAFr:~

ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS
JOSIAS GONZAGA
SECRETARIA.GERAL DA MESA
Seçiode Ala.
Brasiha. 1° de Junho de 1995

OfiCIO n~flo 195

·~·E:iZC::

SERGIO BARCELLOS
SEVERIANO ALVES
SILAS BRASILEIRO
SILVIO ABREU
SIMAO SESSIM
SIMARA ELLERY
SYLVIO LOPES
TALVANE ALBUQUERQUE
TELMO KIRST
THEODORICO FERRACO
USHITARO KAMIA
VAOAO GOMES
VALDENOR GUEDES
WAGNER ROSSI
WALDOMIRO FIORAVANTE
WELINTON FAGUNDES
WERNER WANDERER
WILSON BRANCO
WILSON CIGNACHI
WILSON cUNHA
ZAlRE REZENDE
ZE GOMES DA ROCHA

Senhor Secreláno-Geral:

Comunico a Vossa SenhOria que a Proposta de EllllInda iI
Il IÇA0 do Senhor Álvaro Valle. que "sub.tltUl O § 2° do art. 14 da ConstltUlç40
F~~'. c;o;,tém numero sufiClerne de S1gnatlÍrtOS. constando a refenda propoSlçio
de:

C

172 assinaturas válidas:
016 assinaturas que nlo conlerem:

coe assinaturas rlIpetldas:

001 assinatura de apoiamento:
001 aUlnatura de deputado licenciado; e
001 aUlnatura Ilegivel.
Atenciosamente.

ASSlllATtlRAS CONI'IRllADAS................... 172
ASSINATURAS OE APOIAMENTO.................
1
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM..............
16
ASSINATURAS OE DEPUTADOS LICENCIADOS......
1
ASSINATURAS ILEGIVEIS.....................
1
TOTAL DE ASSIllATURAS
199

REPETIDAS:

SECRETARIA-GERAL DA MESA

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Palva
~ldaMllsa

NESTA

ASSINATURAS CONFIRMADAS REPETIDAS
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DO VALLE
AYRES DA cUNHA
JOAO COLACO
JOAO MAIA
LUIZ BUAIZ
PEDRO NOVAIS
TALVANE ALBUQUERQUE

ASSINATURAS DE APOIAMENTO
ALCIDES MODESTO

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE COMISSOES PERMANENTES

•

CQNSTI~UIÇÃO
REPUBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL

ASSINATURAS QUE NAO COHFERBK
ARMANDO COSTA
CARLOS MAGNO
DANlLO DE CASTRO
ERALDO TRINDADE
FAUSTO MARTELLO
GENESIO BERNARDINO
JOSE CARLOS LACERDA
LEONIDAS CRISTINO
MARQUINHO CHEDID
PEDRO CANEDO

1988

Título 11
DOS DIRE1TOS'E GARAN11AS FW'mAMENTAlS

16474 Terça-feira 8
Caoítulo IV

DOS DfRElTOS POLíTICOS
J\rt. 14. A soberania popular será exercida pejo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto. com valor igual para tooos.
e. nos termos da lei. mediante:
I - plebiscito;
" - referendo;
111 - iniciativa popular.
§ lo O alistamento eleitoral e o voto são:
I - obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
" - fllcultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;

cI os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
., ~ "Q" I-'UUI:III dll"ldl-"c <'0010 l::leltorl::S os estrangeiros
e. durante o período do serviço militar obriglltÓrio. os conscritos.
§ 3" São condições de elegibilidade. na forma da lei:
I - a nacionalidade brasileira:

n111 IV -

V VI -

Agosto de
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o pleno exei'-l"iu Ju" Jilcito" I-!uiltlco,,;
alistamento eleitoral:
domkdia ~leitoral na ci:-cunscricàc.
a filiação partidaria;
a idade minima de:

segredo de justiça. r~sponde.nd.o o autor. na forma da lei. se

temer~rill ou de mllnlfestll mll-fe.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
NO 105. DE 1995
(Do Sr. Silas Brasildro e outroS)
Estabelece pena de prisão perpétua pela !.JrãtiCa de
mes hediondos definidos em lei.

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente
da República e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal. Deputado Estadual ou DistrItal. Prefeito. Vice-Prefeito e juiz de paz:
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4- São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5° São inelegiveis para os mesmos cargos. no penodo
subseqüente. o Presidente da República. os Govemadores de

~rl

IA COMISSl\o DE CONSTITUIÇl\o E JUSTIÇA E DE REDAÇ,\Q)
N Meus da Cimara dos Deputodol e do Senado Federal, nos
termos do ano 60 da COnslltuiçlo FederII, Jll'O<OOlpm a JelIUinte Emenda 10 texto
constitucional:
Anigo único. O ano S'. inc:iIo XL
ali.- ·b". passa a vigorar
com a JOIlUinte redaçio:

vn.

"An.S'

..

XLVII -

..

O

')

1995

b) de

cmr.r porpéIuo.

salvo no cuo de prátiu de crime

hediondo com morte. na forma da lei;
JUSTmCAÇÃO
É por demais COIIbecida a rNIidade nacioaal no imIlito da
vioIfncia; o. miía variados crimes sio comotidos a luz do dia na maior daÍlÇllcZ para com

a COlmIIIida<Ie e para com o .... depouperado apordbo policial.
A Situação, com o Incremento da VlolênCla. chegou a tal ponto que
91 mais bãrbaro5 delitos são cometidos e OI seus praticantes ora estio soltos ora
cumpnndo sentenças diminutas. que. oU1tes. exasperam o senumento populat. que. ve,
nestas conunações, acima de tudo. um ato de injustiça. face a hediondez dos cnmes
perpetrados latroclOlO. estupro com mone, extorsio mediante sequestro com morte. o
assassinato com os mais crueis requintes de perversidade etc, que hoje sio apenados de
maneira tímida. de forma a., em relativo pouco tempo, observarmos nu ruas os seus

agentes prontos a reincidir.

Estado e do Distrito Federal. os Prefeitos e quem 05 houver
sucedido. ou substituido nos seis meses anteriores ao pleito.
§ 6" Para concorrerem a outros cargos. o Presidente da
República. os Governadores de Estado e do Distrito Federal
e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até
seis meses antes do pleito.

*

7 São ineleglveis. no territorio de jurisdição do titular.
o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins. ate o segundo
grau ou por adoção. do Presidente da República. de Governador
de Estado ou Territorío. do Distrito Federal. de Prefeito ou de
quem os haja substitUldo dentro dos seis meses anteriores ao
pleito. salvo se ja titular de mandato eletivo e candidato a reeleição.

§ 8 O militar alistável é eleglVel. atendidas as seguintes
condições:

I - se contar menos de dez anos de serviço. deverá afastar-se da atividade:
11 - 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 inelegibilidade e os prazos de sua cessação. a fim de proteger
a normalidade e legitimidade das eleiçôes contra a influência
do poder económico ou o abuso do exerclcio de função. cargo
ou emprego na administração direta ou indiretll.
10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a
Justiça Eleitoral no prazo de quinze dias contlldos da diplomação. instruída a acão com provas de abuso do poder econômico.
corrupção ou fraude.
§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitllra em

*

Isto se dá, principalmente. em funçio de o nosso ordenamento
jundlco hoje vedar a prisio perperu.. tal como dlspllem o ano 5", XL
"b" da
constituiçio e o 75 do Código Penal. este ultimo 10 embeleter. tomo prazo miximo da

vn.

pena privativa de liberdade. o limite de 30 (trinta) anos (o que em breve dev.... ser revisto
com o êxito da presente emenda).
Com a proposta que encaminho i consideraçio dos l1lIUI Pares.
prevendo I prisio perpCtua pela pritica de crimes hediondo. tom mone. creio iniciar uma
caminhada nws driSlica rumo a exemplaridade que tal pena cenametlte lrIri para aquele
que pretenda cometer um delito desta gravidade, .. principalmente. rumo i toIlIeCUçIo da
justIça para todo aquele cidadlo que oboerva ou até mesmo so6'e, díretamellle, a açJo
deletéria nio só contra a lUa integridade fisica e moral. tolllO lIrIlbém contra a dos seus
entes mais queridos e próximos.

Sala das Sessões, em de

'de 1995.

Deputado SILAS BRASILEIRO
ABELARDO Ll:PION
ADELSON RIBEIRO
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
AFFONSO CAMARGO
ALBERICO FILHO
ALBERTO GOLDMAN
ALCESTE ALMEIDA
ALEXANDRE cERANTO
ALEXANDRE SANTOS
ALVARO GAUDENCIO NETO
ANDRE PUCCINELLI

FERNANDO DINIZ
FERNANDO TORRES
FERNANDO ZUPPO
FEU ROSA
FRANCISCO HORTA
FRANCISCO SILVA
FREIRE JL'NIOR
GEDDEL VIEIRA LIMA
GENESIO BERNARDINO
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA MOTA

GONZAGA PATRIOTA
"FT. TO ROSAS
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ANTONIO BALIlMAlIN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO 00 VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
ANTONIO JORGE
ARACZLY OE PAULA
ARI MAGALHAES
ARMANDO ABILIO
AROLDE DE OLIVEIRA
ARTHUR VIRGILIO NETO
AUGUSTO NARDES
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BETINHO ROSADO
BONIFACIO DE ANDRADA
CANDINHO MATTOS
CARLOS AIRTON
CARLOS APOLINARIO
CARLOS CAMURCA
CARLOS MELLES
CARLOS MOSCONI
CARLOS NELSON
CELIA IfENDES
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CLEONANCIO FONSECA
CORAUCI SOBRINHO
COSTA FERREIRA
DARCISIO PERONDI
DE VELASCO
DUILIO PISANESCHI
EDINHO BEZ
EDISON ANDRINO
EDSON EZEQUIEL
EDUARDO BARBOSA

HERCULANO ANGHINET71
HERMES PARCIANELLO
HlLARIO COIMBRA
HOMERO OGUI DO
HUGO BIEHL
HUGO LAGRANHA
IBERE FERREIRA
ILDEMAR KUSSLER
rIo MAINARDI
JAIME FERNANDES
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JAYME SANTANA
JOAO COLACO
JOAO IENSEN
JOAO MAIA
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JOSE ALO EMIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COt:TINHo
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE DE ABREU
JOSE EGYDIO
JOSE JANENE
JOSE LINMARES
JOSE LUI Z CLEROT
JOSE ROCHA
JOSE THOMAZ NONO
JURANDYR PUXA0
LAEL VARELLA
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINO
LIMA NETTO
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
LUI Z FERNANDO
MAGNO BACELAR
MANOEL CASTRO

ELIAS ABRAMAO
EMERSON OLAVO PIRES
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EULER RIBEIRO
EURICO MIRANDA
EZIDIO PINHEIRO
FELIX MENDONCA
MARCELO BARBIERI
MARCIA MARINHO
MARCONI PERILLO
MARCOS LIMA
MARIA VALADAO
HAURI SERGIO
MAL"RO FECL"RY
MENDONC" FILHO
MOISES LIPNIK
MAN SOUZA
NELSON lIEL"RER
NEWTON CARDOSO
NOEL DE OLIVEIRA
ODILIO BALBIMOTTI
OLA'110 ROCHA
OSCAR GOLDONI
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PAES LANDIM
PAULO BORNHAUSEN
PAULO CORDEIRO
PAULO GOUVEA
PAULO HESLANDER
PAULO LIMA
PAULO RITZEL
PAULO TITAN
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PHILEMON RODRIGUES
PIMENTEL GOlfES
PINHEIRO LANDIM
RAUL BELEM
RICARDO HERACLIO

RICARDO IZAR
ROB<:RTO FONTES
ROBERTO VALADAO
ROGERIO SILVA
ROLAMO LAVIGNE
RONIVON SANTIAGO
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ
SARAIVA FELIPE
SAULO QUEIROZ
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILVIO TORRES
SIMARA ELLERY
TELMO KIRST
THEODORICO FERRACO
UBALDINO JL"IlIOR
USHITARO KAMIA
VALDEMAR COSTA NETO
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VALDOMIRO MEGER
VANESSA FELIPPE
VIC PIRES FRANCO
VILSON SANTINI
WILSON BRANCO
WILSON CIGNACHI
WILSON CUNHA
WOLNEY QUEIROZ
YEOA CRUSIUS
ZE GOMES DA ROCHA
ZILA BEZERRA
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XLVII - não haverá penas:
ai de morte. salvo em caso de guerra declarada. nos termos do art. 8~. XIX:
hI de caráter perpétuo:
C) de trabalhos forçados:
d) de banimento:
e)

cruéis:

DECRETD-LEI N? 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*)

TITULO V
DAS PENAS

-. -.-

.. _

-

-- -.. _-

CAPITULO

-.~ .~

111

DA APLICAÇÃO DA PENA

Ualte da peaas
An. 75. O tempo de cumprimento das pena privaliva de liberdade nlo pode ser
superior a 30 (tMIa) anos.
, A"IZO ""'" IftItIr.. _

p<Io Ui ~~ 1.101. *11 *}llilto

* 19/14.

t 1~ Quando o qente for condenado a pena privativas de liberdade cuja soma seja superior a 30 (tMIa) anos, devem elas ser umficadas pua atender ao limite mtximo
deste artiIo.
, f I~ ""'" . . . . .,.""_ p<Io1Al ~~ 1.109. _ 11 _ jMIIto _ 19tU.

t 2~ Sobrevindo condenaçlo por falO poIterior ao inicio do cumprimenlo da pefar-se-i nova unificaçlo, desprezando.se, pua fOle fím. o perlodo de pena ji cum·
prido.

11&,

• f 1.' """' . . . . ""'........ p<Io Ui ..' 1.•• *11 _ jMIIto _19tU.

LEGISL~çAo CITADA, ANEXADA PEL~ COORDENAÇ~C

DE com ssOr:s PERMANENTES

SECRETARIA·GERAL DA MESA
Seção de Alas

CONSTITUIÇÃO

-

BraSlha. 1° de JunhO ae 1995

aEPúaLICA I'EIlEIUI!'I't'A DO lIIUlm.

Título 11

Senhor Secretarlo~Geral
ComunICO a Vossa SenhOria que a Proposta de Emenda a
Constlt~lçio. do Senhor Silas 8rllllelr0. Que "estabelece pena de pnsâo' perpelua
pell pratlCII de cnmel hediondos definidos em leI", contém numero sufICIente de
.,gn.Wa.. constando • rofenda praposlÇio do.

183 aUlnaluras vilid••;
013
naturas que nio conferem; e

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

002

Capitulo I
DOS DIREITOS E DEVERES INDMDUAlS E COLETIVOS

Art. 5' Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qualquer natureza. garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no Pais a inviolabilidade do direito a vida. à liberdade.
à igualdade. a segurança e a propriedade. nos termos seguintes;

A Sua 5enhori. a Senhor
Or. r.toz-l VIaM. da P.iv.
Sec:ral*Jo.Gara da Mata

NESTA

naturas da doputadas Iicen<:lados
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E.sa taxa foi considmda inconstitucional. por decido do Supremo Tribunal

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 106, DE 1995

Federal.

o

(Do Sr. Prisco Viana e outros)

Poder Executivo continuo ptOClJrllldo meio. do arrecadar recurso. para

ser~ destinado., exclusivlUllCllte. ás estradu federai•.

Com .... intuito duas medidas foram tomodlS: • volra do pedágio •• cobtanço
do Imposto sobre I [mportaÇiD do Petr6leo.

Altera dispositivos da Constituição Federal.
SiD pouco. o. trecho. d. rodovias Cederai. que .. preswn i cobtanço do
pedágio; sesundo técnico. de setor. apenas. Pomo Rio-Niteroi. as estradu que ligam o Rio
de Ianeiro. Teres6poIis, o Rio de Janeiro •• SiD Paulo o Pono Alegre IOlÓrio. Amdo assim.
para .... iniciodo • cobtanço deveria ser reequipodo.·. raraurado. os pollos, • treinado o
peuo&1. A estitnotív& e de UJD& receito de [00 milbões de dólar.. 1IIJIis, o que represenco
de 10% dos recursos necasario. para • llWlUtençio • • recuperoçiD da rnaIh&
todoviiriL

(A COMISS....O DE COSSTInlÇ....O E Jt"STlÇA E DE REDAÇ....U)

"*""

aft. 60 da Courituiçio Federal.. pro.ulp. I sepinte Emuda la resto conltitucional:

AI demais estt&du nJo tem tlum de veiculo. nem estrUtutI que tom<m
convenient... instJlUÍÇIo do pedágio. A propósito. caberi. indagar como poderio elos servir
de bue 10 pedáiio, .. é p6simo seu estado de conservaçiD.

Ar1íIO ú.ico. Os dispo:ltOl d. COft.tiluiçAo Federal .baao eBu.endOl
pu. . . . vilorar co. u .quinta aJleraç6a:

A cobtanço d. Imposto sobre • lmpotta<;Io d. petróleo optaelltO doi.
inconvenienteS.

A....... d. Cim.ra dos Deparados o do Sett.do FedoroJ, ... lonaos do

~Ar!.

ISl

o menor é a incídàJcia sobre o montante do impoRo. com o acréscimo
inevilivel sobR o valor dos combusuveis • luIlrific&mes, do FINSOClAL • do PIS, em
cuoara. e aiod.a do ICMS e do lVVC.

.

vm • dislribuiçio do lubrifIC.at.. o .ombu.tívois Iiq~id.. ou PJOSOIo"
~Ar!.

ISS

_

__

o

.

illC:idirá ubre operae6a relativa • eaerpa tIétrica, co.bultíveil

maIOr inconveruente e a vedação constitucional (an. 167, IV) á vineuJaçio
dos impostos a orgios. fundo ou despesa A receita d~ imposto auferida com I imponaçlo do
petràleo sera transferida ao setor rodoviãrio atraves de dOtar;io orçamentâria. Dadas as
conhecidas dificuldades do Te50uro Nacional. quem podera garantir que u liberações do
nunerario seria efetuadas sempre que os orgias do setor rodoviario davam honrar seus

Ilqaidole psosos, lubrilko.t.. o ..iaorais do P.is."

compromissos?

I 3- - A "ceçio dOI impostos de que trau. o iaciso I, "b" do "c.put"
d..le 'rnao e os .IU. ISl, I. D o VIII. o 156, m. anhu. oarro tributo

IV •• vh..uloçlo do rectira de impost. . . órpos, ruadl oa despesas.
..-.Jv.dos • vi""loçú do imposto do q.e trato o .r!. ISl, VIII. •
reputiçio do produto d••rr<eodoçlo d.. impostos. que H ror.... os
orr. 151 e 159, • d"Iiaoçio de
para . . . . .telIçlo o
d_oJvI. . . to do euiao, ...... det
ioodo pelo .rt. 212, o •
pnstoçú do ptutios .. operoç6eo do .rédito
rec:elU, provistos DO.r!. 165,1 r,"

por ••teápoçio de

A SITUAÇÃO DAS ESTRADAS FEDERAIS E AFLlTIVA

JUSTIFICAÇÃO

Respraemo • praente emendo, propost. pelo primeiro vez em \991 e nio
apreciodo pelo Congreuo N&cionoI, porque • situoçio que elo visava nio só pennanec:e. como
foi agravado com • q.... '0111 degadlçio dos estt&du fedenis e estoduois em todo o Pais.

De 1945 a 1988, a manutençio, a conservaçio e a e;q>ansio da malha
rodoviária federal tiveram por princIpal suporte financeIro o Fundo Rodoviirio NaclonaJ
FRN. Seus recursos provinham, nl sua quase totalidade. do Imposto sobre Lubrificantes e
COmbwtlVei. Liqwdo. o Guoso•• fULCLO. único impo.to do rol das competÕDOias fed.ral •
e

~funiclpios.

Estim.·.. que 33% do. 10 millcidentes fl!Oi•• do. 35 mii ferido. nu rodovias
federais. com que temos de conviver anualmente. sio consequência. de alguma maneira. de
doCeito. n. propn. .strodo Inf.lizment. niD produzimo. dado. estatisticos • ....
detalhamento; o petcentual foi retirado d•••toUSlicas d. pllses quo possuem estrados em
melhor.. condições que as no.....; logo, ao Brasd .... percenlUl1 podetll ser mais olevado.

A tecuperoçio d. no.... estt&dos também lIari. importantes conseqüàlcilS no
campo econômico. A Exposiçio d. Motivo. a' 91. anteriormento citada, calcu10 que ....
recuperoçio poderá &CIttetar sensivel reduçio no CUltO d. operoçiD do. veicu10s (".re 38%"),
no consumo d. combusovei. (".té 58%") • no número d. ocident.. ("50'/0").
NiD .. inverte • situoçio das rodovias nocionals sem muitos recursos. O
Ministério d. Infra-auuturo em um bilhio • cem milbões do d6l...... ü nec:essidodes 1IIJIiI.
Tal. recurso. nJo seria conseguido. Itroves do pedágio. cujo receito é sabidontente
insuficiente. nem poderio ficar sujeitos • cones on;amentirios que tomem.
segura e
confiivel umo prograrnoçio d. melhorias d. rnaIh& rodoviário.

malO'

municipal J. incidir sobre esses produtos.
Até 1983. 60"10 d.... imposto proVI' o
Sacionai de Estradas de Rodagem - DNEIl 32% eram

~io faz muno, os emio Ministerio da Econooúa. Fazenda e Planejamento e
.\1írusteno da Infra..estrutura colaboraram o fato de que as dificuldades para atender as
neceSSidades financeU'U do setor por meto de dotações orçamentariu provocaram "a reduçio
progressIVa nos ruveis de conservaçio da rmlha rodoviirla. a descontinuidade nos trabalhos de
restauração e, consequentemente. a uutaJaçio de um processo acelerado de degenerzçio dos
plvim.nto." (EM nO 91. d. 1990, publicad. no DCN d. IS (290)

FRN. @erido pelo Depan&men,o
entr~es

aos Estados e S·4 aos

para serem uttlizados. obrigatoriamente. em seus planos rodoVlàrios.
Mesmo antes de 1983. pane dos recursos destinados ao fRN foram desviados

Pensamo.. wnbém, que nio deveria provir das receitas gerais do orçamento.
p.gu por todo. 05 culldios, mas pttncipalmente, do. usuário, ofetivo. ou poteDCiais dos
estt&du.

para outros orgias federaiS Porem. o golpe maior nOI recursos do fundo, antes de sua
extinçio em 1981, foi proporcionado pelo Emenda Co.sotucional .' 23, d. 1913 • I clwtwl&
Emendo Passo. PôrtO • reduziu I 40'/0 • parcell federal da receito do fULCLO. elevoado para
60"10 • putlcipllÇio d. Estodo•• MuniClpio,.

Para lIIIto propomo•• altemsç10 da Constituiçio. I fim de delàir, i UniIo,
competõncio para instituir impostos sobre lubrific&Dt.. e combustíveis liquidoa • tlUOIOS em
operações ocorrida no territ6rio aaciOlll1, • pennitir • vincuIoçIo d.... ímpoIIo • ôrIiD,
fundo ou despesa.

A COIISlituiçio d. 1988 nJo deferiu • competàlcio federal qualquer imposto
que incido sobre combustivei•• lubrifi...... nu operações realizados em territ6rio nacional.
apenas possibilitou a incldenci. dos impostos sobre a imponaçio. OI combustlveis e
lubrificant.. passar&m I ser tributado. pelo. Estado•• ItraVes do ICMS•• pelo. Município••
• traves do Imposto sobre veadas • Varejo d. Combustivei. Liquido•• Guoso•• lVVC.
•xceto 61eo diesel Hi di.posiç1o .xpr.... d. qualquer outro tnbuto sobre ..... produto•.

Aberta • pocIa constituoional, o legislador orditIirio estart em coadic;lla de
oleser o. lubrificantes e combustivei•• serem tributados o fixar o. Iàtos pradores e u
aliquotas que coasidetu mais CODVetÚetltes, tespeilltldo. no ettIODtO. • etapa da
comerciaJiz&çio que sofrori I incidincio. quo deverá ser, sesuodo pcopomos, • diJtribuiçIo.

N. vigõnci. di nova Cano, por duas vezes • UniiD tomou instituir tributo com
o propósito d. conseguir recurso. para .tender ás dapau com • IlWlUtençio •• recuperoçio
dos estradu nacioaaiJ.

A primeira ocorreu .través da Lei a' 7.712, d.22 d. dezembro d. 1918, que
criou o clwnodo selo-pedáiio.
Por difiaddodes nolttflCOdlçlt>, r."eit& insu&ieDt. para o. fins • que se destino
• pelos incõmodo. que causava 10' contribuintes, .... tributo foi revogado pelo Lei n' 8.075,
de 16 delB0sto de 1990.
Polteriormente. pelo Lei n' 8.155, do 28 d. dezembro de 1990, foi instituida.
Toxo d. ConservllÇio Rodoviário, representado por umo importincia preestabelecida
lCttSCCIItodo &O preço do. combustíveis.

N.... etopo haverá oportunidade d. Cazer incidir o impoltO sobR quoIqutr um
dos produtos c:omercializado. posteriorment. pelos vorejistos, com • VWOptII, paIO •
segutOJIÇll da arreeodaçIo. do reduzido número de contribuintes.

A gr&doçio dos aliquotas • o rol dos combultiveis o lubrificantes tributados
troduzítIo • velocidade que o legisIodor deoejo imprimir • recuperoçiD dos estradu bruiIoitu
.. até mesmo. i COtIJtIUÇio de novu.
Por ..... máitos, que reputomos relevam
apraeatado mereço I oprovoçio de JlOSIOS iIuItres P......

esperamo. que •

Sais dos Sessi5es,

.fi' .. /.:.. ...
Deputado r~o VIANA

emitile

pttlpOItO

Cfr

por DÓS
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GENESIO BERNARDINO
GONZAGA PATRIOTA
HUGO BIEHL
HUMBERTO COSTA
ILDEMAR RUSSLER
IVANDRO CUNI!A LIMA
IVO MAINARDI
JAIR BOLSONARO
JAIRO AZI
JAQUES WAGNER
JAYME SANTANA
JERONIMO REIS
JOAO COSER
JOAO IENSEN
JOAO MAIA
JOAO MELLAO NETO
JOAO MENDES
JOAO RIBEIRO
JORGE TADEU HUDALEN
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE EGYDIO
JOSE JANENE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE KOCIO MONTEIRO
JOSE ROCHA
JOSE TELES
JOSE THO/JAZ NONO
LAEL VARELLA
LAlRE ROSADO
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CllISTINO
LEUR LOHANTO
LUCIANO CASTRO
LUIZ BRAGA
LUIZ DURA0
LUIZ PIAUHYLINO
MAGNO BACELAR
MALULY NETTO
MANOEL CASTRO
MARCELO TEIXEIRA
MARCIA MARINHO
THEODORICO FERRACO
TILDEN SANTIAGO
UBALDINO JUNIOR
URSICINO QUEIROZ
USHITARO KAIIIA
VADAO GOMES
VALDEMOR GUEDES
VANESSA FELIPPE
VILSON SANTINI
VITTORIO MEDIOLI
NAGNER SALUSTIANO
WALDOMIRO FIORAVANTE
WOLNEY QUEIROZ
YEDA CRUSIUS
ZILA BEZERRA

·ADELSON RIBEIRO
ADROALDO STRECR
AGNELO QUEIROZ
ALBERTO GOLDMAN
ALDO ARANTES
ALEXANDRE CERANTO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ALZlRA EWERTON
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JOAQl'IM ARAUJO
AAMANDO COSTA
ARNALDO FARIA DE SA
ARNON BEZERRA
AROLDE DE OLIVEIRA
AROLDO CEDRAZ
ARTHUR VIRGILIO NETO
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO NARDES
AYRES DA CUNHA
B. SA
BETO LELIS
CARLOS ALBERTO
CARLOS CAMURCA
CARLOS DA CARBRAS
CARLOS MAGNO
CARLOS MOSCONI
CASSIO CUNHA LIMA
CHlCAO BRIGlDO
CHICO DA PRINCESA
CIDINHA CAMPOS
CONFUCIO MOURA
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
DAVI ALVES SILVA
DELFIM NETTO
DILCEO SPERAFICO
DUILIO PISANESCHI
EDISON ANDRINO
EDSON QUEIROZ
EFRAIM MORAIS
ELIAS MURAD
ELTON ROIINELT
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
ESTHER GROSSI
EULER RIBEIRO
EURIPEDES MIRANDA
FELIX MENDONCA
FERNANDO DINIZ
FERNANDO LYRA
FLAVIO ARNS
FLAVIO DERZI
FRANCISCO DIOGENES
FRANCISCO DORNELLES
FRANCISCO HORTA
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Federal": contém número suficiente de signatários, constando a referida proposll;Ao

de:
174 assmaturas válidas;
010 assinaturas que nAo conferem; e
012 assinaturas repetidas.
Atenciosamente,

~
,

'.

.....1*'..
AGUIRRA-

J.IGULAtlO ÇJT~At AHEX~A .nA COOkDfNAtlO
'AS COMJlSOU PlkJWaNTU

Trn~,I)IV

CAPlnJLOJ
Do PODEIl

ASSINATURAS CONFIRMADAS
• 174
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREI!..............
10
TOTAL DE ASSINATURAS
'.' 196

.

U:OISl.A1lVO

REPETIDAS: 10
REPETIDAS:
2

$EçÁoYJlJ

SECllETARIA-GERAL DA MESA
UaIn~

COllJ'IDl&IlU RUftIDAa

1 - CORIOLANO SALES
2 - JOSE CARLOS ALELUIA
3 - LEONEL PAVAN
.4 - LEOIIIDAS CllISTINO
5 _ HURILO PINHEIRO
6 - NELSON IIAIlQUEZELLI
7 _ PHILEMON RODRIGUES
a - SERGIO BARCELLOS
9 - VALDENOR GUEDES
10 - VANESSA FELIPPE

BA
BA
SC
CE
AP

SP
IIG
AP

AP

RJ

A88IIlATI7IlA8 QUE

1 - AGNELO QUEIROZ
2 - ALBERTO SILVA
3 - DILCEU SPERAFICO
4 - FELIX MENDONCA
5 - FRANCISCO DORNELLES
6 - JOSE CARLOS ALELUIA
7 - LEONIDAS CRISTINo
B - ROBERTO FRANCA
9 - ROBSON TOMA
10 - WIGBERTO TARTUCE

ueInTURM

Qua

ni/.

COJll'EJlBH
DF
PI
PR
BA
RJ

BA
CE
MT

SP
DF

PC DO B
PMDB
PP
Bloco (PTB)
PPR
Bloco(PFL)
PSDB

PSDB
Bloco(PL)
PP

JlAO COJll'Dt&ll RUETIDAa

- ALBERTO SILVA
- WIGBERTO TARTUCE

OfIcio

no

POT
Bloco (PFL)
POT
PSDB
Bloco (PFL)
Bloco(PTB)
Bloco (PTB)
Bloco (PFL)
PP
PSDIl

PI
DF

PMDB
PP

Braslha, l' de Junho de 1995.
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SltTlhor Secrelário-GeraJ:

Comunico a Vossa Senhoria que e Proposta de Emenda à
ConsliluiçAo. do Senhor Prisco Viana. oue "altera dlSllOS.tivos da ConslitulçAo

Sl..SF.r;Anll
DA hÃ/IiNUA Á CONSTlTUJr;ÃO

Art. 60. A COII5!i1~içAo poderi lCf cmcndIIda IIlédiaIllC JlI1lPO&Ia'
J - de 1Il7I1CrÇO. 110 m/n/mo. dos lIIClllbro5 di elmara dos Deput.oos ou do

ScnIdo Federal;
11- do Presidente da RcpúbIi4:a;
111- de mais da lllClIdc das Assembléias LqisbtÍ\'IS das.unidldcs da FederaçIo. manifc:stando-sc. CIcIa ama delas. pela lIlIioria ldativa de ICUS n:m&roI.
f I.' A Constiluiçlo llIo poderi lCf emendada .. viFnciI de inlcn'CllÇlo
federal, de eslado de dcreu ou de eslado de sitio.
.
f 2.' AJlIllIlOI181Cd dircutida e \'OladI em CICIa CIIa do ConJTtSSO Nacional.
em dois 1 _ c:onsidcrandcHc 1pI'O\'lIdi se Clbli\u. em embol. tRs quintOl dos
.-.s dOI rapectÍVOl memIlro5.
f 3.' A emenda , COllSlituiçlo lCd promuIpda pc:Jas Mesas da Clmara dos
J)qlII\ICIOI e do Senado Federal. com o rapectivo JIlinIero de ordem.
f 4.' NIo lCd objeto de delibcraçlo a proposII de emenda lCIIdcnte a abolir:
J- alórma l'edcraliva de ~;
11- o voto direto. _o. universal e peri6díco;

UI - a ICpIJ'8ÇIo dos Poderes;
IV - 05 direilos e pnmlias individUlis.
. . I S.' A maléria constsnle de proposta de emenda rejeilada ou ba\ida por prejudIcada nIo pode ser obJClO de nova proposta na IlleSIlIllICSSlo Ieaislali\·a.
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SFÇ'ÁO 111

Do.< IMf'(}.<TOS Il<
An.

l~.

UNIÃO

Compele á Unilo instituir impostos sobre·

I - importaçAo de produtos estrango:ltos.
1\ - exportaçio. para o exterior. de produtos nacionais ou na<:lOnali7J1dos.
111 - renda e proventos de qualquer IlMure7.a.

IV - produtos industrillizados;
V - operaç{les de erédito. clmbio e quro. 011 relali\'lIs I lhulos ou valores
mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fonunas. nos te.pIlos de lei complementar.
§ 1.0 É facultado ao Poder Ex~tivo. _endidas as condiçôcs e os limites estabelecidos em lei. Iherar as Ilíquotas dos imposlos enumerados nos incisos I. 1\. IV e V
§ 2.° O imposto previsto no inciso 111:
I -será informado pelos crit~rios da ceneralidade. da universalidade e da prog<"'eSSividade. na forma da lei;
li - nIo incidirá. nos termos e limites fiudos em lei. sobre rendimentos provenientes de aposentadoria e pensIo. pagos pela pte\idéncia socill da Unilo. doe Estadolo. do Distrito Federal e dos Munic:ipios a pe.xI com idade superior I _ t a e cinco
1tIOS. cuja n:nda totallCja COIlS\InJlda. exclusivamente. de rendimentos do Irlb8lho.
§ l." O illlpol\o previsto no inciso IV:
I - será seletivo. em funçIo da mencialidade do produto;
II - será .nIo cumulativo. compensando-se o que for devido em cada operaçIo
com o montante cobrado nas Interiores;
111- nIo incidirá lObn: produtos industrializados destinados ao exterior.
§ 4." O imposto previsto no inciso VI Ier.i SUIS aliqUO\ls lixadas de forma I
desestimular a rnanUlellçlo de propriedades illlplodulivas e nIo incidirá lObn: pequenas l!dlIs rurais. definidas em lei. quando • explore. só ou com lUa famllia. o pr0prietário que nlo possua outro imóvel.
§ 5.· O ouro. quando definido em lei como lIivo financeiro ou instnunetID
cambial. sujeita-se e..elusivamc:nte à incidência do il11flOslo de que traia o incilO V do
destc anlgo. devIdo na ope~o de origem; a aliqUOla minima será de um por
cento. assegurada a transferência do montante da arr=daçlo nos 5egull1tes termos
I -Innla por cento para o Estado. o Dislrilo Federal ou o Territóno. confOtlll<
aoricem;
11 - setenta por cento para o Municipio de origem

capu/

Dos IAl/vSIO.< "OS f.:'<1.• f>OS b· 00 D/!ffRfTO Ft-./Jf'/W

"Art. !lIlI. Compelc lOS Estados e 10 Dlslrilo Federll instilulr impostos sobre.

I - transmlsslo causa mor/IS e doaçJo. de quaisquer bens ou direitos.
11 - operações n:IIUVIS • elreullçlo de mercadonas e IObre prestaçOCs de ser\'IÇOS de transpone II1leresladu.1 e intermultlclpal e de comultlCllÇlo. linda que IS
opcraçoes e 15 prestaçOCs se IItlciem no extenor.
IIJ - propriedade de velculos lutomotores.
§ I." O imposto pre\'isto no Inciso I:
I - relativamente I bens imóveis e n:spectivos direitos. compete 10 Estado da
siluaçAo do bem. ou 10 Distrilo Federal.
11- relativamente I bens móveis. tllulos e crédilos. compete 10 Estado onde se
proccssar o inventário ou arrolamento. ou liver domicilio o doador. ou 10 Distrito
Federll;

111- terá a compet~ncil para sua instituiçlo n:gulada por lei complementar:
a) se o doador liver'domicllio OU residência 110 exterior,
b) ae o tk Clljus possull bens, era residente ou domiciliado ou teve o ICU ínven.
jjrio processado no exterior;
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IV - terá suas alíquotas I1WlÍmas fixadas pelo Senado Federal.
§ 2.° O imposto previsto no inciso li atenderá ao seguinte:
I -1IUá nIo cumulativo. compensando-sl: o que for devido em cada operaçio
relativa à circu\açJo de mc:rcadorias ou prestaÇlo de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal;
11 - a ircnçIo ou nJo..incidéncia. salvo determinaçlo em contr:irio da IegiSlaçio:
a) nIo implicará crédito para compensaçlo com O montante devido nas opera.
çiles ou prestações seguintes;
b) acarretará a anu\açlo do cRdito relativo às operaçlles anteriores;
111 - podIrí ser rcJetivo. em funçIo da-widade das mercadorias e dos
serviços;
IV - n:soIuçIo do Senado FedmI, ele iniciativa do Presidente da República ou
de um terço dos SenadoRs. aprovada pela maioria absoIutll de ICUS mc:mbros. atabeIecerá as aJ/quolas aplicáveis às operaçlles e ~ iDlerataduais e de elqlOftaÇIo;
V - é facultado ao Senado Federal:
a) csIIIbeIecer aIIquotas JIIÍJIÍIIla5 nas operaçiles internas. mc:diaIIte resoIuçIo
de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de ll:U5 mc:mbros;
t) fi:ur a ~ _xi
aperaçlles para resoIvcr conllilO espe.
clfico que ewvoIva interesae de Etudo5. INdilnte resoIuçIo de illicíltiva da _ioria
lbIoIuta e lIP"JVIlda por dois ~ de ICUS JnelIIbras;
VI - lIIvo deli1lenç1o etII COIIlrário do5 &Iacb e do Dislrito Federal. _
~ do c1ilpOllo 110 illCiao XII. 8•• aJlquolas iMemllS. nas aperaçlles n:lativas à
circulaçAo de mc:rcadonas e nas prcstaç&s de lerviços. nIo poderio ler inferiores às
previstas Jl'IIllllS ~ interestaduais;
VII - em n:1aç3o às operaçlles e pn:staÇlles que dc:stinem bens e serviços a
consumidor finalloca1i7.ado em outro Estado. Idocar-se-á'
a) a IUquota interestadual. quando o dc:stinatário for contribuinte do imposlo;
b) a IUquoIa interna. quando o destinatário nIo for contn"buinte dele;
VIII - na hipótese da aUnca D do inciso anterior. caberá ao Estado da localiza·
çao do destInatário o imposto correspondente à difen:nça entn: I aliqUOla interna e a
interestadual;
IX - incidirá também.
aI lICbn: I entrada de mc:rcadoril importada do exterior. linda quando se tratar
de bem destinado I consumo ou ltiVO fixo do estabelecimento. assim corno lObn:
serviço prestado no e.'((erior, cabendo o imposto ao Estado onde estiver si~ o
estabelecimento dcstinatirio da mercadoril ou do lerviço;
b) 1Obn: o valor total da operaçAo. quando mercadorias forem fornecidas com
aerviços nIo compreendidos na compet~ncia tributária dos Municípios;

X - nIo incidirá
IObre opetlIÇlleS que destinem ao elClerior produtos industrializados. excluIdos os aemi-elaborados definidos em lei complementar.
b) IObre ~ que destinem a outros Estados petróleo. inclusive Iubrifi·
cantes. combustíveis Uquidos e gasosos dele dem'ad05. e energll el~tnca;
c) IObre o ouro. MS hipóteses definidas no In. 153, § 5.°;
X1- nIo compreenderá. em sua base de cáltulo. o montante.do imposlo IObIe
produtos industri3lizados. quando I operaçAo. realizada entn: contnbull1\es e relalJva
a produto destinado. industrillizaçAo OU • comen:ializaçAo. configun: fito cerador
dos dois impostos;
XII - Cllbe • lei complemc:nllr:
a) definir ICUS contribuintes;
b) dispor IObre substituiçlo tn"butiria;
c) disciplinar o n:gime de c:ompensaçIo do imposto;
d) fLur. pm deito de ... aJbrança e clefiniçlo do estIbelecimenco n:sponávd. o
IocaI das cpetaÇÕes teIalivas à cirtula<;lo de men:adorias e das prestaçIles de aervíçol;
~) excluir da incidência do imposto, nas exportaçlles para o exterior, aerviçoc e
outros produtos aJ~m dos mc:ncionados llO inciso X, a;
j) prever casos ele manu~ de ~to. n:lltivamc:nte.• _
para llUInJ
Estado e exportlÇlo para o extenor, de seMços e de mc:rcadonas;
g) n:gular I forma corno. mediante delibeaçlo dos Estados e do Distrito Federal, iaençlles, incentivos e beneficios fiaeais serIo concedidos e n:vopdos.
f l." Á exccçIo dos itnpOlll» ele que tra\Im o illCiao 11 do Cnpll/ deste aMiJO e
o In I5l. I e 11. llenhum outro tribulo poderá illCidir lDbn: operaçlles n:lllivas a
CMIJia ~rica. aerviços ele telecomunicaçlles. avados tIe petró1eo. combIIstlveis e
minerajs do Pais.
a)

SB;Áoll
DosORf;AMENTOS
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"Art. 167. SI<> vedados'
I - o iniCIO de programas 011 projetos ftIo incluidos na leI orçament~ri.lnual.
11 - I rcali7~O de despesas ou IISSUllÇAO de obngaçõcs diletas que ex=am
os CrédItos orçamenlános ou adIcIonaIs.
IJI- I rcah7.açfo de operações de crédilOS que e~cedam o montante dls despesas de capItal. ressalvadas 15 lutOri7.1d1S mediante créditos suplementares ou especi·
lis com finalidlde precisa. Iprovados pelo Poder Legislativo por maIoria Ibsoluta.
IV - I vlllculaçlo de receita de impollOS I 6r!Io. fundo ou despesa. ressalva·
das a rcpaniçio do produto di anecadaçlo dos impostos I que se n:fercm 05 In<. 158
e 159. I dcstiDlÇlo de recursos pera manutCllÇlo e desenvolvimento do ensino. como
determinado pelo In 212. e a prcstaçIo de prantias opcraçlles de crédIto por
IntecipaçJode receita. previstas no an. 165. § 8 0. bem Issim o dIsposto no § 4° deste
an,SO;
V - I lIbenura de crédito suplementar ou especill sem pré\'il lutoriaçio IeIisllti\'I e Itm indicaçlo dos recursos wilespo"dentes;
VI - • lramposiçio. o remanejamento ou • transferEooa de recursos de uma
categoria de programaçlo para outra ou de ua órzJo pera outro. sem pn!villutoriza.
çio !ellislalh";
VII -I wncessIo OU utiliaçio de ~tos ilimitados;
VIII -I utili~. sem autorizaçlo Jec.sll\l\'I especifica. de recursos dos oro
çamentos fiscal c da seguridade SOCial para suprir necesSIdade ou cobrir déficit de
empresas. fundaç6e$ e fundos. inclusi\-e dos mencionados no In. 165. § 5.°;
IX - I illJlituiçio de fundos de qualquer nalUrc7.1. Itm pré\'ia lutoriZlçlo
legislativa

'5

§ I.· Nenhum il1VCSlimento cuja exeeuçJo ullrapessc um exerdtio financeiro
poder1l ser iniciado sem )lfévta Includo no plano plurianual. OU aem lei que autorize
I inclusâo. sob pena de cnme de responsabilidade
§ 2.' Os crédit05 especiaiS c extraordiMri051Crto vig!ncia 110 exerátio Iinan·
ceiro em que forem lutori7.ados. salvo se o ItO de lutOri7.açJo for promulgado llDS
ÚIlIm05 quatro meses daquele exerclcio. caso em que. reabenos llO5 limites de lCU5
uldos. aerla incorporados 10 orçamento do exerclcio financeiro subIeq1Iente.
§ 3· A lbenura de crédito ext_rdiMrio JOfIICllIe lCr1I admitida peflllencler
I despesas imprevislvcis e urgentes. como Ili decorrentes de llUCna. c:omoçlo interna
OU calalllidade pública. observado O disposto no In. 62.
§ 4.· É pennitidll vincuJaçIo de m:ei1lS próprias CCfIdas pelos impollOllI
quesc:n:fercmosans 155e 15C,.edosn:cursosdequctrHlamosans 157. 15Se 159.
I. n c h. e 11. pera a prcstaçAo de pr.nlll ou CODtragaranllôl li UDlIIo c para pegamcnto
de débItos para com esla.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTVIÇÃO
N° 107, DE 1995
(Do Sr. Annando Abílio. OUlro.)

Prorroga os mandatos dos atuais Prefeitos e \'ereadores.
(A COMISSÃO DE CONSTlTUÇÃO E n;STlçA E DE REDAÇÃO)

As Mesas da Clmara dos Deputados e do Senado
Federal, nos termos do § 3· do art. 60 da Consdtuiçio Federal,
promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional:
Artigo único - Ficam prorrogados os atuais mandatos de
Prefeitos e Vereadores, até o dia l° de janeiro de 1999.
Justificativa

o expediente de prorrogar os mandatos dos atuais Prefeitos e
Vereadores objetiva possibilitar a coincid!ncia geral das eleições, em
todos os níveis, incluindo assim, as eleições proporciOllaiS e
majoritárias.

A realizaçIo de eleições é salutar para a democlacia, à
medida em que possibilita: uma avaliaçlo geral de planos e projetos
de governo, bem assim do desempenho parlamentar; mantém as
unidades partidlrias coesas; facilita o desempenho da justiça eleitoral;
e, evita despesas repetidas, nos moldes atuais, a cada dois IDOS.
A experiencia do último pleito mostrou-se como uma
verdadeira aula de democracia, onde foi possivel o exame ideológico
das propostas dos candidatos.
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Também representa uma oportunidade para os segmentos
sociais minoritários mostrarem suas reais capacidades de
representação.
A técnica lel!islativa recomenda que a proposta contenha
artigo único. evitando-cláusulas de vigênCia e revogação. impróprias
pari matérias alteradoras em sede constitucIOnal. Neste mesmo
sentido. não há que se insenr o conteúdo material em nenhum ponto
especifico da Cana A emenda terá extstencia própria. e como tal terá
sua imperatividade assegurada em status transitório.
Estão presentes pois os requesitos técnico-formais,
devidamente justificados para o conteúdo material da iniciativa.
Sala das Sessões, em

AIIELAlIDO LUPION
ADAUTO PI!JlEIRA
ADROALDO STRECK
AGNALDO TIIIOTEO
ALIlERICO FILHO
ALCESTE AlMEIDA
ALCIONE ATHAYDE
ALEXANDRE CARDOSO
ALEXANDRE CERAllTO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ANDRE POCCINELLI
ANIIIAL GOMES
AIIIVALDO VALE
AIITONIO llALHMAIl1I
BETINHO ROSADO
CANDINHO MATTOS
CARLOS ALBERTO
CARLOS CAMURCA
CARLOS DA CARBRAS
CARLOS SANTANA
CASSIO CUNHA LIMA
CELSO RUSSOMANNO
CHICAO BRIGIDO
CIPRIANO CORREIA
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CONFUCIO MOURA
COSTA FERREIRA
CUNHA LIMA
DANILO DE CASTRO
DARCISIO PERONDI
DAVI ALVES SILVA
DILSO SPERAFICO
DUILIO PISANESCHI
EDINHO ARAUJO
EDSON QUEIROZ
EDUARDO BARBOSA
EFRAIM MORAIS
ELCIONE BARBALHO
ELIAS MURAD
ELISEU MOURA
ELTON ROHNELT
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EURI co MIRAJ/DA
FERNANDO GABEIRA
FERNANDO TORRES
FEU ROSA
FRAJ/CISCO HORTA
FRAJ/CISCO SILVA
GEDDEL VIEIRA LIMA
GENES lO BERNARDINO
GERVASIO OLIVEIRA
GILVAN FREIRE
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HELIO ROSAS
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HERACLITO FORTES
HERCULA!lO AIIGHINETTI
HERI!ES PAIICIAIIELLO
HUGO BItHL
HUMBERTO SOIlTO
IBERE FERREIRA
ILDEIIAR KUSSLER
IVAIIDRO CUNHA LIMA
IVO MAINARDI
JAIIlE FERNANDES
JAIR BOLSONARO
JAYME SAJlTAIIA
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO FONTES
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PESSOA
ROBERTO VALAOAO
ROGERIO SILVA
ROMMEL FEIJO

de 1995.

de

AJlTONIO BRASIL
AIlTONIO CAIILOS PANNUNZIO
AJlTONIO DO VALLE
AIITONIO FEIJAO
AIITONIO GERALDO
AIlTONIO JORGE
AIII MAGALHAES
ARIWlDO AIIILIO
ARIION BEZI!IUlA
AUGUSTO FARIAS
AUGUSTO VIVEIROS
AYRES DA CUNHA

B. SI.
BENEDITO DOKINGOS
JERONIMO RErs
.101.0 COLACD
JOM HENRIQUE
JOAO IENSEN
JOM MAIA
.101.0 PIZZOLATTI
.101.0 THOME MESTRINHO
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE ALDEKIR
JOSE BORBA
JOSE JANENE
JOSE LIIlHAREs
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE PINOTTI
JOSE PRIANTE
JULIO CESAR
JURANDYR PAIXAO
LAIRE ROSADO
!.APROVITA VIEIRA
LAURA CARIIEIRO
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINO
LI DIA QUINAN
LUIS BARBOSA
LUIZ BUAIZ
LUIZ DURA0
MAGNO BACELAR
MARCELO TEIXEIRA
MARCOS LIMA
MARIA VALADAO
MARILU GUIIlARAES
MAURI SERGIO
MAURICIO R!QUIAO
MAURO FECURY
MAURO LOPES
KELQUIADES NETO
KOISES LIPNIK
NAIR XAVIER LOBO
NAII SOUZA
NELSON MEURER
NELSON TRAD
NESTOR DUARTE
NrCIAS RIBEIRO
NOEL DE OLIVEIRA
OLAVIO ROCHA
OSCAR GOLDONI
OSllAllIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
PAULO RITZEL
PEDRO CAllEOO
PEDRO CORREA
PHIL!KON RODRIGUES
PIII!llTEL GOKES
PINHEIRO LANDIK
RAQUEL CAPIBERIBE
RAUL BEL!II
RIVALDO KACARI
SILAS BRASILEIRO
SILVERNANI SANTOS
SIIIARA ELLERY
TETE BEZERRA
THEODORICO FERRACO
UBALDO CORREA
URSICINO OUF.IROZ
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VALDOIIIRO -IIEGER
VICENTE ARRUDA
WELINTON FAGUNDES
WILSON CIGNACHI
WILSON CUNHA
YEDA CRUS!US
ZE GERARDO
ZILA llEZERRA

RUBENS COSAC

SALATIEL CARVALHO
SALoMAO CRUZ
SANDRO MABEL
SARAIVA FELIPE
SARNEY FILHO
SEVERINO CAVALCANTI

Agosto de 1995
Ttrn.o IV

DA OIl(;ANI1AÇolo DlIli POOt:llJ:s

CAPITul.oI

Do POOER UGISlA11VO

REPETIDAS:

ASSINATURAS CONFIRMADAS................... 171
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM..............
13
TOTAL DE ASSINATURAS
186

SEçÃO

VIII

Do PROCESSO LroISUTllfJ
SECRETARIA-GERAL DA ilESA
AUIIIl\'rURA8 CODIIlIIADA8 BEPZ'rIDl\8
- ANTONIO 00 VALLE
- OSCAR COLDONI

IIG
IIS

PIIDB
PDT

UIIIIl\'rURAB QUE _AO CODOO
1 - ARMANOO COSTA

2 - CARLOS MAGNO
3 - CESAR BANDEIRA
4 - DELFIM NETTO
5 - FELIX HENDOHCA
6 - JOSE CARLOS LACERDA
7 - HARQUINHO CHEDID
8 - NEWTON CARDOSO
9 - HILTON BAIANO
10 - PEDRINHO ABRAO
11 - IIEIII TRINTA

g:

m~~~TUCE

IIG
SE
MA
SP
BA
RJ
SP
MC
ES
GO
MA

PIIDB
Bloco (PFL)
Bloco (PFL)
PPR
Bloco (PTB)
PPR
Bloco (PSD)
PHDB
PHDB
Bloco (PTB)
PHDB

~~

~~OCO(PL)

SECRETARIA·GERAL DA MESA
Seçlio de Atas

OfiCIO

Brasiha 06 de Junho de 1995

n' 1('- 195

DA EAIF.MJA A CONSTITUIÇÃO

Art. 611. A Constituiçto poderA ser emendada medilnte proposla
I - de um terço. no mfnimo. dos membros clt C'mara dos Deputados ou do

Senado Fedc:ral;
11 - do Presidente dll República;
JII- de mais di lIlCIIdc das Assembléias Lqisllti''Is das unidlldcs di Fcdcrt·
çIo. monifcstando-sc. c:adt uma delas. pela maioria relltiva cIc leuS membros.
1 I.' A COIl51ituiçlo nIo poderá ler cmcndtdt na viFncia cIc inlervençlo
fcdcrtl. de CSl8do de defesa OU de CSl8do de sllJo
12.' A proposllW disculida e voIIdt em c:adt Casa do COIlBtCSSO Nacional.
em dois IUmos. CXlIISidcrando-sc 1PfO\'IClt se obliver. em ambos. "ts quinl05 dos
Wl05 dos rapecliv05 1llCnIbroi.
13.' A emcndt • Conslituiçlo lCd prumulpda pells Mesas clt Cimara dos
DepullIdos e elo Senado Fedc:rtl. com o rapcc1ivo DúIllCfO de ordem.
14.' mo será lIbjclo de delibcraçlo a JlIllIlOSU de emcndt ICnclcnle a abolir,
I - a forma fcdf:rati,'I de EsI8do;
" - o VOlo dimo. _ o . lIniversal e periódico;
UI - a aepsraçlo dos PocIcres;
IV - OI direitos e pranliu indtvidutis.
15.' A BIlIlérillconstlnte de propostI de emenda rejeiladt ou h"ida por pre.
joodialdt nIo pode ser objcIo de nova propcl5II na mesma aessIo Ieli.llli\·a.

Senhor Secretano·Geral·

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda á
Constitulçlio. do Senhor Armando Abiho. Que "prorroga os mandatos dos atuais Prefeitos
e Vereadores", contém número sufiCiente de slgnatarros, constando a refenda proposlçlio
de

171 assinaturas válidas;
002 assinaturas repetidas; e
013 assinaturas que não conferem.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTllIÇÃO
N° 108, DE 1995
IDo Sr. Expedito Júnior t Outrol)

Dá nova redação

30

caput e ao par3'grafo 19 do

3rt igo

.tS da Const itu!.

ção federa 1.

(APENSE-SE Ã PROPOSTA DE EME~1lA Ã CONSTITUI ~O ~9 10/951.

M M.... da CImara dOI Deputado. e do Senado Federal, noo
lermos do fi 3° do art. 60 da Constituiçio Federal. promulgam a seguinte Emenda 10 texto
constitucional;

A Sua Ssnhoria o Senhor
oro Mozart Vianos de Paiva

5ecratáno-Geral da Mesa
NESTA

An.

'0

O .....' e o §

'0 do art. 45 da Constituiçio Federal

puum I vigorar com I oeguinte redtçIo:

,etl'LAçaO eltAbA. ANEXADA pILA ppokDENAtlo
'AS COMJ lSon P!kMANENTES

~,!T,!~

-

"An. 45. A CImara dOI Deputado. compõe-"" de representantes

do POVO. elettOl em cada Estsdo, em cada Tetritório e no DiSU1to
Federtl, pelo sistema lII&jOrilirio, com mandato de qUllro 11IO•.
§ 1°. Lei complementar disporá sobre:

\- o 1'lÍmOfo 10ls! de Depulldo.;
fi • a repreoentaçio por Estsdo e pelo Dillrito Federal."
An. 2" Esta Emenda entrI em vigor !li data de SUl pub1icaçIo
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JUSTIFICAÇÃO

caput e o

~

eleJção da Câmara dos lJepurado5 e. por via de conseqtiêncta., das Assembleias

mormente

I

Estados~membros.

e da Câmara Legislativa. no Distrito Federal

A anilioe cuidldoll dOI procedimentol .leito..... vigentes.
forma como 5e escolhe e Je vota nos candidato.. revela que o sistema

proporcional da .lciçio tem

50

ROBERTO PAULINO
ROBERTO VALADAO
RODRIGUES PALMA
ROMEL ANIZIO
RUBENS COSAC
SALDI!AO CRUZ
SAULO QUEIROZ
SERGIO CARNEIRO
SEVERIANO ALVES
SILAS BRASILEIRO
SILVERNANI SANTOS
SILVIO AIlREU
.SILVIO TORRES
S IHARA ELLERY
TALVANE ALBUQUERQUE
TETE BEZERRA
THEODORICO FERRACO
UBALDO CORREA
VALDEIIAR COSTA NETO
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VANESSA FELIPPE
VIC PIRES FRANCO
VI CENTE ANDRE GOMES
VICENTE AllRUDA
VILI!AR ROCHA
WAGNER ROSSI
WELINTON FAGUNOES
WILSON C1lNlIA

IlAURICIC CAMPOS
MAURICIO NAJAR
IlAURICIO REQUIAO
llAX ROSENMANN
MELQUIADES NETO
MILTON MENDES
HtJRILO PINHEIRO
NELSON HARCHEZAN
NESTOR DUARTE
NEY LOPES
ODILIO BALBINOTTI
OSCAR GOLDONI
OSORIO ADRIANO
OSVALDO BIOLCHI
PAES LANDIM
PAULO BORNHAUSEN
PAULO CORDEIRO
PAULO GOUVEA
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PHILEMON RODRIGUES
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO BAllROS
RICARDO GOMYDE
RICARDO IZAR
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO FRANCA
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO I!AGAUlAES

A presente proposta de emenda constitucIonal intenta alterar o
1° do an 45 da Lei MaJor. com V1stas a Instituír o sIstema maJontaria para a

Legislativas. nos
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mollradO deficient•• ineficaz, carecendo de refonna.

Com deito, praticamos um sistema em que se combinam o

quociente partjdário e o quociente eleitoral para I denniçlo do numero de lugares de cada
panido. sendo abertu u Iistu panidíriu. O panido pUA entio a depender do numero de
vOtOI que OI candidatol. individualmente. possam prodUZII. obrigando as legendu •
buscar candidatol com alta densidlde eleitoraJ. que vio desde OI candidatol de
corporaçõe! e categorias. como bancos. sindiearos, ordens reJiglQIU etc. ate OI candidatol
de regiões, cujalealdlde e. primeiro. para com OI grupol que OI elegeram .. JcgUIIdo. com
o partido ea Naçio.
Sob outro aspecto, o sistema proporcional só é compativel com
circunscrições eleitorai. amplu. o que provoca duu comequênciu. A pnmeira é que o
tamanho da arca propicia elevado. custOI das campanhas eleitOrall. numa correlação
lógica. A 5egUndl é que o sistema contnbui para o que se conhece por "pâra-quedismo
eleitoral". acarretando o surgimento de candidatos desvinculados da bate. eleitos com a
chancela do poder econômico,
Todas essas questões 1110 !e resolvem com apelol étícos ou
panidiriOJ. Urge., pois. promover a refollnl do 5ilteml que produz essas distorções.

ASSINATURAS CONFIRllADAS ••••••••••••••••••• 175
ASSINATURAS DE APOIAIlENTO ••••• , . . . . . . . . . . .
2
ASSINATURAS QUE NAO CONFERDI..............
7
ASSINATURAS ILEGIVEIS.....................
1
TOTAL DE ASSINATURAS...................... 198

REPETIDAS: 13

Com .... breve fundamenllÇio. consideramo. haver justificado •

presente proposta e esperamos contar com Q apoio de nossos ilustres Pares no Congresso

1
2
3
4

Nacional para a suaaprovaçio.
Sala das Sessões•

..$dJ~e 1995../ \

S
6
7
8

\\"\'
\ \'

"\

9

e..-

10
11

12

Deputado EXPEDITO JUNIOR

13

,,,\,\'

AIlELARDO LUPION
ADAUTO PEREIRA
ADELSON RIBEIRO
AFFONSO CAMARGO
ALCIONE ATHAYDE
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZlRA EWERTON
ANTONIO AURELIANO
ANTONIO BRASIL
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
ARI MAGALllAES
AUGUSTO FARIAS
AUGUSTO NARDES
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUlHARAES
BENITO GAIIA
BETO LELIS
BOSCO FRANCA
CARLOS ALBERTO
CARLOS APOLINARIO
CARLOS CAl!URCA
CARLOS DA CARIlRAS
CARLOS KELLES
CARLOS NELSON
CASSIO CUNHA LlKA
CHICAO BRIGlDO
CHICO DA PRINCESA
CIRO NOGUEIRA
CONFUCIO IIOURA
CORAUCI SOBRINHO
COSTA FERREIRA
C1lNlIA LIMA
DANILO DE CASTRO
DILSO SPERAFlCO
DOKINGOS LEONELLI
EDINHO ARAUJO
EDUARDO IlARIlOSA
EFRAIII MORAIS
ELCIONE 1lARIlAUI0
ELIAS AllRA/IAO
ELIAS lIlJRAIl
ELTON ROIINELT
DlERSON OLAVO PIRES
DlIO IlAccI
EIIIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRIIIDADE
EUJACIO SIMOES
lruRXCO lIIRAllDA
EURIP!IlEs IlIRAllDA
EXPEDITO Jl1HIOR
FERNAIlDO DINIZ
FERlIAIlDO GOlfES
FEU ROSA
FLAVIO AIlIIS
FRANCISCO DIOGENES
FRANCISCO HORTA
FRANCISCO SILVA
GERSON PERES

GILVAN FREIRE
GONZAGA PATRIOTA
HERACLITO FORTES
HERCULANO ANGHINETTI
HERMES PARCIANELLO
HOMERO OGUIOO
HUGO LAGRANHA
HUMBERTO COSTA
IBERE FERREIRA
IBRAEIM ABI-ACKEL
ILDDIAR KUSsLER
INOCENCIO OLIVEIRA
IVO KAINARDI
JAIME FERNANDES
JAIME HARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JAIRO AZI
JARBAS LlKA
JOAO COSER
JOAO HENRIQUE
JOAO IENSEN
JOAO LEAO
JOI.O KAIA
JOAO IIENDES
JOAO PAULO
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JOAO TROME IIESTRINHO
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE COIlIBRA
JOSE EGYDIO
JOSE JANENE
JOSE MOCIO KONTEIRO
JOSE PRIAllTE
JOSE ROCHA
JOSE THOKAZ NONO
JOSE 'l'llDE
JOVAIR ARANTES
JULIO CESAR
JUIlAllDYR PAIXAO
LAURA CAIlIIEIRO
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINO
LEOPOLDO IlESSONE
LIDIA QUIIIAN
LUIS ROIlERTO PONTE
LUIZ IlRAGA
WIZ CARLOS MAULY
IlALULY NETTO
IlARCELO TEIXEIRA
IlARCIO REINALDO MOREIRA
IlARCOIII PERILLO
IlARCOS LIXA
IlARINHA RAupP
IlARIO CAVALLAZZI
IlARIO IIEGROKONTE
IlARISA SERRANO

-

ADAUTO PEREIRA
ARI KAGALHAES
CHICO DA PRINCESA
CUIIllA LIXA
ELIAS lIlJRAIl
HERCIlLAHO ANGHIIIE'I'l'I
JAIIIE FERNANDES
JOAO IlAIA
JOSE ROCHA
PHILEMOII RoDRIGUES
REGIS DE OLIVEIRA
TALVAN! ALBUQUERQUE
WILSON C1lNlIA

PB
PI
PR
SP
IIG
HG

llA
AC
DA
HG
SP
AL
SE

Bloco (PFL)
PPR
S. PART.
S. PART.
PSDB
PSDB
Bloco(PFL)
PSDS
Bloco(PFL)
Bloco (PTB)
PSDB
PP
Bloco (PFL)

lUIaIn1.'uaAS DE APonxmrro

- JOSE FRITSCH
- PEDRO WILSON

SC
GO

PT

PT

ABSUA1.'uaAS QDE no COIlJ'ZREIl

AGNELO QUEIROZ
ALBERTO SILVA
FRANCISCO DORNELLES
JONIVAL LUCAS
LUIZ BUAIZ
MOISES LIPNIK
7 - NEWTON CARDOSO

1
2
3
4
5

6 -

DF
1'1
RJ
BA
Es
RR
MG

Oficio n', 1(195

Pc DO B
P!IDB
PPR
Bloco (PFL)
Bloco (PL)
Bloco(PTB)
PMDB

Brasíha. 06 de Junho de 1995
Senhor Secretário-Gerai·

ComunIco e Vossa SenhOriS que a Proposta de Emenda á
Constituição, do Senhor Expedito JÚnior, que "dá nova redação ao cepul e ao § " do
art. 45 da ConstitUiçãO Federei". contém número sufiCiente de SignatáriOS. constando a
referida proposiçAo de:

175 assinaturas válidas;
013 assinaturas repetidas;
007 assinaturas qua nAo conferem;
002 assinaturas de apoIamento; e
001 assinatura Ilegivel.

A Sua Senhoria o senhor
Or. Mozart Vi."na de Paiv.
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

Agosto de 1995
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DI - IlCIJIIraçIo . . fQdms,

~!CJIUClo CitADA, A!EXADA tEU COOJtDtNAClo

IV - OI direitol e pflIntias illdividulis.
, 5,' A Nttria _nte de JlI'IlIlOS1I de emellda rejeitada ou 1uI\1da por PRjlldlcada Il1o podt ler.o .eM JlI'IlIlOS1I U _
lCSIIo !e,islltn'l
- .
- .
.

»AS COMllSOES tlJtMANENTES

*

- -

-

PROPOSTA DE D1E:\DA .Á CONSTlTl'IÇ..\O
:\°109. DE 1995
(Do Sr. Coriolano Sales)
Alter3 os incisos I e \"I11 do artigo 1':9 da COn5tltulç.io
FederJ.l.
,;I. C.:f.lISSÁO DE Ccv-;srI11JIÇ..\l) E JUSTIÇ.~ E DE REDAC<'Ol

DA O'lI:AO/J1Ac;AO DOS PODF.RJ:S

CAPIT1JtO I

~s ~cus

d.J Cámar:l dOs

DeOU1~40s

m I)U di. Consunuçjo fedcr:il PROMt'LGA.\f a sccwn1e emenao:l ao

Do POOER

UGlSl.AI1VO
rnsum a 'lgor3r ;:om

J

e do senado Feder:!.1 nos lermos do
TC"(IQ

COnstltlJ'IOD.iJ

Arrito L'.ico: Os InclSl» í e \111 do 3nJgO 129 d.1 Consurwçio Fedlmll
segmnte reli3çio
~

1::1.1· S.lo funções InstltuClonan do \fJn.lstcno PublIco

I • Insu.urn e dmpr o mqutmo e

pn\lu\amente proftIO\er.3 a.;.ia

penal publica 1\3 lenna cb 1':1

Do CONGRESSO NACIONAL

\1tl- .Jc:temunJ.{ dlh!cnctas U\\esu~tonas e:1
tndJc:lndo os rund:1mentos lundtcas de SUõlS nunúesgçôes procesSUlls

InstJura.çiQ do

tnqutnto

Art. 45. A Cãmara dos Depulados compõe·se de representanles do povo. eleItos.

pelo sistema proporcional. em clda Estado. em cada Território e no Distnto FeJl"STIFIC,.\CÁO

deral.

§ 1.' O número lotai de DepuL1dos. bem como I Rpreseru.çlo por Estado e
pelo Distrilo Federal. será estabelecido por lei complementar. proporcionalmente i
populaç50. procedendo-se aos ajustes necessários. 110 alIO Interior ti eJeiçiles. pICa
que nenhuma daquelas unidades da Fcderaçlo tenha menos de oito ou mais de lClenta
Pcplltados

~.

are3 Cl\ el QOe ao l\.tnustcno PubIJco dmpr o ,"quento tI\ 11 par; o
.1IUtZ3lhCnlc.1a ~ tl'11 DUbIJ~ c:onamente j prouç.iQ do ~U1mOl1lo publlco e SOCLlI. 00 mel:;! amblc:ntC c
di': OUUOS IDtcmJeS dl!usos c COteu\lK. desemos na ConsurwCâo federa!
EatraanIO. na are:1 c:rum.a.aJ onde tuslonaz:lall.e OI tunçio do Promotor
PubliCO c n:ws conbDclda. o SlS1lml \lJDlC tonCeâe a comprtCnc:~ pua iI lIlNW"açjo do lDq1.11t'UQ • p:Jbaa
l.Lm1W1do o tràJbo do promoIOI' c ~menu: da propna tuIUÇi cnauJ EsII ~ cauu
\'UW; t:ruJuiIçóa: 10 Iraba1bo do promowr porque em ao contar com o apotO de orPof da\'1.IC\&1adoI da
IUllb&lÇlo rICEtIe Ijo 1OIIICmC. a deNB:uI ou ôI quaxa. com os elemeMal coüudoI .-cZlIC ~ • prodIIçao
de """... _ ,-aJOr )IU1CII<o pua .... se--. A ~ de """... em 1_ ..... dia llI1IluIQla elo

-

Tm",IV

.)jem diSSO l'Or estar maiS oem .1l)arelluóOs o~nKnunamen\e
lut 1=" ! ~.l..e' CF' e"tcrcendCl NaS cortlp::tenclas em \cr~detrJ. sunblose com o Poder JudtClarto o
"'1uuntno Pubhto esu .. :>nstltutlorWmt.ntt nws lellumado t»t::a. \t1SUunt t ~mO':et a.te o nna.l ~
ll1qlJemo
..

C1lJ'tTU.o1

'1m~(t::~::

9'>J.~It:.~

..::''':

<_~ '::'':lJa~

c.:

~J.:~ :'Cae:e~ ':J:ler..:c .; .:;;:

ur.1 ooll:lJ n.1 OUS:.1 oJe cro\.1S lenDO OIl:n3 liocrOJ,,Je ::.l:'J :lI~re:IJr esseS elementOs m\e5U~JtOno~
.1:':: :1.1 rue' .:Ie:::::: J .1enun:l.1 rcauerer nO\J$
:Uuee~':IJS ou Slmplesmeme en..:en.:r a ':.150 lJ.Uhl0 m::us J.~\Ii<1loe.:lO oroccssO \UtJiCl.t1
.
~
::stamos ~::::OS.J..; ooaerrnos .:.:ntJr :.Jm o .10010 Imoresclnd.l\cl aas ~rs
::'eOUlJOOS c -:cruaor:s :.::noo em \ ma ü ~;J.mC'r potlwJr :"Cr mCdll1J.5 tlrJ51ICJ.S c ettCJ,les p:arJ 5Jnc.Jr J.~

...

~l~n ~ ..1 s..J ;:m:'':~:: ~.::mt:'C'.etl.::~J.~: :orcmt'l.:'r s.:oe~.:

Do POIlU UOISl.A7lVO

n.ue.Js

J.l

n:su

~0':1'::.1Jae

&t-Ao 1'111
-~-

Art. 611. A Consliluiçlo pldcrj ICI' emendada mediante proposll'
J - ele um terço. 110 mlnimo. dos lIlClIIbro5 • C'mafll dos Depulldos 011 do
Senado Fedcr.lJ.
11 - do Presidcnle da RcpúbIica,
mais da lIICbde das Aacmbl&.l LqislalÍ'oU das lIIIÍdadCS da Fodcra·
çIo. IIIInifc:stando-tc. cada lIIIlI delas. pela _ioria ldativa leII5 1IlCmbnl5
• I.' A Conslitujçlo Il1o pldcrj ICI' ernctIdada ai Waéncia de íntervençlo
WCflll. de CIIado ele defesa ou de CIIado lltio
• 2,' A JI'lIPO'la lerA cJilCUlida e \'IIlIda em cada e- do Con,resso Nacional.
em dois tumos. CDCl5idefllndo-lc: 1pfO\'lIda IC .i.w. em ambos. IrEs quinlOl dos
votOS cIol JespedÍ\U ~ .
• 3.' A emenda , CCIIlIIituiçlo a:ri ptlIIllIIpda pelas Maas da amara cIol
DcpuIIdos e do SenIdo FodeflIl. CIDIIl o lapCClivD MínIero de ordem.
• 4.' NIo leri CIlljcto de delibcraçlo a praposlI de emenda lendcnle • abolir.
J - • forma l'cdmtÍ'o'l de &lado;
11 - OVDlo 'irao. _o, aÍ'o'ersal e pcri6cJico,

111-*

*

*

CORIOLANO SALES
WALDOMIRO FIORAVANTE
MARCELO TEIXEIRA
LEONEL PAVAN
SALOMAO CRUZ
NIUlARIO MIRANDA
ALCIONE ATHA'!DE
JOAO MENDES
VALDENOR Gt:EDES
AROLDO CEDRAZ
ZILA BEZERRA
GIOVANNI QUEIROZ
BENEDITO DOMINGOS
USHITARO KAMIA
MARIO DE OLIVEIRA
ALCESTE ALl!EIDA
JOSE Lt:IZ CLEROT
NESTOR DUARTE
ROGERIO SILVA
DILCEU SPERAFICO
NEWTON CARDOSO
MENDONCA FILHO
IBERE FEIlRElRA
SERGIO CARNEIRO
!lL'!ULO PINHEIRO
DILSO SPERAFICO
PEDRO IRUJO
JOAO COSER
EDUARDO BARBOSA
MARCONI PERILLO
SEVERIANO ALVES
LUIZ CARLOS HAUL'!
FRANCISCO DIOGENES
GEDDEL VIEIRA LIMA
IVANDRO CUNHA LIMA
VILSON SANTINI
JOAO LUO

ANTONIO 00 VALLE
ELCIONE BARBALHO
B. SA
VILHAR ROCHA
ALEXANDRE CERANTO
ANTONIO BRASIL
RAQUEL CAPIBERIBE
FRANCISCO SILVA
FELIPE MENDES
JOSE COIMBRA
BETO LELIS
ROBERTO JEFFERSON
oDILIO BALBINOTTI
ELIAS !lURAD
JOSE FORTUNATI
GERSON PERES
PEDRO CANEDO
EDSON QUEIROZ
FERnANDO GOMES
ALBERTO GOLDMAN
PAULO RITZEL
IBRAHI!l ABI-ACKEL
MARCOS MEDRADO
JOSE DE ABREU
TALVANE ALBUQUERQUE
HERMES PARCIANELLO
ADROALDO STRECK
OSORIO ADRIANO
SARAIVA FELIPE
FLAVIO ARNS
JAIR BOLSONARO
SERGIO BARCELLOS
ENIO BACCI
RUBEM MEDINA
MUSSA DEMES
CARLOS ALBERTO
JOSE GENOINO
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RICARDO HERACLIO
ANTONIO FEIJAO
MILTON MENDES
ANTONIO GERALDO
AYRES DA CL'lIHA
JOAO MAIA
RUBENS COSAC
AIRTON DIPP
CHICAo BRIGIDO
EMERSON OLAVO PIRES
L"RSICINO QUEIROZ
JOSE MUCIO MONTEIRO
LUIS BARBOSA
ARMANDO CDSTA
COSTA FERREIRA
LUIZ DURA0
OSVALDO BIOLCHI
JORGE WILSON
NOEL DE OLIVEIRA
LUIZ BUAIZ
UBALDINO :JUNIOR
UBALDO CORREA
OSVALDO REIS
:JOSE LINHARES
HERCULANO ANGHINETTI
JOAO RIBEIRO
WOLNEY QUEIROZ
LUCIANO CASTRO
SEBASTIAO MADEIRA
ROBERTO VALADAO
JOAO coLACO
SERAFIIl VENZON
ROBERTO CA/lPOS
ANTONIO KANDIR
HlLARIO COIMBRA
MAURI SERGIO
BETO MANSUR
VANESSA FELIPPE
PHILEMON RODRIGUES
SALVADOR ZIHBALDI
SALATIEL CARVALHO
PAULO TITAN
OSVALDO COELHO
NAN SOUZA
GONZAGA PATRIOTA
FERNANDO DINI Z
JOSE CARLOS VIEIRA
CANDINHO MATTOS
ARNON BEZERRA
LAIRE ROSADO
FIRMO DE CASTRO
EDINHO BEZ
ACELSON RIBEIRO
DUILIO PISANESCHI
SIMARA ELLERY
IlELQUIACES NETO
BONIFACIO DE ANDRADA

CAMATA

Terça-feira 8 16483

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

t'';L.-SON MAROt::E.Zl:........

PEREIRA
AUGl;STO FARIAS
CHICO DA PRINCESA
ROBERIO ARAUJO

"~SMANIO

OfícIO n°

!!.! 195

VICENTE ANDRE GOMES

8 rasll18 06 de Junho ae 15'95
Senhor

LEONIDAS CRISTINO
NELSON MEL"RER
MARINHA AAUPP
HAROLDO LIMA
RICARDO GOMYDE
!'.ARIO NEGROMONTE
ENIVALDO RIBEIRO
ALEXANDRE SANTOS
ABELARDO LUPION
ANTONIO JOAQUIM
THEODORICO FERRACO
ALCIDES MODESTO
JOSE CARLOS COUTINHO
CARLOS CAMURCA
TETE BEZERRA
RENAN KURTZ
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
CHICO VIGILANTE
IVO MAINARDI
FERNANDO FERRO
NILTON CERQUE IRA
SEVERINO CAVALCANTI
TUGA ANG ERAMI
JERONIIlO REIS
JOSE TELES
JOAO PIZZOLATTI
hUGUSTO CARVALHO

Secretar'o~Geral

~: ...s-ht
• ,
Comunico a Vossa Senhona Que a Proposta oe Emenda a
... ç::c :'0 Sen~cr C.Jr'o'ano Saes '::?:..e El'!e r 3 os Ir"l,: ~~s I e '111110 arr'gc ":9 ~g
COf"1Stlt:... I~O Feaeral contem numero sufiCiente de slgnatanos constando a refenaa
proooslçao de
185 aSSinaturas validas
047 aSSInaturas repetidas
002 aSSinaturas Que não conferem
002 assinaturas de deputadas licenCIados e
001 assinatura Ileglvel
AtenClosa~ente

/

/----"
/

./~<J _'"'<
CLAUDIO RAMOS AGUIRRA

A Sua Senhofla o Senhor
Dr Mozart Vianna de Palva
Secretàno-Gera/ da Mesa
NESTA

JOSE ALDEIlIR
SILVIO TORRES
SERGIO MIRANDA
FEU ROSA
MATHEUS SCIIMIDT
DAVI ALVES SILVA
MAGNO BACELAR
IlARCELO DEDA
HERACLITO FORTES
PAULO GOUVEA

-<:hefe

LtG'S~çAD C'1ADh, ANEXADA PELA COOAPENAÇAc

DE COHISSOx:S PERi!ANEII'l'ES

-

CONSTITlJICin

DOMINGOS OUTRA
CHICO FERRAMENTA
NILSON GIBSON
MAX ROSENHAllN
CUNHA LIMA
IlARILU GUIMARAES
ITAMAR SERPA
ROBERTO PESSOA
ROLAND LAVIGNE
REGIS DE OLIVEIRA

--..:anaumAiT~
Ttn'1nlV

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas
Ofício nO

li! 195

Brasilla, 06 de Junho de 1995

/

Senhor Secretário-Geral'
Comunico a Vossa Senhona que a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Conolano Sales, que "a!tera os IncIsos I e VIII do artigo 129 da
Constituição Federal", contém número sufiCiente de signatános, constando a refenda
proposição de:
185 assinaturas válidas:
047 assinaturas repetidas,
002 assinaturas que não conferem:
002 assinaturas de deputados licenciados: e
001 assinatura Ilegível.

r-----\/
Atenciosamente,

/

//
~/~~/'&'-"~
r

CLAUlllO RAMOS AGUIRRA
A Sua Senhoria o Senhor
Dr, Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

.,.".chefe
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de saúda e

s.tGl SLAçAo C1TADI\, ANEXADA PELA COOROENACAo

de educaçao. que atendam as exigências

estabelecidas em lei."

DI: C01U SSOI:S PERMANENTES

JUSTIFICAÇÃO
A modificação do parágrafo

7'. do artigo 195, expllcihl o

conceito de Seguridáde Social, abrangendo a AssIst6ncia SOCIal propriamente dita,

por entidades bef'ieficentes. assim como. a AsSistência

a Saúde praticada

Educacional execut'lldá por entidades filantrópicas, sem fins lucrativos.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • t-

A isenção incentiva as entidaOOs comunitánas existent.., como
o surgimento de outras similares, convocando a comunidade plllB traterna e
solidariamenteusumlT os problemas dos indigentes e de maneira criativa supor as
DA OR(õANI7Al;J.O DOS

PODr.V.'

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

nteonI1ecidas carêncies do poder público.
Quando s.. intenta suprimir este direito. sob a alegativa da ser

CAI'IT1.>1.0

D",

o sistllma previdenciário contributivo, omitem-se o reconhecimento,

IV

por parte do

órgão 31Tecadador, que a contnbuição perene e af..liva dessas Instituições ao

FI'SÇO€S ESSENCIAlS li kSTll;~

cofllUnto do universo social é infinitamente superior ao que o governo deveria
dispender para manutenção dessas Entidlldes,
Frequentemente,

ouvem-se argumentos de que algumas

dessas InstitUições fugiram de sua finalidade onglnal. benefiCiando grupos. famillas

Do MINJSfEJUO PL'BLlCO

o

ou Interesses IndIVIduaiS É até admissivel constatar-se que determinada parcela

An. 127. MlnlSICnO PublICO é InSUtUl~ pennanenlc. CS5Cncllll à funçio jurisdICIonal do E~. Incumblndo-jlic a defcsa
ordem JundlCa. do rcglRlC democrallco c
dos Intcrc:sses SOCIaIS c IndJ\lduals .ndlsporuVCIS

aa

§ I ' Sio pnnclp'os InSUlUClOrwS do MlnlSlCnO Pubhco a Unldade. a IndlviSlbllld3dc c a Indcpendénc.a funcIOnai.

§ 2 • Ao MlnlS/cno Publico c assegurada autonomIa funCIonai c admlnlstratl'
va. podendo. obsc" ado o disposto no art 169. propor ao Poder Lcglslallvo a criaçjo
c C\unçio de seus cargos c sc" lçoS aU\lhares. pro>cnrlo-os por concurso publico de
P'O"as c de prO\'as c lItulos. a leI dISporá sobre sua organl~ c fullClonaPlCnto.
§ "I • O MlnlS/cno Publll:O claborarà sua proposta orçamcntària dentro dos

dos que gozam dessa Isenção deSVirtuou a finalidade do benefiCIO mas vale
ponderar que na sabedona do parágrafo 7', expliCitO: "que atendam às eXlgénclas
estabelecIdas em let"

Cumpre. enlão. ao poder público fiscalizar pUnir. Inlbli.

cassar direItos que não se enquadrem á JUStiça da lei A propósito. já eXiste
legislação específica quI' diSCiplina a matéria.
Separar o JOIO do trigo, O alho do bugalho. é dever do poder
legiferante.

Mas.

slmpilstamenle.

exclui-lo,

fundamentado em exceções ou

argumentos Insustentá...,eI5. é pUfllr milhares de excluídos que se virâo privados de

limites CSl3bclccldos na ICI de dllclnzcs orçaPICntanas.

aSSistênCIa que lhe acompanham a eXistência. Evoquem·se as' Creches. as

An. 129. Sio funções inslltuclonalS do MlnlSléno Plibllco'

de brasileirOS.

Escolas. as Santas Casas. as APAEs, que tanto serviço vêm prestando a milhões,
I - promovcr. pnVallvaPICntc. a açio penal pública. na fonna

aa lei;

Suprimir da legislação a Isenção e aludir-se a outras fórmulas

VllI- mju.>Itar dIligências InVCsugalÍlnaS c a inSlauTaçJo de inquérilo polici-

compensatónas é usar a gota letal que. certamente, as levará ao exterminio. MUitas

ai. IndJc:ados os fUndaPICnt05 JuridlCOS de suas manúcszaçOc$ PlOCCUlWS;

raclonailzações poderão surgir, mas, é bom lembrar que toda raCIonalização oculla

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

um argumento aparentemente válido. porem, reaimente falso

A permanéncla e a modificação do parágrafo 7', do artigo 195
da Consttluição, é convite ao exercício da cidadanra democrátrca.

Sala das Sess6es, em

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUlÇÃO
NO 110, DE 1995

(;)

J/&lJ"'/.fS"

(Do ·Sr. José Unhares e outros)
Dá nova redação ao parágrafo 79, do artigo 195, da
Çonstituiçào FederaL
lÃ COMISsM DE CO~STITUIC"O E JUSTICA E DE REDACAO)
As Mesas da Cãmara dos Deputados e do Senado Federal. nos
termos do art. 60 • da Constituição Federal. promulgam a segUinte Emenda ao texto
constitucional:
Artigo Único. No § 7', do artigo 195. do lexto constitucional,
acrescente-se a seguinte expressão,logo após o lermo .... de asslstllnc.a SOCial .,

"de saúã e ã educaç.o"
passando a vigorar com a seguinte redação:

§ 7' - São isentall de contribuição para segundade social as
entidades beneficentes. sem fins lUcratiVOS, de assIStência social,

AIlELARDO LuPIOIl
AGIlALDO TIMOTEO
ALCIOIlE ATHAYDE
AL!XAIlDRJ: CERAIlTO
ALEXAIII)RJ: SAllTOS
ALVARO GAUDENCIO IlETO
AIlISAL GOMES
AIlTOIlIO I!AIJIIIAIIIl

=:~g ~~J~~S

A!lTOIlIO JORGE
AlUlAIlDO AIlILIO
AlUlAIlDO COSTA
ARIlALDO ~ARIA DE SA
ARIlOIl BEZERRA
ARoLDe CEDRAZ
AUGUSTO VIVEIROS

AYRES DA ClJJIIIA

B. SA

BENEDITO GUIIlARA!:S
BEIlITO GAIlA
B1ITO IIAIlSUR
CAIlDIJlHO MATTOS
CARLOS MAGIlO
CARLoS MOSCOIlI
CARLoS IlELSOIl
CECI ClJJIIIA
CE5AR BA)lDEIRA
CIIICAO BRIGIDO
CIIICO VIGILl1J1'1'1l
CIPRIAIlO CORREIA
CLAUDIO CAJADO
CORAUCI SOBRIllHO

CORIOLANO SALES
COSTA FEilllEIRA
ClJJIIIA BUEIlO
DAIlILO DE CASTRO
DARCISIO PEROIlDI
DAVI ALVES SILVA
DILCEU SPEIlAFICO
DOLOIlES IIUIlES
EDSOIl QUEIROZ
EDUARDO IlAR!lOSA
EFRAIM MORAIS
ELIAS MllRAD
EllERSOIl OLAVO PIRES
EIlIVALDO RIBEIRO
FATIMA' PELAES
FELIPE IlEHDES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Agosto de 1995

MAURICIO REQUIAO
MAURO LOPES

FIRMO DE CASTRO
FLAVIO AlU/S
FLAVIO DERZI
FRAl/CISCO HORTA
FRAl/CISCO SILVA
FREIRE .:n.:NIOR
GERSON PERES
GILVAN FREIRE
GONZAGA MOTA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HERACLITO FORTES
HlLARIO COIMBRA
HUGO LAGRAl/fiA
IBERE FERREIRA
INACIO ARRUDA
INOCENCIO OLIVEIRA
IVANDRO CUNHA LIMA
JACXSON PEREIRA
JAIME FERNANDES
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JAIR SOARES
JAIRO AZI
JAIRO CAlU/EIRO
JERONIMO REIS
JOI.O ALHEIDA
JOI.O HENRIQUE
JOI.O IENSEN
JOI.O MAIA
JOI.O MENDES
JOI.O NATAL
JOI.O RIBEIRO
JOFRAII FREJAT
JONIVAL LUCAS
JORGE WILSON
JOSE BORBA
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE CARLOS SABOIA
JOSE EGYDIO
JOSE JANENE
JOSE LINHARES
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MENDONCA BEZERRA
JOSE PIMENTEL
JOVA!R ARANTES
KOYU IHA
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LUIS BARBOSA
LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUI Z CARLOS MAULY
LUIZ DURA0
LUIZ MOREIRA
MANOEL CASTRO
MARCELO TEIXEIRA
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARCO!'I PERILLO
MARCOS LIMA
MARCOS MEDRADO

LEGISLACAo CITADh, ANEXADA PELA CoORDENACAC
DE COHISSOES PERMANENTES

MELQUIADES NETO
MURlLO PINHEIRO
NAN SOUZA
NELSON MARQUEZELLI
NELSON IIEURER
NELSON OTOCH
NEY LOPES
NICIAS RIBEIRO
NILSON CIBSON
NILTON BAIANO
NILTON CERQUElRA
ODELHO LIAO
OLAVIO ROCHA
OLAVO CALHEIROS
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCNI
OSVALDO COELHO
OSVALDO REIS
PAES DE ANDRADE
PAUDERNEY AVELINO
PAULO FUJO
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CORRIA
PEDRO IRUJO
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
RAlKUWDO SANTOS
RAQUEL CAPIBERIBE
ROBERTO MAGALHAES
ROBERTO PESSOA
ROBERTO VALADAO
RODRICUES PALHA
ROLAND LAvrCNE
ROMEL ANIZIO
ROMMEL F.EIJO
RONIVON SANTIAGO
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ
SANDRO KABEL
SARNEY!'ILHO
SILAS BRASILEIRO
SILVERNANI SANTOS
SILVIO ABREU
SILVIO TORRES
TALVANE ALBUQUERQUE
TUCA ANGERANI
UBIRATAN AGUIAR
URSICINO QUEIROZ
VALDEMOR CUEDES
VALDIR COLATTO
VALDOMIRO MECER
VICENTE ARRUDA
WERNER WANDERER
WILSON BRANCO
WILSON CAMPOS
WILSON CIGNACHI
YEDA CRUSIUS
ZE CERARDO

MARINHA RAUPP
MARIO DE OLIVEIRA
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f 7.· Sio iIenlas deeollll'ibuiçto pera a seguridade JOCialas CIlIidades beneft·
de assistâlcia lOCia' que atendam às exigências cstabclcc:idH em lei.

...............................................................
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 111, DE 1995
(Do Sr. Paulo Gouvêa e outros)
Estabelece a coincidência geral das eleições a partir
do ano de 2002.
(li COMISSÃO DE CONSTITUI CÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

SECRETARIA-GERAl DA MESA
SeçIIo de Atai

/11195

Ofl~io n'

Bruiira, 06 de junho de 1995

Senhor Secrelãtio-Geral:
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda •
Conslifuiçlo, do Senhor JOIé Linharel. que "~ nova red8çAo ao parágrafo .,.. do artigo
195, .da ConS1itUiçlo Federal", contém número suIicienle de sígnatirioa, COI'lI18ndo a
referida proposiçlo de:
174 assinaturas v.lides;
010 assinaturas repetidas;
004 assinaturas que nio conferem;
002 assinaturas de deputados Iicanci8dos; e
001 asllnatura ilegível.

Alenciosamenl8,
/

.

~

,/

/

I

/

t?Í--"~~

CLAUOIG RAMO AGUIRAA
.

C'

As Mesas da Càmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
F~deral. promulgam a seguinte Emenda ao texlo

termos do an. 60 da Constituiçio
COIISIilUCional.

AIt. I" A panor do ano de 2002. haver& coincidência das eIeIç6a
presidenciais. federais. estadUlls e munIcIpais.

An. 2- Sera de seis anos o mandato dos Prefeitos. Vicc-PrttCitos e
Vereadora a serem eleítos em 19%
JUSTIFICAÇÃO
A .....izaçio de eleiçiles de dois em dois 1110$ (para Pmidenle da
RIpúbIíca. Senadores. Deputados Federais. governado..s e Deputados Estaduais ..
IItnadamente, para Prefeitos. Vice-Prereitos e Vereadores) lulmutua a vida do Pais.
Constitui. ademais. um desperdício de recunôs. porquanto os pleitos eleitorais oneram em
rnuilo os BUlos publiaJs.

~

A Proposta de Emenda à Constituiçio que ora ~ viu.
a coincitlõncia das eleições em todo o País. a panir do 1110 de 2002. COIll s

rWzaçIo limullinea de lodos os pleitos, cremos que. alem da economis de ...as para o
T _ . poderio. finalmatle. serenar os inimos .....lados pela diJptua. haVOlldo UllI
pcriodo COIIlinuo de quattD anos em que se possa parar para governar com llOIJIIIIidade.
A Sul Senhoria o Senhor
Or. Mozart VI8MII de Paiva
s-etirio-Geral da Mesa

,NESTA

Para conseguir .... objetivo, eswnos propondo um _ o de
dois anos no periado de mandato dos Prefeitos. Vice·Prefeitos e V...-dora a _

éteitos no prOximo 1110 de 1996

16486 Terça-feira 8

Com essa medida. esperamos dar mills um pano no 5tnudo do
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institUições

ele1ç6es a partIr do ano de 2002", cantem numero suficiente de slgnatanos. constando a
refenda proposiçãO de'
172 assinaturas válidas',

012 assInaturas repetidas:
006 assinaturas que não conferem, e
001 assmatura de deputado licenciado.

Saladas Sessões. emihde rt1Ç...o de 19Q5"

~

,

) (L._j-

AteQS9~amente.

Depulado PAULO GOIJVÊA

ABELARDO LUPION
ADELSON RIBEIRO
AFFONSO CAMARGO
AGNALDO TIMOTEO
AIRTON DIPP
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZlRA EWERTON
ANIBAL GOMES
ANTONlO BRASIL
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JORGE
ARACELY DE PAULA
ARI ~GALIlAES
ARNALDO ~DEIRA
AROLOE DE OUVElRA
ATlLA LINS
AUGUSTO NARDES
BONIFACIO DE ANDRAD1\
CARLOS AIRTON
Cl\RLOS ALBERTO
Cl\RLOS APOLINARlO
Cl\RLOS ~GNO
CHICO 01\ PRINCES1\
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
CUNllA BUENO
CUNllA Ll~
DE VELASCO
DELFIM NETTO
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
DOLORES NUNES
EDINHD ARAUJO
EDISON ANDRINO
EDSON EZEQUIEL
EDSON QUEIROZ
ELI1\S MURA0
ELISEO MOURA
ELTON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO B1\CCI
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EURICO MlRAND1\
EURIPEDES MlRAN01\
FELIX MENDONC1\
FERNANDO DINIZ
FERNANDO TORRES
FERNANDO ZllPPO
FEO ROSA
FLAVIO ARNS
FRANCISCO SILVA
GENES lO BERNARDINO
GERSON PERES
GONZ1\GA P1\TRIOTA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HERACLITO FORTES
HERCULANO ANGHINETTI
HERMES PARCIANELLO
HUGO BlEaL
HUGO RODRIGUES 01\ CUNHA
HeMBERTO SOUTO
IBRAHIM ABI-1\CKEL
INOCENCIO OLIVEIRA
JAIME FERNANDES
JAIME ~TINs
J1\IR SIQUEIRA
J1\IR SOl\RES
.JAIRO 1\ZI
JARB1\S UMA
JERONIMO REIS
.101\0 ALMEID1\
JOAO HENRIQUE
.101\0 ~IA
.101\0 MENDES
.101\0 PAULO
JOSE ALDEMIR
JOSE BORRA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE DE ABREU
JOSE EGYDlO
JOSE JANENE
JOSE JORGE
JOSE LUIZ CLEROT

JOSE ~CHADO
JOSE MAURICIO
JOSE MOCIO MONTEIRO
JOSE PINOTTl
JOSE ROCHA
JOSE TELES
JOSE THO~Z NONO
JULIO REDECKER
LAEL Vl\RELLl\
LAlRE ROSADO
LEONEL P1\VAN
LEOPOLDO BESSONE
LUlA NETTO
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOS1\
LUU BRAGA
LUIZ BU1\IZ
LUIZ Cl\RLOS Hl\ULY
~CELO TEIXEIRA
MARCIA MARINHO
MARCONI PERILLO
MARI1\ VALADAO
MARINHA RAllPP
MARIO Cl\VALLAZZI
MARro NEGROMONTE
~THEUS SCIlMIDT
MAURI SERGIO
~URICIO NAJAR
~URICIO REQUIAO
MAURo LOPES
~X ROSE~N

MENDONCA fILHO
MlLTON MENDES
MURlLO PlNHEIRO
MOSSA DENES
NELSON ~CHEZAN
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NESTOR DUARTE
NEWTON Cl\RDOSO
NEY LOPES
OSORIO ADRIANO
OSV1\LDO REIS
PADRE ROQUE
PAULO BAUER
PAULO DELGADO
PAULO GOUVEA
PAULO LIMA
PAULO RITZEL
PEDRINHO ASRAO
PEDRO CANEDO
PHILENON RODRIGUES
PIMENTEL GOMES
PrNHEIRO LANDIM
RENAN KURTZ
RICARDO Bl\RROS
RIVALDO ~Cl\RI
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO FONTES
ROBERTO MAGALHAES
ROBERTO PESSOA
ROBERTO VALADAO
ROGERIO SILVA
ROMEL ANIZIO
ROllMEL FEIJO
RUBENS COSAC
SALQMAO CRUZ
SERAFI!! VENZON
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
aILAS BRASILEIRO
TELlIO KIRST
TETE BEZERRA
URALDINO JUNIOR
VICENTE CASCIONE
VILMAR ROCHA
VILSON SANTINI
WELINTON FAGUNOES
WILSON CIGNACHI
WILSON CUNHA
YEDA CRUSIUS
ZAIRE REZENDE
ZILl\ BEZERRA

(/-~.;L

,./

, ...~~

CLAUDIO RAMOS AGUIRRA
Ci"'efe

A Sua Senhorla o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Pa,va
Secretáno-Geral da Mesa
NeSTA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
W 112. DE 1995
(Do Sr. José Genoíno e outros)
Institui o Sistema de Controle do Poder Judi.:iário.
(;l. COfflSS"O DE CONSTITUIOO E JUSTIÇA E DE

REDAÇ,~OJ

As Mesas da Câmara dosDeputados e do Senaoo t-ederal. nos termos
do art. 60 da Constltulcão Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constltuclonaf.

Art 1 Inclua-se na Secão I, do Capítulo IIf. do mulo 111, da Constnuicão
Federaf. os seguintes dispoSitiVOS, renumerando-se os demaiS:

"Art. O sistema de controle do Poder Judiciário ...ra constituído
pelo:

I - Conselho Federal de Justica:
\I - Conselhos EstaduaIS de Justlcs;
111 - Conselho Distrital de Justics.
Parágrato único - O sislema de controle exercerá a fiscaliz.acão
externa do Poder JudiClárJo, vedada a Interferência no mérito das decisões
proferidas e nas abvidades JuriSdiCIOnais.
Art. Compete aos órgãos do sistema de controle do Poder
JudiciárJo se pronunciar sobre:
I - a proposta orcamentária anual:
11 • aquisdo da vllaliCledade:

111 - a criacio e eXtincio de varas judiciárias e tribunais:
IV - criacllo e extincio de cargos da rnagistr:lbJra e dos servicos
aUXIliares:
V - afencão do merecimento para efMos de promocão:
VI - perda do cargo de magistrado.
Parágrafo úniCO Compete ao sistema de controle do P,oder
JudicIlino fiscalizar o servlco Judiclaf. supetvlslOnar os atos administrat,vos e
receber denúnCias e reclamaCÕ8s contra membros da magistratura e
funClonanos dos servlCOS auxdiares

Art. O Conselho Federal de JustleS tera a seguinte compostcão.

seCRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

OfíCIO nO .If.:" 195

/

Brasilla.

Da de Junho de 1995

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhona que a Proposta de Emenda à
Gons.tltulção, do Senhor Paulo Gouvâa. oue "estabelece a comcldêncla geral· das

I - cinco ministros eleitos por cada um dos TribunaiS SuperiOfes.
11 - um Procurador da República alerto pelo ConselhO Supenor do
Minsrtâno Público;
111 - um advogado eleito pelo Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasd.
IV - três cidadãos brasileiros com mais de trinta e cinco anos
eleitos pelo Congresso NaCIonal, vedada a indlC8C!llo de parlamentar.
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Art. Os Conselhos Estaduais de Juslica terão a seguinte
composlcio:

I - cinco Desembargadores eleitos pelos magIStrados;
11 - um Procurador da Justica eleito pelos integrantes do MinistlÓllo
Público Estadual;
11I - um advogado eleito pelos integrantes da SeccIonal da Ordem
dos Advogados do Bras";
rv - !ris cidadAos brasileiros com mais de trtnta e cinco anos
eletlos peta Assembléia Legislativa do Estado, vedada a 'ndicacio de

parlamentar.

Art. O Conselho Distrital de Juslica terá a seguinte composicio:
I - cinco Delembergadores alertes pelos magistrados;
11 - um Procurador de Juslica eleito pelosi irn.grantes do Ministério
Público do Di5trtlo Federal;
11I- um advogado eleito pelos integrantes do Conselho SllCClonal
da Ordem dos Advogadoa do Brasil:
IV - !ris Cidadios brasileiros com mais de trinta e cinco anos
eIeilOS peta Cilmara Dislrital, vedada a indicacio de parlamentar.

Art. O mandato dos membros dos Conselhos que Intagralm o
sis_ de controle do Poder Judiciário será de trés anos, vedada a
reconducio.

ano subseqilente. observado quanto ao mais o disposto
art 77".
.... h

.

Art 29

.

.........................................................................................
II - eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito até noventa e dois dias antes do término do mandato dos que devam
suceder. aplicadas as regras do art 77 no caso de Mu::icipios
com mais de duzentos mil eleitores

m· posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no
3 de janeiro do ano subseqtlente ao da eleicão.
•• . . •

u

06

Art,J2

dia

•••

.

!o. A eleição do Governador e do Vice-Governador. observadas as regras do art 77, e a dos Deputados Distritais. para mandato de quatro anos, realizar·se-à noventa e
dois dias antes do término do mandato de seus antecessores
e a posse ocorrerá no dia 3 de janeiro do ano subseqilente.
•• . . •

Art. 05 Trtbunais nia poderão realizar seu6es secrelas para
tratar de assunto administralJvo.

no

40

.

Art.S7

.

40. Cada uma das Casas relUlir-se-à em sessões
Art. Lei Complementar disporá sobre a compel6ncla. orgBmzacio
do Poder Judiciário.

e funcionamento do sistema de controle

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 113, DE 1995
(Do Sr. José Rocha e outros)

preplll'lllórias. a partir de J de janeiro. no primeiro ano da
legislatura, para posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas. para mandato de dois anos. vedada
a
reconduçio para o mesmo cargo na eleição imediatamente
subseqüente.
Art. 77 A elt:lç:io do PreSidente e do Vice·Presl-

Altera dispositivos da Constituição Federal, permitindo
a reeleicão para cargos executivos. unificando a data de
realização de eleições nas esferas federal, estadual e
municipal, e transferindo para 3 de janeiro a data de

posse dos eleitos.

dente da. Rtpubhca rtahzx-se-a., r;nnult3lleamente. noventa
~

....

dois diu antes do termmo do mandato preSidenCial VI-

~

Art,82 O nuodalo do Presld.m. da Republica e
de quatto 11I01.

t

tera lD!CtO em 3 de JalelrO do mo subsr:-

quente ao da sua eletç~".
(APENSE-SE j\ PROPOSTA DE EMENDA j\ CONSTITUIÇÃO N9 58/95)

AI _

da C. . . . doi Depuladot • do Seuado FodonJ.

do Irt. 60 da COlIIlilui~1o FodonJ.pr_l.... a "!lIÍIII. Emmda
.-iIucioaal:

no.

10 tnlO

.~. 20. E 8at!cmtlCio ao .-t. 40. do Ato da
Disposiçõe. ConstitucionaiS Transn6nu 50. com a seguinte redação;

1;50.• 60 ; 2'"<IIJUI"; 29. U .11I; 32 ~ 20;
cOQIIÍIIICioeal P*D 5 vi~ COlll . . . . . . rniaçto:

Ar!. lo. OI mo. 14,

57. _ 40. n

••2 do _

".-\lt 40

50. O,lIUIIdaIo. do. Pr.f.ito•• Vic.·Pr.f.ito.
Veremorea. Strtm eleito" no pleito de 1996
ItrIo 5 ~Io d. do.......

".-\lt 14
..
~o. O pretideae da Repúblic" 05 Oovtmadorn
di EIlado • do Dillrilo FodonJ • Pnf.ito. podIrto 11I' r••I.iloI_por_.lIIIl8v.. pora ....._
c..... DO po-

't

Ar!. 50. EIta Emenda enn .m vigor na data d.
_ pu/llicaçjo.

riodoimedi_
.
60. P COllC",""", 1 0 _ ou a .... c..10•• uoridadn -.ci..... DO pII'iIJ1db ~ dlVIID

renunciar aos respectivos lIllIIICIatos até três meses antes do
pleito. tomando-se inelegíveis para o mesmo pleito aqueles
que os sucederem ou substitulrem neste penodo.

.................................................................o.
°I Art, 28 A eleição do Governador e do Vice-('~
vemador de Estado, para lI1lII1dato de qualro lIIlOS,
realizar-se-à noventa e dois dias antes do término do mandato de
seus antecessores. e a posse ocorrera DO dia 3 de janeiro do

.

JUsnnCAçAO

A pn_ Propoola di Emeoda Vila inicialmew ...,.mr 5 proi
biçlo di nel.içlo doo cbetis de EncWvo cllftllda JlO IIuI1tnlO COllllllUClooa1 a fim d•
poIIibilítlr lIIIl8 roc~ 10 mnmo c"80. 110 penodo UDOdi..".,.. subI.qn
.
dnde quo .. relptCliv.. litul...... dI'ÍlICOIlIplIIbílizem, c_ _c.dlncla di 3 11II .
di HU' cW!OL
A prolbi~... di ro.l.i~lo. como ,; sabido. s. _
llIm&
~ de quo o <idadlo
tem COIIIO defeDdlr .vàa1 oolízaçlo da "~. do
l"V'rIlO COID fiIII.l.ítoniI.

'*'

E1i(l5ttm. ..:ontudo. mtc!on\smos n&bt\s ó\ sertm l1uhzsdos no
abUSIVa, I!' 010 ~ o IMO de o governante ser. ~le propno.
"'a1dldal:o. que condu<: a 131 uso. ,;;&hemos perten3menre que o beneticlarla pode ser um
..ombllt a

~SSI

prallca

ttrCl!'lro

De qualquer torma. a ..edaçao arua.lmente em 't'1g:or unpede que
.10l5b"aÇO~S b~m
~onti~r\':lao

sucedidas. que

..eu presUlpo.

po~~am

t~nham corn~ondldo

itr con.tirmadas

aos anseios dos "Idadlos -:
pejo "'oro popular. dando

~ mantidas

..:Ot\llnuuiade- a obra. reallzada.
Adtmal~

pmtllDtll(t

~

prelende ...sta Jnlclallva

l!'51abelet'~r

lJerat. de modo que os pleitos. a partir de 1998. passem a

Se!"

caJendtno
realizados

fUDuJtm,antntt. ~m todo o temlono nacIOnal. para preenchimento de todos os carqos.
....tiru (.deral. tstadual e muru(apaJ,
•
I) crono~. eleitoral que ora propomos tem por objetivo
pnnclpal a rKlonahzaçllo co a economia de rrCUl"son. dados os altos custos que cada
novo pJelto Iluphca p.-a o. cofres publiCaI. A sunuhaneldade dos pleno•• tm1a vez
acolhida ~m nolla Carta Matar tt'1râ.. li~1O duvuja. grmde benetlclo tambem ao
,leitondo. quo nto roro e obnplo a .nft.tUaT dIficuldade. d. ,oda sono pon
comp..tcrr .. mnM.
Allun e que. caro acolhida a presente imclatlva. u: pro:cmu
~leiçMI
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nuucipus. em 1996. senlo reall.Zadar para um mandara de Prefeitos e

VlI't.oorel reduzido P"'lptnU d011 mol~ a pll'tIr de 1998 pUII.-emas a ter eleições

pna•.
A oum. meta delta prOPOllbra e a de rnnstj.rir de lo, par'.

J de jlDlU'D do 1110 m';)H~t:nte 3.0 du eleições. a ~ pll"l. mle\o do. m~o e po!!se
doi DOVOI elflfol. letKb em VI!!!! ~ couvtn1inçia de nio se aauwl.em u cenm6ruu de
pOIN com u tradiCIOlW' festlVl~S de lotCIO de- IDO.

MAL"RICrO CAMPOS
MENDonCA FIl.HO
Mor5E5 LIPNIK

REGIS DE OLL'.·HAA
RICARDO IZAR

m:Rrto PINHEIRO
M1:SSA DEMES
NAIR XAVIER LOBO

ROBERIO ARAU.JO
ROBERTO BALESTRA

NELSON

ROLAl/D LAVIGNE
ROMEL ANIZIO
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ
SERGIO CARNEIRO
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SIMARA ELLERY
TETE BEZERRA
OBALDINO .JUNIOR
L"RSICINO QUEIROZ
VALDIR COLATTO
VALDOMIRO MEGER
VANESSA FELIPPE
VICENTE ARRUDA
VICENTE CASCIONE
WERNER WANDERER
YEDA CRUSIUS
ZILA BEZERRA

"LlilllSUÇAo CITADA ANIIXAOA ~II.A
COOIUlINAÇÃO DIIIT\JDOI LlOlILATlVOloClDt"

CONSTITUiÇÃO
REPúBLX':A FEDEIUlTIVA DO JlIUlSIL

1988
TtruLo 11

Por todo o expomo comuos com o endollo de nOllos

fg

ROBER'!'D PESSOA

MARQCEZE~~:

NELSON MEL"RER
NILTON BAIANO
OUVIa RoeM
OLAVO CALHeIROS
OSCAR GOLDONI
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO COELHO
PADRE ROQUE
PAULO BORNHAUSEN
PAOLO CORDEIRO
PAOLO GOUVEA
PAOLO LIMA
PEDRINHO ABRAo
PEDRO CANEDO
PEDRO IRU.JO
PHILEMON RODRIGUES
RAI!lllNDO SANTOS
RAUL BELEM

Dos DIIluros I

"-'1 Panl p. . a apro~1o da pr'I01Il' Propoota de Emenda.
Sala du s...Oos, em

RITA CAMATA

GARAHI1All FlJ!<DAMI!'lTAIS

CAPIruLo IV
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Dos Dll\EITOS POI.mcos

DeplIlado
ABELARDO LOPION
ADAUTO PERE!RA

ADELSON
ADYLSON
AGNALDO
ALCESTE
ALCIDES

SAL'/ADOR
MOTTA
TIMOTEO
ALMEIDA
1I0DESTO
AL~~~DRE CERANTO
ALVARO ~AUDENCIO NETO
ANA .JULIA
ANDRE PUCCINELLI
AHI!!AL· GOMES
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO JOAQUIM
ARI MAGALHAES
ARMJ.NDO ABILIO
ARNALDO FARIA DE SA
ARNON BEZERRA
AROLDO CEDRAZ
ARTMUR VIRGILIO NETO
AUGUSTO FARIAS
BEIIEDITO DE LIRA
BEIIEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUlMARAES
BENITO GAlIA
BETO LELIS
BONIFACIO DE ANDRADA
CAlIOINHO MATTOS
CARLOS MELLES
CARLOS NELSON
CECI CUNHA
CELSO RUSSOMANNO
CHICAO BRIGIDO
CIPRIANO CORREIA
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CA.1J\DO
CONFUCIO MOURA
CORAl/CI SOBRIIlHO
CUlIHA LIMA
OILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
DOMIIlGOS LEONELLI
DUILIO PISANESCHI
EOIIfIIO ARAUJO
EFRAIM MORAIS
ELIAS ABRAMAO
ELTON ROH!lELT
DIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRIIlDAD!
!U.1ACIO SIMOES
ItlRICO MIRAllDA
ItlRIPEOES MIRAIlDA
EXPEDITO .1llIiIOR
FELIX IIEIlDONCA
FllJUIAIlDO GOIlI!S
FIRIlAllDO LOPES
FIRIlAllDO LYRA
FIRIlAllDO ZUPPO

I· LiJósi: ROCHA

FRANCISCO HORTA
FRANcrsco SIV....A

FREIRE JUNIOR
GEDDEL "lIEIRA LIMA
GERVASIO OLIVEIRA
GIL"AN FREIRE
GrOVANNI QUEIROZ
HERACLITO FORTES
HERCULANO ANGHINETTI
HlLARIO COIMBRA
HUGO 8IEHL
HUGO RODRIGCES DA CUNHA
HL"MBERTO SOL'TO
IBERE FERREIRA
IBRAHIM ABI-ACKEL
ILDEMAR KUSSLER
IVANDRO CUNHA LIHA
JAÇKSON PEREIRA
.JAIME FERNANDES
.JAIME MARTINS
.JAIR BOLSONARO
.JAIR SIQUEIRA
.JAIR SOARES
JAIRO AZI
.JAIRO CARNEIRO
JOAO ALMEIDA
.JOAO HENRIQUE
.JOAO LEAO
.JOAO MENDES
JOAO PAULO
.JOAO PIZZOLATTI
.JONIVAL LUCAS
.JORGE WILSON
.JOSE BORBA
.JOSE CARLOS ALELUIA
.JOSE FRITSCH
.JOSE .JANENE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE REZENDE

.JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
.JOSE TELES
.JOSE THOMAZ NONO
.JOSE TUDE
.JOVAIR ARANTES
JULIO CESAR
LAEL VARELLA
LAUllA CARNEIRO
LUIS BARBOSA
LUIS ROBERTO PONTE
LUIZ BRAGA
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
MANOEL CASTRO
MARCELO DEOA
MARCOS MEDRADO
MARIO CAVALLAZZI
MARIO NEGROMONTE

Ar1. 14. A soberania popular SCIá exercida pelo SlIfráBio univelRl e pelo vaIO direto
e secreto. com valor Igual pera lodof. e. nos lmIlOS da lei. mediame:
............................................................................... ,.
§ 5 ' São Ineleg,,·els para os mesmos cargos. no periado subseqüente. o Pres,dente da Republlca. os Governadores de ESlado e do D,stnto Federal. os Prefellos e

quem os hou\cr sucedido ou substlluído nos seiS meses antcnorc:s ao pleno
§ 6 ' Para concorrerem 3 outros cargos. o Presidente da Rcpubhca. os Gover-

nadores de ESlado e do DIslmo Federal e os Prcfeltos de\em renunCIar aos respccu\'05 mandatos ale SCIS meses antes do pleito.

TiTno 111
DA ORGA...lZAÇÃO DO ESTADO

.............. .......................
CAPI1ü1.0

Dos

ESTADOS

111

FEDEIWXlS

Ar1. 11. A eleiçio do Governador e do Vice-Governador de Estado. para mandalo de
quatro anos. reallzar-se-a noventa dias antes do tennmo do mandato de seus ameces-

sores. e a posse ocorrerá no dia I,· de Janeiro do ano subscqtiCnte. observado. quamo
ao mais. o dtsposto no ano 77.
Par~rafa

ÚniCO.

Perder' o mandato o Governador que assumir outro cargo

ou funçio na admmlsuaçio pública direta ou Indireta. ressalvada a posse em vlnude
de concurso publico e observado o disposto no ano 38. 1. IV e V.

CmnJt.o IV

Dos MtlNtclPlOS
Ar1. 19. O Munlcípto reger-se-. por lei orgânica. VOIada em doiS turnos. com o
intersticJo mímmo de dez dias. e aprovada por dois terços dos membros da Cimara
MuniClpll. que a promulgara. atendidos os pnnciplOS estabelecidos nesta COnstituIçIo. na ConstllulçIo do respecuvo Estado e os seguintes prec:cltOS:
I - elciçio do Prefeilo. do Vice-Prefeito e dos \l:readores. para mandalo de
quauo anos. mc:dlanle pleno dircto e simultâneo reali7.ado em lodo o Pais;
11 - elciçio do Prefeito e do Vice-Prefeito ale noventa dias antes do lénnino ck.
mandato dos que devam suceder. aplicadas as regru do In. 77 no CI50 de Mumcip""
com maIS de duzenlOS mil elcitORS;

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)
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§ ~ "Os mandatos dos atullIs Prefeitos. \íc..:.. rrcfcnos c verc..·ldores lcrmmarlJo
no dia 1 J de Janeiro de 1989. com a possc dos eleitos

111 _ posse do Prefello c do Vicc-PrefclIo nn dIa I ' de Janeiro do ano subscquente ao da elelç~o.

CAl'm1.oV
SECRETARIA·GERAL DA MESA
Seção de Alas

Du DIS11UTO FEDERAL E DOS TERRITORIOS

OfiCIO

SEçÃO I

nj't? 195

Brasília 25 0.0 mala de 1995
Senhor Secretarlo·Geral·

Da DISTRJTO FEDERAL

Comunico a Vossa Senhoria Que a Proposta ele Emenda a

An. 32. O O,stmo Federal. vedada sua dIVIsão em Mumcíplos. reger-sc-a por leI

ConstitUIçãO. do Senhor Jose Rocha oue "altera dISPOSItivOS da ConstitUIção Federal

orgâmca. votada em dOIS turnos com Imersticlo mIDlmo de dez dIas. e aprovada por
doIS lerços da Càmara Legtslauva. que a promulgara. atendidos os pnnclplos estabe·
lecldos nesta ConslIlull;ào
§ 1 ° Ao O,stmo Federal são atnbuidas as compelênclas leglslauvas resc"adas aos Estados e Mumciplos
§ 2 o A eleIção do Governador c do Vice·Governador. observadas as regras do
ano 77. e dos Deputados OIStl1ll1IS cOlDCllnrã com a dos Governadores e Deputados
ESllIdlWs. para mandato de Igual dura~.

perrmtlndo a reeleição oara cargos executivos UnlflCanaa a data de realIzação ae
eleIÇÕes nas esferas federal estadual e munICipal. e transferindo cara 3 de Janeiro a

data de passe dos eI6ll0s". não contém numero sufiCiente de slgnatarlos constanoo a
refenda proposição de.
167 assmaturas válidas.
OOB assinaturas repetidas: e
OC9 aSSinaturas que não conferem

..............................................................................
D.\

.-

AtenClCSamente.

./

TiruU>IV

.í

.J

ORG.\~.7...ÇÃO OOS POOF.JU:s

CAPITlJI-O

Do

I

PODER LEGISL,\TlVO

A Sua Senhone o Senhar
Dr Mozart Vianna de Palva
Secreláno-Geral da Mesa
NESTA

SEçÃO VI

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
W 114, DE 1995

An. 57. O Congresso Nacional reunir-50-à. anualmente. na Caplllll Federal. de 15 de
fevereirO a 30 de junho e de LO de agosto aiS de dezembro.

(Do Sr. Álvaro Gaudêncio Neto e outros)
§ 4 .\ Cada uma das Casas rcunu·sc-a em ses5ÕCs prcparatonas. a pann de I IJ

de fe, erelrO. no pnmelro ano da legIslatura. para a posse de seus membros c eleição

das rcsp~=tl\as Mesas. para mandato de dOIS anos. \cdada a recondução para o mesmo .:argo na C!CIÇ:iO Imediatamente subscqucntc

Acrescenta parágrafo ao artigo 79 da Constituição Federal.

C.o\Pm1.oIl
IA COMIssM DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REOAÇM)

Du PODER EXECl ,1\'0

Se,·.io I
Di.. !)!t1;'::!.'.':....7"::. .::.

Co<) ~ ·:CH-P,ru:~JDE.'\7';; :' l

Ac Mesas da Câmara e do Senado Federal. nos tennos do

R.F.p' 'BUCA

In

60

da Con51ituiçlo Federal. promulgam a seguinte Emenda 10 texto constitucional:

An. 77. A eleição do Presldeme c do Vice·Presldeme da Repúbhca r..,hr_,r-se-a.

simultaneamente. no\ cnta dias antes do termino do mandato presldencl3l vIgente
~ I .' Aelclção do Presldeme da Repúbhca Imponara a do Vice·Presldeme com
ele rcglslrado
~ 2.' Sera conSiderado eleno Presidente o candIdato que. regIstrado por panldo pohÍlco. oou\'er a mmona absoluta de vOlOS. nào computados os em branco c os nulos
~ .1 " Se nenhum candidato alcançar malOna absolUla na pnmelra votação. farse-a no\'a eleição em ate "mte dIas apas a proclamação do rcsu!lado. concorrendo os
dOIS candulo1los mUls votados c conSIderando-se eleuo aquele que obtl\er a malOna
dos votos \ "hdos
~ ~ .' Se. ames de rc.llllado o scglUldo tumo. ocorrer mone. des,slênclO ou .m~.
dlrnento legal de candidato. comocar-SC-J. acotre os rcmancsccmcs. ode miUor \'Olaçao
~ 5 " Se. na hlpolcse dos paragrafos anteTlores. remanescer. em segundo lugar.
mms de um candldo1lo com a mesma volação. quahlicar-se·a o maIs Idoso.
...................................................................... " ..
An. 82. O mand.,to do Presidentc da Repúbhca ê de quatro anos. \·edad., a reeleição
para o penado subsequentc. c tcra micio em 1.0 de JaneIro do ano segtnnte ao da sua
elelçào
,
,.

................................................................:

.

An. 4.· O mandato do atual Ptesidentc da República temllnarã em 1S de março de

1990.

Anigo único. O art. .,. da Constituiçio Federal p.... a vigorar
acrescido do § 2·, com l seguinte redaçio. renumerando-se o seu parigrafo único para §
1°'
"§ 2' Equiparam-se à categoria dOI trabalhadores domésticos OI

trabalhadores de microempresa com l.é S (cinco) empregados. ....gurado. a estes tamWm
o direito previtto no incilO m.

JUSTDlCAçAO
A presente propoliçio cerumente Ui garantir a fonnalizaçio de
milhões de empregos e pennitirá 10 microempresirio resuJarizar a .lituaçiD dos
trabalhadores que hoje estio na ilegalidade, além de estimu1ar novos empreendimentos.
A modificaçlo ora proposta é imponante na medida em que a
microempresa é uma macrofamilia. e o relaciOlWllOl1tO estabelecido entre pllrlo e
empregado é muito pesooaI. Tal fato, aliado lOS complieadores da legis1açio vigeme.
constitui o substrato da infotmalidade, o fimdamento que vai justificar a simplilicaçio
buroerãtica e a reduçio de encargo. que pennitirlo a sobrevi\incia da micro e da peq~
empresa.
Também vi5a auegunr ao trabolhador da microempresa, nIo só as
prIIllias minimu da legislaçJo trabalhista como u praIIlias inresrais da Previllência
Social.
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.Jm l!ral'!<le "UmCT.:l '.lc ;.'CSSOJ.> ~!creS$.l.u.s"l \Jr!jffile !.:l(J~j" J!

~re".ertc . .,C:;.12

'1It~

.lc

:lU ... C\~~C, ~l"I

CONSTITUIÇãO

·1c J~~

,\/~ \c~.

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

O~tl1~o -\1.... lú\OGo\\.'DE....CiO ...HO

F~':

ROSA
FU.VIO ARHS
FlUJl'ctSCO DORNELLES
FREIRE JtlUOR
GEODEL VIEIRA "IHA
GtLVAN rREIJtE
GIOVA}llII QUEIROZ
GONZAGA PfOTA

AIlEL.AJl.OO LUPloH
ADrt.SOH SALVAOOR
"OHOIAR DE IIARROS FILHO
AOAO~L.OO $TIU,:CK

AUI DtI CO FI Ufa
ALJlEltTO GOLDJoWf
ALCES'1'E AUfEI:IA

ALEXAl'lDRE CAJlDOSO
ALEXAJ4DRE CEUJfTO
ALVAJtO GAUODlCIO H!TO

AXTONI0 CAJU.OS PAlfilUNUO

~C05TA

AJtTH11Jt VIJIGILIO NETO

AUGUSTO l"}JUAS
A\'RIS DA CUJfHA
B. SA
IIDJEOlTO Gt'IKAM.!S
t.!:UlffiQ 1\OSAOO

8OMIrACIO DI: AJl'DRAOA

CAM'DItfHO JIA'I"1'O$
CAJU.OS Al'OLIMARIO
CAJU.OS NtLSOM

CHlCAO IIRI0100
CHICO DA PRIl'CtsA

1~1 r~:

CrOIHHA CAKPO!:l

RAULBELEM

REGIS :lE OLIVE!RA
RlCAJlDO BAJUles

RlCAJUlO HEAACLIO
RITA CAMATA
ROBlRTO BALlSTM
ROBERTO FO}lT!S
ROBERTO PlSSOA

ROBDTO SAJITOS

I!:OHIVON SANTIAGO
RLlIEHS COSAC

SALAT!!L CARVAUlO

DE VASCONCtLLOS

.JOSE 'nIOKU MONO
LAEL VAUI.L\

ClltO JfOGUEIJtA
cu.UO;[O CAJADO

COJtAUCI SOBRINHO
COJtIOu.ll'O SAL"

Trtl 1ll1lMA

Lm'ltJ:t, PAVM
LlOIIIDAS CJUlITIVO
LIXA ,,~
LUCIAll'O c..'...:.TItO

o.uCISIO pDOamr
DAVI AI.V'U SILVA

TH'tODOltI

"1'1"1'0

UJlgICItlO Ql1t!ROZ
USNITAJ!O UIIIA
VAtlAO GOMlS

CAJU,O. MeL'i
LUlZ D01tJJJ
LUIZ rDJIAlftlO

lIQmu SOGIO

!UJ:lCO JllltA!fDA
UPlOlTO J1lJfI01l:

KAUarC:IO UQUIAO
K!:LQOIADII Kl':'f"D
KnfDOMCA FILHO
lroSSA DD\I.S

IUlJIt1:A VA1.1\DAQ

....................................................................
ParaJ!.ra{á umCfJ São assegurados á categoria dos trabalhadores doméstIcos OS
direitos preVistos nos mCISOs IV, VI, VIII, XV, XVII, XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem

como a sua Integração a preVIdênCia social.

II
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 115, DE 1995

DA JtOCHA

lIIA nzlltJtA

(Do Sr. Gervásio Oliveira e outros)

ASSINATURAS CONFIRMADAS •••••••••••••••••••
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM..............
TOTAl. Df, ASSINATURAS ••••••••••••••••••••••
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1

REPETIDAS:

17f,)

AS8I1fATURAS COIIJ'IRllADAS REPETIDAS
SEVERINO CAVALCANTI

PE

Modifica o parágrafo 49 do artigo 225 da Constituição
Federal, incluindo o Cerrado na relação dos biomas CO~
siderados patrimônio nacional.

SECRETARIA-GERAL DA MESA

1 -

mclhona de sua condiçãO SOCial

WIGIIlER'I'O TAJtTt1CE
WI LSOM BMeA
WILSON CIGMACHI
YEDA CJl:OSIUS

JtAJl.ILV Gl1IMAAA!S

rnIX JmrIlONCA
I'IJUl'AJIDO OIIfIZ

Art. 7. 11 São direitos dos trabalhadores urbanos c nJraJs. alem de outros que visem a

VIC!JrrE ARJUJOA
VILHAR ROCHA
VILSON SAJrTINI

,atuo

JWtCOIfI

EKALDO TlIMDADZ

IULD ItIl!lJtO

Art. 6. 11 São dlfCHos SOCiaiS a cducação. a saúdc. o trabalho. o laLer. a segurança. a
prcvldéncla SOCial. a proteção a maternldadc c a mfâncla. a aS5J5téncJa aos desamparados. na fonna desta ConslllUlção.

VALDEMaR CUlOU
VALDIJt COLATl'O
VALOOJIIJtO MIGlJt

LUIZ PIAOKYLIJfO
ucl:LAlt

IlAGIfO

IlAJICIA IlAJIIM'HO

DIa lAceI
DIVALDO anEIJlO

co

l'EMACO
UlALDIKO 3TJJfIOR
tmALDO COMEA

LUI'
.....
LUIZ

vn.uco

OILSO SPD.A.rtc:o
EnADI JIOIlAIS
lLCIOIfI: UJUSAI.HO
ELIAS llIJIW)
lLTON JIlOIIXn.T
~ OLAVO ,IaIS

SALOKAO CllUl
SERGIO BARcELLOS
511lGIO GUDRA
S!VDIAHO ALV15
SrJ'lll.IlfO CAVA1.CANTI
SILAS BRASI:'ElRO

SILVIO TORR..!S
SIMMA lI.J.ljly
TELMO xtRST

LAPJtQVI'l'A VIIID
tAtJa.\ CAJQf!IRO

ctnl!tA ilUDO
DAXILO DI: CAST]lO
DE

P~t'LO HE5t.AHDtR
P!ORO CANEDO
t'lOJtO CORRE.'
PtMEK4EL GOMES
PINHEIRO LANDIM
PAIKl1HOO S}JlTOS

JAna SAHTAJIA
JDOKlMO RlIS
.IOAO couco
,]OAO J'lZUAO ~rro
30AO PIZZOLA'rt'I
.rOAO StIB!IRO
JOSE &CImA
JOSE CULOS COlTI'IHHO
.JOSl CMLOS VIlIRA
.lOS'!. conmn
30!! D! ABJtI:tJ'
JOSE JAlIENE
JOSE LIJIHAIlU
JOSE 1-0U CLl:ROT
.JOSE 1lA000ICIO

AM'I'OHIO J'OAQIJI" AJtAUJO
A.IUIAJfDO UILrO

Dos DIREITOS f. GARANTIAS FL'NDA~Y.NTAlS

PAl:LO GOL.... EA

HIUJUO COIJmRA
HO"OO OGIJIOO
HUGO IlIDlL

AMTOHI0 00 VA:L!.Z
AXTOHIO ,tI3AO

TiTuw 11

OSCAA COLDOIH
OSKAHIO PEREIRA
OSVALOO BIOLCH:
05\'A:.oo R'f:IS
PA':t.o llOIUl'tL\CSEN

HlJGO RODRIGUES DA Cl."HHA
HmQIJ:Jt'I'O SOUTO
IlllRE FlMElRA
ILDIXU ICUSSLllt

AJCTOHIO GERALDO

DELFIM

NELSON !'UJl.Qr.:EZ!LLI
Nf:WT:lN CMOOSQ
NEY :'CPf,:S
BAL8INOTTI

oon.lo

GONZAGA PATRIOTA
HERC't1L.UlO AAGHINrrn

ANORl PUCCIMELLI
AJlleAL GON!S
AHTOHIO IlAUDfA.KH
ANTONIO AIlASIL

1988

IA

COMISS1iO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇ/iO)

Bloco (PFL)

AII8IlfATURA8 QUE .AO CQlfPEflEH
- DOMINGOS LEONELLI
- MOISES LIPNIK
- ROMMEL FEIJO

BA

PSDB

RR
CE

Bloco(PTB)
PSDB

As M..... da Câmara dOll Deputado•• do Senado F.deraI,lIO.tenno. do art.

60 da COIlIlituição F.deraI, promulgsm a .ogum emenda ao t.xto constitucional:

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

Artigo liníco. O § 4" do m. 225 pUla a vigOfllr com a seguinte redação:

OfiCIO n' I:.· t 195

Brasilia. 14 de lunho de 1995

Senhor Secretáno-Geral

. f.·

A Floresta Amuônlca brasileira, a

Mata

AIIintlca, a !!erra do Mar, o P..._a1 Malo-Grouenoe, o Cerrado .. a
Comunico a Vossa SenhOria que a Proposta de Emenda â
ConstitUição, do Senhor Álvaro GaudénclD Neto, que "acrescenta parágrafo ao art 7rJ
da ConstllUlçAO Federal". contém número sufiCiente de slgnatános. constando a
referenda proPOSlçAO de

Zona eostelr3 .ão p3trimôn1o nacional, • sua ulillsação far-_j, na
fonuadalel, denlroliecondlçõe. que auegurem a preoervllÇio do meio
amblenlll, incIllIive quanto ao uso doi ~ nahlral....

171 assinaturas válidas.
003 assinaturas que não conferem; e
001 aSSinatura repetida.

A Sua Senhona o Senhor
Dr Mozart VIl",na de Palva
Seereláno-Geral da Mesa
NESTA

A Con.tituição r'ederal, ao definir collO patrilllOnio
nacional OI 1>io. . . d. Flore.ta. Amazónica, da Mat;& Atllne1ca, da
Serra do Mar, do Pantanal M&tQ-Gro••en.. e dA Zona COltaira,
conlaqra a sua pr••ervaçio co-.o d. intera... p11bl.i.cc). B.ta
diapolitivo conltitucional nio 6, por ai só, luficiente pao:a
evitar a prAtica de atividade. que deqrade. o meio aaobientll, IllAI
funciona c:oao WI& iJllPOrta.,ee afiraaçio do prinCipio de que deve.
.er envidadoa todol os, estorço. pouive" para que a ocupaçAo
deataa reqi~s .e norteie por c:riUrioa que quanta.. o
da••nvolvimento su.tene"vel.

Agosto de 1995
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o texto de ooesa Carta M.agna, no entanto, incorre em
inaceitável Om1.5Sà.o ao deixar de :.nclul.r o Cerrado na lista dOIl
biomall
conSi.derados
património
nacional.
510
QXeremamente
significativas aa razões para que o Cerrado conste do S 4Q do
art. 225 da ConstituiÇão:

(1) O Cerrado apresenta uma diversidade biol6gica
importantlssl.m4 que, em relaçAo a alguns grupos taxonõmico5, é

até maior do que a da Amazônia.
O equillbrio ambiental
em prl.llticamente todos

(:2)

implicaçõe.e

os

no domínio do Cerrado tem
ecossistemas do PaIs. o.

chapadões ocupados pelo Cerrado conBt.J.tuem a cumeeira do Braail,
distribuindo água que alimenta as pri.ncipais baci.as hidrográficas
do continente.
(3) A ocupaçÃo do Cerrado tem-se efetivado de forma
violentamente agressiva em relaçào
ao
meio aabiente,
com
de.matament.o intenso de sua vegetação; implantação de grandes
,. .e xtensões de past.agens homogêneas e monocul tura. d. exportação
com uao indiscriminado de agrotóxico. e fert:ilizant:e., e emprego
de maquinaria pe.ada, contribuindo para a aceleração de processos
da erasAo e e.terilização do solo; poluição da. Aquda'; expan.ão
d•• controlada dos garimpos, etc.
Aa pollticas governamentais relacionadas ao Cerrado têm
reafirmado a opção pelo modelo de ocupação predatória. Canalizam•• para a região do Cerrado presBõe. econômicas e !sociais do Pals
como um toclo, sem levar-se em. qualquer consideraçÃO a questão do
anejo sustentado dOIli recurllos naturais. Inexiste o planejamento
do
ordenamento
territorial
calcado
ell.
potencialidades
e
liJDitaçóelli ecoI6gica••

A vi.Ao distorcida d. que os ecossistemas naturais do
doainio do cerrado tA. importAncia ecológica menor fica baa
caracteriZAda pelo infimo percentual de seu território delimitado
na forma de ,s,r.... eapecialmente protegida.. O cerrado t • •
protegido. apena. 0,7' d. s.u território como unid,ade. d.
con.ervação de uso indireto e 0,2' como unidades nA categoria de
uao direto. COR) comparação, rw.1IKl com todas a. dificuldades d.
obtenção do recursaIS pdblicos para esta área, a Aaazônia polli.ui
4, l ' d. seu te:t'ritório COIlO áreas protegidas de u.o indireto e

3,5' d. uso direto.
2 hoje fundamental a reversão do quadro de degradação
&llbiental na reqião do Cerrado.
Para tal, tem-se que lutar pelo
••tabelecÍllMlnto de programaa de rafloreBtamento co. e.péciea
nativa.; d. pre.ervaçio e recuperação doa recurso. h1dricos; d.
identificaçÃO da .ire... nAtivas relDAne.cen-ce. coa potencial para
criação d. nova. unidade. de conllervação; de controle da ero.ão,
entre outro•. O reconhecimento na Con8tituiçio Federal do Cerrado
como patrimônio nacional, no mesmo status da Amazônia, Pantanal,
Mata Atlântica, Serra do Mar e Zona Costeira, assume papel vital
na criação de um ambiente poli tico que garanta. a consecuçào de
programas deste tipo.
Os brasi.leiros precl.sam assumir responsabilidades com a
conservação do. r4CurSO$ do Cerrado, sob pena da. futuras
geraçóes serem privadas da utilizaçao de um paerl.l'llOnio nacural de
importância ímpar. O primei.ro passo neate sentido deve ser cl
fixação e. letras conatitucional.s da vedação de prAtiCAS
predatórias na região, em favor da adeqlJ.ada gestão doa recursos
naturais, da conservação da qualidade ambiental e do equillbrio
eco16gico.
Contamos, assim, com a mobilizaçao de nossoB ilustres
PareIS para a aprovação desta emenda ao texto constitucional.
Sala da. seuões, em

_a

!JOd. J

~
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CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES

ADROALDO STRECK
AIRTON OIPP
ALCESTE ALMEIDA
ALCIONE ATHAYDE
ALDO REBELO
ALEXANDRE CARDOSO
ALEXANDRE CERANTO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZlRA EWERTON
ANDRE PUCCINELLI
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JORGE
ARMANDO ABILIO
ARMANDO COSTA
AUGUSTINHO FREITAS
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO NARDES
AYRES DA CUNHA
BASILIO VILLANI
BENEDITO DOMINGOS
BETINHO ROSADO
BETa LELIS
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS ALBERTO
CELSO RUSSOIlAllNO
CHlCAO BRIGlDO
CHICO DA PRINCESA
CHICO VIGILANTE
CIDINIIA CAMPOS
CLAUDIO CAJADO
CONFUCIO MOURA

CUNHA LIMA

DANILO DE CASTRO
DAVI ALVES SILVA
DE VELASCO
DILCEU SPERAFICO
DOLOBES NUNES
EDINHo BEZ
EDSON QUEIROZ
EDUARDO BARBOSA
EFRAIM MORAIS
ELIAS ABRAIlAo
ELIAS MURAD
ELTON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ERALDO TRINDADE
EULER RIBEIRO
EURICO MIRANDA
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
EZIDIO PINHEIRO
FATIMA PELAES
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO TORRES
FERNANDO ZUPPO
FRANCISCO DIOGENES
FREIRE JUNIOR
GEDDEL VIEIRA LIMA
GERSON PERES
GONZAGA PATRIOTA
NAN SOUZA
NEWTON CARDOSO
NILTON BAIANO
ODILIO BALBINOTTI
ORCINO GONCALVES
OSVALDO BIOLCMI
Pft~RE ROQUE
PAULO CORDEIRO
PAULO FEIJO
PAULO GOUVEA
PAULO MESLANDER
PAULo LIMA
PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PEDRO CANEDO
PHILEMON ROORIGUES
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
RAQUEL CAPIBERIBE
RAUL BELEM
RICARDO GOM'iOE
RICARDO HERACLIo
ROBERTO CJ\HPOS
ROBERTO SANTOS
ROBERTO VALADAO
ROGERIO SILVA
ROLAND LAVIGNE
RUBE!! MEDINA
SALATIEL CARVALHO
SALOMAo CRUZ
SARAIVA FELIPE
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SEVEIlIANO ALVES
TELMO KIRST
THEODORICO FERRACO
UBALDINO JUNIOR
UBALDO CORREA
UDSON BANDEIRA
URSICINO QUEIROZ
USHITARO KAHIA
VADAQ GOMES
VALDENOR GUEDES
VIC PIRES FRANCO
VICENTE ANDRE GOMES

HAROLDO LIMA
HELIO BICUDO
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HERMES PARCIANELLO
HlLARIO COIMBRA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
HUMBERTO SOUTO
IBRAHIM ABI-ACKEL
ILDEMAR KUSSLER
IVAN ORO CUNHA LIMA
IVO MAINARDI
JAIR BOLSONARO
JANDlRA FEGHALI
JAYME SARTARA
JERONIMO REIS
JOAO ALMEIDA
JOAO COLACO
JOAO COSER
JOAO IENSEN
JOAO MAIA
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MAURICIO
JOSE PIMENTEL
JOSE TUDE
JOVAIR ARANTES
LAEL VARELLA
LAIRE ROSADO
LEONEL PAVAR
LEONIDAS CRISTINa
LIDIA QUINAR
LINDBERG FARIAS
LUCIARO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
MAGNO BACELAR
MARCELO TEIXEIRA
MARCIA CIBILIS VIANA
MARCONI PERILLO
MARCOS LIMA
MARCOS MEDRADO
MARILU GUlMARAES
MAURICIO NAJAR
MELQUIADES NETO
MILTON MENDES
MILTON TE!II!R
MURILO PINHEIRO

VILMAR ROCHA

VILSON SANTINI
WILSON BRAGA
WILSON BRANCO
WOLNEY QUEIROZ
ZAIRE REZENDE
ZE GERARDQ
ZILA BEZERRA

CONSTITUiÇÃO
llEPÚBLX:A FEDElUJ;1'IVA DO BlUlSIL
1988
................................ _.
Ttnn.o VIII
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Art. 225. Todos lêm direito ao meio ambiente ccologlc~lmcnlc cquíhbmdo. bem de
uso comum do po,·o c csscnc:UlI fi sadm qualidade de \ Ida. IInpondo·sc no poder pilbh.
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rtltura~

JUSTlnCACÃO

.

A Floresta Ama7õmca brasileIr<)o a Mata Atlfmuca. 3 Serra do Mar. o
Pantanal Mmo-Grossensc c ti Zona Costeira '5<10 pntnrnõnlo naclonnl. e sua Utll1711çãO
far·se-a. na forma da lei. dentro de condições que assegurem a prescnaçiio do meio
ambiente. mclusl\ c quanto ao uso dos recursos naturms

.-\ presente proposta estabelece que a Indenizaçio de lmoVeJ rural

,1

objeto de desapropnaçio para fim de reforma agracia se)1 ef.. uada com pagamento em

dinheiro Busca-se alterar

il

51stematlCa aIuaL que prevê pagamento da tem nua em

da dl"'lda agraria O texto do caput e dos paragratbs do an 184

fOI

~itulos

n:fonnulado com o

intUitO de compatibiliza-Io com a modificaçio aludida.
\IoSSl proposta se Justifica porque o pagamento em UtuJos
SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

püblicos nio repõe ao pammómo do particular o ..'alar do bem que lhe e compulsoriamente
reurado Os preJulzos adVindos desse procedimento se acentuam na medida em que o
Brasllla, 20 de Junho de 1995

Ofício n°2t:l?195

(io\ernCl n.to h0nra ,I \\l:mt!açj(' de ')aldar c.. ~a~ dI' Idas

Je.. e ")(1 Imlhôes de

~eal, ,\P'i

\ Imprensa denunCia l.1ue a lo mão

propnetanos Je lerras JesapropllJdas e que nos ultimas

dnns. ,\ (;O\erno ..:t'mprou propriedades mas não pagou
'.enclmento ," \ \'OIlCla··

Emendemos
Senhor SecretárIO-GeraI.

t'S

mulas na data de .. eu

2~ ().~ Jl"l()~,

~lue

a mdemzação previa e lusta e aquela rena em

moeda I.:orrenle. a \Ista. mediante a\aliação de mercado efetuada na região onde

l.'

Imo.. el

,e locahze

o
modernas.
Comunico a Vossa SenhOria que a Proposta de Emenda á
Constituição, do Senhor Gervasio Oliveira, que "modifica o § 4° do art. 225 da
ConstitUição Federal. InclUindo o Cerrado na relação dos biombas considerados
patrimãnio nacional", contém número sufiCiente de slgnatanos, constando a refenda
proposição de:

171 assinaturas válidas.
020 assinaturas repetidas. e
AtenCIosamente,
/

1e

~nC(.lntra

direito de propnedade. garantia maior das Cartas Pohucas
resguardado de tàto

segurança para (.) seu e'<.erClClO.

eficaz.

beneticiando~-;e

J

~luando

assegurada a estabIlidade e a

tim de que o empreendimento rural possa flUir de maneira

dos Inl"estlmentos tão necessanos ao bom desempenho do s.etor
Do t:ontrano. estamos conferindo ao Executivo a faculdade de

intervir nas relações pri\ adas quando e como lhe convier.

~em

que estas ações estejam

respaldadas em parâmetros ou ,menos legaiS t:apazes de eVitar que o Cidadão :;eJa lesado

ooa aSSinaturas que não conferem

-----o

.,(1

(

O;t-':.u-""

~m

procedimentos .1buSl\os. t:onduzldos. .1S \.ezes. tão frequentemente quanto agora se

notiCia
-\ situação atual tem gerado mcerteza'i no meio rural. com
e.. . ldentes pre,u\zos a agncuttura naCionaL razão pela qual contamos com o apOlO de nossos
ilustres pares para a aprO\ açào da InIClatl....a em tela

CLAUDIO RAMOS AGUIRRA
Cnefe

Sala das Sessões. em

~

de u,uc, de 1995

A Sua Senhona o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Palva
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

PROPOSTA DE EMENDA À CONTlTUlÇÃO
N° 116, DE 1995
(Do Sr. Olavo Rocha e outros)
Dá nova redação ao artigo 184 da Constituição Federal.

rA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

(ennos do art 60 da
constitucIOnal

-\s \1esas da Càmara dos Deputados e do Senado Federal. nos
r onsutUlção Federal. promulgam a seguinte Emenda ao texto

ADELSON SALVADOR
ADHEIIAR DE BARROS FILHO
GOLDIIAIl
ALEXANDRE CARDOSO
ALEXAIlDRE CEIlAIlTO
ALVARO GAUDENCIO NETO
AIlDRE PIlCCINELLI
ANlBAL GOMES
ANIVALDO VALE
AIlTONIO AIlRELIANO
AIlTONIO BALIIMAIIN
ALB~

AII'l'OIlIO BRASIL

AIlTONIO FEIJAO
AIlTOICIO JOAQIlDl
AIlTONIO JORGE
ARIl08 BEZERRA
AROLDE DE OLIVEIRA
ARTIIllR VIRGILIO NETO
BARBOSA 8fta
BASILIO VILLAIII
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOIIINGOS
BENEDITO GUIMA1lAl!:S
BENITO GAMA
::=r":::'~S

-\nlgo u~ico O art 184 da Constituição Federal passa a vigorar
com a seguinte redação
.. -\rt 184 Compete a Umão desapropriar por interesse social. para
nns de reforma agrana. o Imovel rural que não eneJ3 cumpnndo sua funçio SOCial.
mediante previa e Justa indenização em dinheiro. calculada de acordo com avaJiaçio de
mercado do imovel
~ I° O decreto que declarar o imóvel como de Interesse social. para
fins de retorma agrana. autonza a Umão a propor a ação de desapropnaçio
~ :0 Cabe a lei complementar estabelecer procedimento
contraditóno especial. de oto sumano. para o processo judiCial de desapr.Jpnaçio.
~ 3° São Isentas de Impostos federals. estadUJJJ e municipais as
operações de transferênCia de imovcIs desaprapnados para fins de reforma agriria. li

CAllIlINHO MATTOS
CARLOS AIRTON
CARLOS ALBERTO
CARLOS NELSON
CASSIO CUIlIIA LIMA
CESAR BANDEIRA
CIIICAO BRIGlDO
CLAUDIO CAJADO
CONroCIO MOURA
CORIOLAllO SALES
COSTA FERREIRA
CUIlIIA LIMA
DAVI ALVES SILVA
DILSO SPEIlAFlCO
EDIHHO ARAUJO
EDIHHO BEZ
EDSON QUEIROZ

ELCIOHE BARBALIIO

ELIAS ABRAIIAO

ELIAS M1lRAD

ELTON ROIINELT
EHIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
ElJJACIO SIMOES
EURICO MIRANDA
FATIMA PELAES
FERNANDO DINIZ
FERNANDO GABElRA
FERNANDO GOMES
FERNANDO GONCALVES
FEU ROSA
FIRIlO DE CASTRO
FLAVIO ARIlS
FRANCISCO HORTA
FRANCISCO SILVA
GEDDEL VIEIRA LIMA
GENES lO BERNARDINO
GERMAIIO RIGOTTO
GERSON PERES
GILVAN FREIRE
GIOVAIIIlI QUEIROZ
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HELIO ROSAS
HENRIQIlE EDUARDO ALVES
HERACLlTO FORTES
HERMES PARCIANELLO
HlLAIlIO COIMBRA
HOMERO OGUlDO
HUGO LAGRANHA
HUGO RODRIGUES DA CUIlIIA
IVO MAINARDI
JAIME FERNANDES
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JANDlRA FEGHALI
JAYIIE SANTANA
JOI.O ALMEIDA
JOI.O COLACO
JOI.O HENRIQUE
JOI.O LEAO
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JOAO MELlJ'o.D METO

?AU.e'" CORúEIRO
PAULOTITAN
PEDRINHO ABRAO
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PEDRO NOVAIS
PHILEMON RODRIGUES
PRISCO VIANA
RAIMUNDO SANTOS
REGIS DE OLIVEIRA
REMI TRINTA
RICARDO HERACLIO
RITA CANATA
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO FlWlCA
ROBERTO KAGALHAES
ROBERTO PESSOA
ROBERTO VALADAO
RODRIGUES PALKA
ROGERIO SILVA
ROLANO LAVIGNE
RONALDO PERIM
SANDRO MABEL
SARAIVA FELIPE
SEBASTIAO MADEIRA
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SOCORRO GOI(ES
SYLVIO LOPES
TELMO KIRST
TETE BEZERRA
THEODORICO FERRACO
OBALDO CORREA
UBIRATAN AGUIAR
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
WILSON BRAGA
WILSON CIGNACHI
WOLHEY QUEIROZ
ZAIRE REZENDE
ZILA BEZERRA

JOI.O TROIIE IIESTRINHC
JOFIWI FREJAT
JOSE ALDEIIIR
JOSE ANIBAL
JOSE BORBA
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE COIMBRA
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE PRIANTE
JOSE TELES
JOSE TIIOI!AZ NONO
JULIO CESAR
JURAKDYR PUXA0

LEUR r.oK1lNTO
LIDIA QUINAN
LIKA NE'1'TO
LUIS ROBERTO PONTE
LUIZ CARLOS HAOLY
LUIZ FERIIANDO
LUIZ HEllRIQUE
LUIZ MOREIRA
MARCELO TEIXEIRA
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARCOS LIKA
MARIA ELVIRA
KAORI SERGIO
KAORICIO REQUIAO
MELQUIADES NETO
MICHEL TEIIER
MORILO PINHEIRO
NELSON MARQUEZELLI
NESTOR DUARTE
NEY LOPES
NICIAS RIBEIRO
NILSON GIBSON
OLAVIO ROCHA
OSCAR GOLDQNI
OSORIO ADRIANO
OSVALDO COELHO
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAES DE ANDRADE
PAUD!B~~Y

~~ELINO
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Brasília, 14 de junho de 1995.

Senhor Secretáno-Geral:
Comooico a Vossa Senhoria que 8 Proposta de Emenda à
ConstituiçAo, do Senhor Olivlo Rocha, que "dá nova redIIÇio ao art. 184 da
Consl.tu.çio Fecter.l", contém número llJficienIe de signatàrios constando a
ral8rerida propotiçlo de:
'
174 assinaturas válidas;
007 assinaturas qoo nAo conferem;
032 assinaturas repetidas; 8
003 assinaturas de deputados licenciados.

AI

8,

A Sua Senhoria o Senhor
Or. Mozart Vi.",. de Paiva
Secretário-GerII da Me..
NESTA

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORCENAÇAo CE ES1\JCOS LEGISLATlVOS-etDI"

-

CONSTITUIÇAO
REPúBLICA FEDERATIVA. DO BRASIL
1988

REPETIDAS: 29
REPETIDAS:
3

ASSINATlIRAS CONFIRKADAS•••••••••••••••••• • 17;

:m:=: gr:c:~~~~ENciÃÓÕs::::::
TOTAL DE ASSINATURAS

3
216

Ttn'LO VII
DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

SECRETARIA-GERAL DA MESA

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

-

-

DILSO SPEIlAFICO
EDINHO BEZ
ELIAS ABRAHAO
ELTON ROIlllELT
ELTON ROIlllELT
ERALDO TRINDADE
GEDCEL VIEIRA LIKA
GEDDEL VIEIRA LIKA
GENESIO BERNARDINO
HERACLITO PORTES
HUGO RODRIGUES CA CUNHA
IVO KAINARDI
JOAO LUO
JOAO TROME MESTRINHO
JOFIWI FREJAT
JORAKCYR PUXA0
KAORI SERGIO
NESTOR DUARTE
NILSOH GIBSON
OSORIO ADRIANO
OSVALDO REIS
PAUDERNEY AVELINO
ROBERTO VALADAO
SARAIVA FELIPE
U.ID~

1
2
3
4
5
6
7

-

SP
CE
AP
AC
BA

ADHEMAR DE BARROS FILHO
ANTONIO BALIIIIANIl
ANTOIiIO FEIJAO
CARLOS AIRTOIi
CORIOLANO SALES

ALBERTO SILVA
ARKANDO COSTA
IVANDRO CUNHA LIKA
JOSE JORGE
JOSE PINOTTI
NILTON BAIANO
VIC PIRES FlWlCO

MS
SC
PR
RR
RR

AP
BA
BA

MG
PI
MG
RS
BA
AI(

DF
SP
AC
BA
PE
DF
TO
AI(

ES
MG

..........................................................................................
PRP
PSDB
PSDB
PPR
PCT

PMDB
PMDB
PMDB
810co(PSC)
Bloco (PSC)
PPR
PMDB
PMDB
PMDB
Bloco (PFL)
Bloco (PFL)
PMDB
PSCB
PMDB
PP
PMDB
PMDB
PMDB
Bloco(PMN)
810co(PFL)
PP
PPR
PMDB
PMDB

QUI DO COD_
PI
MG
PB
PE
SP
ES
PA

PMDB
PMDB
PMDB
Bloco (PFL)
PMDB
PMDB
Bloco (PFL)

uua!rl1aU QllI DO c;oIQ'_ alPftIDU
1 - ALBERTO SILVA
2 - ARMAIlDO COSTA
3 - JOSE PINOTTI
ulIa~

1 - CARLOS IIEJlIlES
2 - HILTON CERQUEIRA
3 - ROBERTO PAULIliD

PI
MG
SP

PMDB
PMDB
PMD8

DI DUO'f&rlOll LICIIICUIlOI
GO

RJ
PB

PMDB
PP
PMDB

CAPtn1.0

1II

DA POLlTICA AGRíCOLA E FL'NDIARIA E DA REFORMA AGRÁRIA

Ar! 184 Compete à União desapropriar por interesse social..para fi~s de reforma
a riria ~ imóvel nual que não esteja cumpnndo sua função SOCial. mediante previa e
J!sta mdemzação em titulos da divida agmna. com clàusula de pre~"'ação do:or
rcal. resgatáveis no prazo de até vmte anos. a pantr do segundo ano e slla emls . e
cuJa utihzação será definida em leI.
. .
§ 1.0 As benfdtürias úteis e necessárias serão indenizadas em dinheiro.
§ 2.0 O decreto que declarar o Imóvel como de mteresse SOCIal. para fins de
refonoa agmna. autonza a União a propor a ação de desapropnação. .,.
.
§ 3 o C be à lei complementar estabelecer procedimento contradltono espectaI. de nto ~u':';rio. para o processo Judicial de desapropnação.
. .
§ 4 o O orçamento fi:<am anualmente o volume total de títulos da dlV1da a~~
ria. assim ~omo o montante de recursos para atender ao programa de reforma agra
no exercício.
§ 5.0 São Isentas de impostos federais. estaduaiS e municl~is as operações de
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma agrana.

.: ::.::.::..: : :.:.:.:.::.:::: :::: : :: ::.::.::..:.:: :::..: ..:::::

:::':.:::'.::.:.':.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 117, DE 1995
(Do Sr. Edson Queiroz e outros
Dá nova redação ao artigo 62

da Constituição Federal que dispõe

sobre as medidas provisôrias e institui o regime de urgência especial para tramitação de matérias consideradas de excepcicnal urgê!!.
cia e relevância.
eAPENSE-SE À PROPOSTA DE E1-9IllA À Q)N5rITIJlÇÃQ N~ 84/95)

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

Agosto de 1995
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Art. 62 ~m caso de relevância 'e urgência, o Preside!lte da
Republica podem adotar memdas proVlsórias. devendo submetêlas ao Congresso Naclona1, que. por COIDlSsão Mista. no prazo de
cinco dias uteis, se pronllllCtará quanto sua admisstbilidade em
razão da matéria. da relevincl3 e urgência. O plenário. nos
quarenta e cinco dias subsequentes. aprel:lará o mérito da medida.

Para tanto. apresentamos a presente Proposta de Emenda à
Conshtulçào. "sando redUZlT a esfera de ação legtslao,a do Presidente da
Repubbca. por meiO do mshtuto em questão. Pela fórmula proposta, a
posslbibdade de adoção de medidas proVlsonas se restnnge as hipóteses de
estado de defesa e de Slho. a que aludem os arhgos 136 e 137. da COnstltulçio;
sItuações espeCHUS que acreditamos Jusnficam a força de lei a que se reveste.

§ I" Estando em recesso o Congresso Nacional, deverá este ser
convocado extraordinariamee pua se reunir no prazo de cinco
dias.

A resinção ora proposta. visa a ressaltar, justamente. o
carater de excepcionalidade a que devena revest\r-se. seja a medida proVlsóna.
seja qualquer especle de lI\lClahva legtslanva que represente. na prallca. novas
tormulas de dtIatação dos Ja amplos poderes consntuclonalmente confendos ao
PreSidente da Repubbca.

§ 2" Pronunciando-se o Congresso Nacional. através da Comissio
Mista própria, pela admissibilidade da medida, ganhará a mesma
força de lei, a partir de sua publicaçio. Em caso de rejeiçio, a
medida será encaminhada à Mesa da Câmara dos Deputados, onde
tramitará como projeto de lei, em regime de urgência. obedecido o
procedimento preVIsto no artigo 64 e paràgrafos, desta
ConstllU1çio.

§ 3" Perderão a eficácia, desde a publicação. as Jt!edidas cuja
admissibilidade for aprovada e. no mérito, rejeitadas. devendo, o
Congresso Nacional disciplinar as relações juridicas delas
decorrentes.

De outra pane. busca-se. lambem. dlsclplmar a hipotese da
não confik'Ufação dos pressupostos de adiwsslblbdade de larma que. ausentes a
urgencla e a re!e,âncla. modifica-se o andamento da medIda. que passa a
tranutar como projeto de leI em regime preV],';to no anlgo 64 e paragratas. da
Conslltulção Federal.
Desta forma. acreditamos que a adoção consntuclOnal do
regtrne aqw proposto. sem querer mterfenr nas esferas de competênCIa dos
poderes. vem somente abreVlar prazos e agtJlzar questões mquestlOnaveltnente
relevantes e urgentes ao mteresse da nação. o que. cada vez mats demanda
necessIdade de regulamentação resmtlva. tàce a exorbitânCia na Uhltzação
dessa prerrogauva constitucIOnal.

§ 4' As medidas proVlsonas cUJos pressupostos de adiwssibilidade
forem .celtos. convener-se-ào aUlomahcamenle em lei caso nào
aprcclad.lS. no ménto. pelo Congresso NaCional. no ptuo
constaDlt' do "Caput" deste arhgo.

Por todo o exposto contamos com o endosso de nossos
Ilustres Pares para a aprovação da presente proposta de emenda.

Sala das Sessões. em

§ 5' ~os casos de k'Uerra. estado de sllto ou calanudade publica.
podera o PresIdente da Republtca adotar medidas proVlsonas. com
força de leI. devendo submelê-Ias a aprectação do Congresso
NaCIonal. que se pronunciara no prazo de cmco dias. devendo,
tambem. ser convocado lIDematamente estando em recesso.
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§ 6' As medidas proVlsonas rejeitadas pelo Congresso NaCIonal,
poderão ser reemtadas na mesma legtslatura. salvo nos casos
do paragrafo antenor.
~ão

§ 7' Não podera o PreSIdente da Republica adotar medidas
provisonas sobre materias de competêncIa pnvahva do Congresso
NaCIOnal. da Càmara dos Deputados e do Senado Federal
Art. 2' Esta emenda entra em vigor na data de sua publicaçio

JUSTIFICAÇÃO
Pela atual Sistemática constitucional. o Presidente da
Republica tem a prerrogahva de utilização da medida provisória, a qual se
caracteriza como um ato normahvo com força de lei. ou mesmo como um ato
administranvo. que visa suprir lacuna da lei, modificá-la ou derrogá-la.
Na realidade. a medida provisória. em seu sentido técnicoformal, é uma espécie de let. assun como as resoluções. as leis delegadas e os
decretos legislahvos. Não se conshtuindo, porém, em lei propriamente dita poIS há de ser convertida - e. tampouco. projeto de lei com força de lei, figura
esta inexistente. Trata-se de uma tendênCia do mundo atual a produção de atos
legislativos pelo poder Execuhvo. No entanto. o que se observa, em nosso
caso. é a exorbitância na utili2ação dessa prerroganva.
Se por um lado pode-se dizer que tms abusos podenam ser
perfeitamente contornados pela propna ação do legtslahvo. especIalmente pelo
efetivo e oponuno exatne da adiwsslbtlidade das medidas submehdas a seu
crivo. por outro, tambem e verdade que a não delinutação de uma área de
abrangênCIa mais estreita. amplia em demasia a posslbtlidade de at1l3çào
legislativa do Poder Execunvo.
Tanto assim. que em principio, com relaçào ao seu
conteúdo. o que constitui matéria de competência legISlativa da União é
passivel de ser reguiamentada por meio de medida provisória. ir exceção das
competêMias privativas do Lef:!ÍSlanvo e matéria penal.
Em outras palavras. ressalvadas as exceções já previstas no
texto constitucional. tudo o mais pode ser discip1inado pelo instnunento
excepcional, desde que configurados os press'lJlOstos Cltcunstanciais. Isto é. a
partir de tal ou qual momento, detenninado assunto toma-se especialmente
urgente e relevante.
E mais. pela omissão do Legislativo, o Executivo mantém a
príIica de reeditar as medidas provisórias Dia apreciadas 110 seu prazo de
vigência, confimdindo a verdadeira natureu das atribuições de cada Poder: o
Exmltivo tonllHC, entIo, legislador e legislativo, e, por fim, acaba
referendando as leis.

DETINHD ROSADO

BETO LELIS
CANDIIIHO !!ATTOS
CARLOS AIRTON
CARLOS II0SCONI
CECI CUNHA
CELSO DANIEL
CHICO FERRAlIENTA
CHICO VIGILANTE
cIDINHA CAIIPOS
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CONFUCIO MOURA
COIlAUCI SOBRIIIHO
CORIOLANO SALES
CUNIIA LlllA
DAVI ALVES SILVA
DE VELASCO
DILCEU SPERAFlCO
DILSO SPERAFICO
DOLORES NUNES
EDINHO BEZ
EDSOIl QUEIROZ
ELTON ROIIHELT
ElIERSON OLAVO PIRES

ENIO BACCI
ERALDO TRINDADE
EURIPEDES MIRANDA
EZIDIO PINHEIRO
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO ZUPPO
FLAVIO ARNS
FLAVIO DERZI
FRANCISCO DORNELLES
FREIRE JUNIOR
GENESIO BERNARDINO
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HERCULANO ANGHINETTI
HERMES PARCIANELLO
HlLARIO COIMBRA
HOIIERO OGUlDO
HUGO BIEHL
HUGO LAGRANHA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
IBERE FERREIRA
IVO !!AINARDI
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JOAO FASSARl!LLA

JOAO HENRIQUE
JOAO !!AIA
JOAO MEHDES
JOFRAH FREJAT
JORGE TADEU IlUDALEN
JORGE WILSON
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE CARLOS VIElllA
JOSE COIMBIlA
JOSE JANENE
JOSE LlllHARES
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE PRIANTE
JULIO REDECKER
LAPRoVlTA VIEIRA
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINO
LUCIANO CASTRO
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
!!AGNO BACELAR
MARCELO DEDA
MARCONI PERILLO
MARCOS LI!!A
MARINHA RAUPP
!!AURI SERGIO
!!AURICIO NAJAR
!!AURO LOPES
MELQUIADES NETO
MENDONCA FILHO
MUSSA DEIIES
NAN SOUZA

NELSON MEURER
NESTOR DUARTE
NEWTON CARDOSO
NOEL DE OLIVEIRA
OSCAR GOLDONI
OSIIANIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAULO BAUER
PAULO CORDEIRO
PAULO FEIJO
PAULO HESLANDER
PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PAULO ROCHA
PEDRINHO ASIlA0
PEDRO CANEDO
PHILEHON RODRIGUES
PlllENTEL GOMES
RAQUEL CAPIBERIBE
IlAUL BELEII
REGIS DE OLIVEIRA
RENAN truRTZ
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLIO
~OBERTO JEFFERSON
ROBERTO IlAGALHAES
ROBERTO PESSOA
ROBERTO VALADAO
ROGERIO SILVA
RoLAND LAVlGNE
RONIVON SANTIAGO
RUBEII MEDINA

RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SALO!!AO CRUZ
SALVADOR ZIMBALDI
SANDRO lIABEL
SARAIVA FELIPE
SARNEY FILHIJ
SEBASTIAO MADEIRA
SERGIO CARllEIRO
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCAllTI
SIrAS BIlASrr.EIRO
SILVERNANI SANTOS
SILVIO ABREU
SILVIO TORRES
TALVANE ALBUQUERQUE
TELIIO KIRST
THEODORICO FERRACO
UBALDINO JUNIOR
UBALDO CORREA
UBlllATAN AGUIAR
URSICINO QUEIROZ
VALDEMOR GUEDES
VANESSA FELIPPE
VIC PIRES FRANCO
VICENTE ANDRE GOMES
VICENTE ARRUDA
VILSON SANTINI
WALDOMIRO FIORAVANTE
WILSON BIlAGA
WILSON CIGNACHI
YEDA CRUSIUS
ZE GERARDO
ZILA BEZERRA

ADAUTO PERElllA
ADELSoN RIBEIRO
ADELSON SALVADOR
ADROALDO STRECK
AGNALDO TIMOTEO
ALCIONE ATHAYOE
ALIlINO AFFONSO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ANA JULIA
ANlBAL GOMES
AHTONIO llALHIIAIIJI
AHTONIO BIlASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO DOS SAIITOS
ANTONIO kAHOIR
ARACELY DE PAI.lLA
ARNON BEZERRA
ATILA LINS
AUGUSTIIIHO FREITAS
AUGUSTO FARIAS
AUGUSTO NARDES
AYRES DA CUNHA
BENEDITO DE LlllA
BENEDITO DOMINGOS
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ASSINATURAS CONFIRMADAS................... 176
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM..............
13
TOTAL DE ASSINATURAS...................... 190

SECRETARIA-G~ DA

REPETIDAS:

1

MESA

uarnTtmU COIlJ'IaJüU>AII aJlPIITIllAlI
1 - AGNALDO TIMOTEO

RJ

PPR

PR
MG
DF
PI
SP
RN

RJ
AL

PA
MA

CE
AP

DF

11 - do Presidenle da República:
11I- de maIs da metade das Assembléias Leglslauvas das umdades da Federação. manifestando-se. cada uma delas. pela malOna relauva de seus membros.
§ 1. 0 A Constituição não poderá ser emendada na VigênCia de Intervenção
federal. de estado de defesa ou de estado de siuo.
§ r A proposta sem disculida e votada em cada Casa do Congresso NaCional.
em dois IUrnos. conslderan<!o-sc aprovada se obuver. em ambos. trCs qUIntos dos
vOloS dos respectIVos membros.
§ ) " A emenda a ConsutUlçilo sera promulgada pelas Mesas da Câmara dos
DepUlados e do Senado Federal. com o respecu\o numero de ordem
§ ~ .. Não sera obJelo de dellbcraçilo a proposla de emenda tendeme a abolir
I - a fonua federal1\3 de Eslado.
11 - o \'010 dueto. secreto. umvcrsal c penó(hco.
III - a separação dos Poderes.
I\' - os dlTcJlDS c !:!ar;mu3s mdJvJdums
$ 5 oJ A m3lena constante de proposta de emenda reJeitada ou hí1\'lda por pre-

UnDTlJJIAlI QDJI DO COIIJ'DJIH
1 - ABELARDO LUPION
2 - ARMANDO COSTA
3 - AUGUSTO CARVALHO
4 - B. SI.
5 - JOI.O MELLAO NETO
6 - LAIRE ROSADO
7 - MARCIO FORTES
e - OLAVO CALHEIROS
9 - RAIMUNDO SANTOS
10 - REMI TRINTA
11 - ROMMEL FEIJO
12 - SERGIO BARCELLOS
13 - WIGBEllTO TARTUCE
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Bloco (PFL)
PMDB
PPS
PSDB
Bloco (PFLJ
PMDB
PSDB
PMDB
PPR
PMDB
PSDB
Bloco (PFLJ
PP

Judicada nào pode ser obJeto de no\'a proposta na mesma sessào lcglslau\'3

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

SECRETARIA-GERAl DA MESA
Seçto de A!IIs

Art. 62. Em caso de releváncta e urgênCia. o Presldeme da República podera adolar
medIdas pro\·lsonas. com força de leI. devendo submelê-ms de ImedtalO ao Congresso
NaCIOnal. que. estando em recesso. sera convocado extraordinanamente para se reu.
nu no prazo de cmco diaS

Senhor Secretário-Geral:

Const~ulçlo, do

D"s LEIS

Brasilia, 14 de junho de 1995.

OfIeío 0".\ '1 C' 195

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda •
Senhor Edson Queiroz. que "dá nOV8 redaçAo ao art. 62 da

ConstitUição Federal, que dlspôe sobre as medidas provisónas e institUI o regime ~e
urgênCIa espeCial para tramllaçAo de matérias conslde~adas de excepcional urgênCia

_
Pa~a!!,.nl{/ umeu As medidas provlsónas perderão eficàcl3. desde a edlçao. se nao forem converudas em lei no prazo de trinta dias. a parur de sua
publicação. devendo o Congresso NaCIOnal diSCiplinar as relações Jundlcas delas decorrentes

e relevânCIa", contém número sufiCIente de slgnatanos. constando a referenda

proposlçAo de.

Art. 64. A dlscussào e votação dos projetos de leI de mlclalna do Presidente da
Rcpubllca. do Supremo Tnbunal Federal e dos TnbunalS Supenores lerão ImClO na
Cámara dos Deputados
~ I .' O PreSIdente da Rcpubllca podera soliCitar urgênCia para apreCIação de
projetos de sua IOICI311va

176 assinaturas vãhdas:
D13 assinaturas Que não conferem, e
001 assinatura repetida

~

2 .' Se. no caso do paragrafo anlenor. a Câmara dos Depulados e o Senado

Federal ntio se mamfestarem. cada qual. sucessivamente. em alé quarenta c CJOco
dias. sobre a proposlção. sera esta Incluida na ordem do dia. sobrcstando-se a dehbe~
ração quanto aos demaIS assuntos. para que se ultime a votação.
.~ 10 A aprcctaçào d.1S emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados
f.lf-sc·a no prnlO de dez dias. observado quanto ao maIS o dtsposto no parágrafo anlenor
§ -t ., Os prazos do ~ :! não correm nos penados de rccesso do Congresso
NaCional. nem se aplicam aos projetos de códJgo
\J

ASua Senhoria o Senhor
Or. Mozart Vianna de Palva
SecretáNo-GeraJ da Mesa
NESTA

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

.

TiTuLO V
DA DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITIJIÇ()ES DEMocRÁTICAS

"LEGlSlAÇiO crrADA ANEXADA ~ELA
COOllDENAÇiO DE IIlUDOS LIGlILA'TlVOs.coOI"

CONSTITUIÇAO
llEPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASJL
1988
.........................................TiTULO

CAPiTIJLo I
Do

SEÇXO I

Do ESTADO DE: DEFE:S.<
,.

IV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERF.5

CAPiT1Jt.ol
Do PODER

LEGISLATIVO

SEdo VIII
Do PROCESSO LEQ/SL1TIVO
SUBSEÇÃO

ESTADO DE DEFEsA E 00 ESTADO DE SiTIo

11

DA EMENDA A CONSTrrUlÇÃO

Art. 6{J. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I - de um terÇO. no minimo. dos membros da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal;

Art. 136. O Presidente da República pode. ouvidos o Conselho da República e o
Conselho de Defesa Nacional. decretar estado de defesa para preservar ou pronlamente restabelecer. em locais n:strilos e determinados. a ordem pública ou a paz
social ameaçadas por grave e iminente tnstabilidade InstlluClonal ou 3ttngidas por
calamidades de grandes proporções na nalureza.
§ I o O decreto que InstltUlr o estado de defesa detenmnarã o tempo de sua
duração. especIficara as areas a serem abrangidas e indICara. nos termos c limites da
lei. as medidas coercitivas a vigorarem. dentre as seguintes·
I - restnçàcs aos ducltos dc,
aI rcumão. amda que e:<erclda no seIO das associações.
bj sigtlo de correspondência;
Ci SlgtlO de comumcação telegráfica e lelelõmca;
II - ocupação e uso lemporàno de bens e serViços públicos. na hipótese de
calamidade pubhca. respondendo a Umão pelos danos e custos decorrenles
§ 2 o O lempo de duração do estado de defesa não sem superior a Innla dias.
podendo ser prorrogado uma vez. por Igual periodo. se pelSlSl"em as razões que
Justificaram a sua decrelação.
§ 3 o Na VIgênCIa do estado de defesa
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I - a pnsão por cnme contra o Estado. detenmnada pelo executor da medida.
sera por este comumcada Imediatamente ao JUIz competeme. que a relaxará. se não
for leg.,1. facultado ao preso requerer exame de corpo de delito a autondade pohcial.

11 - a comunIcação será acompanhada de declaraçào. pela autoridade. do estado Iislco e menlal do dendo no momemo de sua autuaçào:
111 - a pnsão ou detenção de qualquer pessoa' não poderá ser suponor a dez
dtas. salvo quando autonzada pelo Poder Jud,ciano:
IV - e vedada a mcomuOlcabilidade do preso .
§ 4 o Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação. OPresidente da Republlca. dentro de vinte e quatro horas. submetera o ato com a rcspecuv3Justificação ao
Congresso NaCIonal. que decidirá por malcna absoluta
§ 5 o Se o Congresso Nactonal esnver em recesso. sera convocado. extraordinanamentc. no prazo de CIOCO dias

§ 6 o O Congresso NaCIOnal aprecIara o decreto dentro de dez d13S comados de
seu recebimento. devendo conllnuar funCionando enquanto vigorar o estado de defesa.
§ -: ReJeuado o decreto. cessa Imediatamente o eSlado de defesa.

Agosto de 1995
:'illo se pode privar esle grande conÜDgente de

brasileirol de exercer o dlreito-dever de votor, sob pena· de le estar
discriminando estos pesloas em 'irtude de sua crença rellgiola o que é
vedado pela Consdtuiçllo.

Eltobelecendo, a Lei MlIior, a obrigatoriedade de
voto, nilo pode, por outro lado, adnúdr que OI pleitol eleitorllis se realizem
001

lábadoS' e, desse modo, coaltranger milbares de cidadlol a

>io!entorem lual coaldendal paro poderem cumprir a

obrigaçllo

coasdtudoaol do voto.

lO

Com a presente propolta, visamol, poli, a corrigir

SEç..foJI
Do

essa injulliçll que a 1egIsIaçllo brasileira propicio.

ESTA/1O DE Smo

An. 137. O PreSIdente da Rcpúbhca pode. ou>'idos o Conselho da Repúblic., e o
Conselho de Defesa NaCIOnal. sohcllar ao Congresso NaCIonal auton7.ação para decrelar o estado de siltO nos casos de:
I - comoção grave de repercussão nacional ou ocorréncia de fatos que comprovem a melicacla de medida tomada durante o estado de defesa:

Doutro norte, nlo haverá nenhum tranltorno com o
emendo propolta, de

vez que baltarllo simples oblervÍlndD por parte dOI

Tribunais Eleitorais, quando da tls:açllo dOI cnlendários eleitorais.

Sola dai Sessões, em

11 - declaração de esllldo de guerm uu resposl3 a agressão armada estrangen'llo"
Paràgr% umco, O Presidente da República. ao solicllar autonzação para de~··
cretar o esl3do de sillO ou sua prorrogação. relalará os motIvos deterrmnantes do

de

de 1995.

pedIdo. devendo o Congresso Nactonal decidir por malona absolUla.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
W 118. DE 1995
(Do Sr. I1demar Kussler e outros)

~.\l:rescenta parágrafo 11 \0 artigo l~ da Constituição Federal.
lÃ

<»IlSS.~

DE LD~STITUIÇ.'lL1 E JUSTrÇ." E DE REDAÇ.~O)

As ~fesas da CÍlmara dOI Deputodos e do Senado
Federa~ nOI lermol do art.

60 da Cansdtuiçllo Federol promulgam a

leguinte Emenda ao texto conldtudoaol:

Artigo

único.

É

acresddo,

ao

art.

14 da

Conllituiçllo Federal, o parágrafo 12, com 11 seguinte redaçllo:

"Parágrafo 12. As eIdções nio poderio ler
realizadas aos sábados; quando ai prevlstal nesta
Consdtulçio calrem em dias de sábado,

_lo

adladal para o dia secuinte (domingo)."
JUSTIFICAÇÃO
A propolta de Emenda à Conldtulçio qoe ora
labmelemos ir llpredaçllo dOI 001101 Pares, prolblodo a reallzaçlo de
ddções aOI lábadol, objetiVa ateoder aOl anldos da comunidade
adventlsta e dOI adeptos de outro rtlcliiei qoe, por imperatiVo de
consciêoda, devem guardar o sábado, absteodo-Ie de quaisquer aU9ldades
até o pôr-do-loL

ABELARDO LUPION
ADELSON RIBEIRO
ADELSON SALVADOR
ADHEIIAR DE BAJUlOS FILHO
ADROALDO STRECJ(
ADYLSON MOTTA
AGNELO QUEIROZ
ALEXANDRE CERAIlTO
ALVARO GAUDI!NCIO NETO
ANTONIO llALIIIIAHIl
ANTONIO BRASIL
ANTONIO CARLOS PAIlIIUIIZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JOAQUIM
ANTONIO JORGI!
ANTONIO IWIDIR
ARlIAIIDO COSTA
AROLDO CEDRAZ
ARTHUR VIRGILIO NETO
ATILA LINS
AYRES DA CUllHA

B. SA
BENEDITO DOMINGOS
llETO LELIS
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS AIRTON
CARLOS ALBERTO
CARLOS MAGNO
CASSIO CUllHA LIMA
CECI CUllHA
CELIA MIlNDES
CHICAO BRIGIDO
CIRO NOGUl:IRA
CONFUCIO MOURA
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
COSTA FERREIRA
CUNHA BUENO
CUNHA LIMA
DI! VELASCO
DILSO SPI!RAFICO
DOLORES Il1lIII!:S
EDINHO BEZ
EDSON EZEQUIEL
EDSON QUEIROZ
EDUARDO MASCARENHAS
EFRAIM MORAIS
ELIAS MURAD
ELTON ROHNELT
ENIO BACCI
ENIVAU>O RIBEIRO
EULER RIllEIRO
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
FERIlANDO GONCALVES
FEU ROSA

FLAVIO ARNS
FLAVIO DERZI
FRAIICISCO HORTA
GERSON PERES
GILVAN FREIRE
GONZAGA PATRIOTA
HAROLDO LIMA
HERCULANO ANGHINETTI
HERJfES PARCIANELLO
IllERE FERREIRA
ILDEI!AIl KUSSLER
IVANDRO CUNHA LIMA
IVO MAINARDI
JAIME FERNANDES
JAIME MARTINS
JARBAS LIMA
JERONIMO REIS
JOAO COSER
JOAO IENSEN
JOAO LEAO
JOAO MAIA
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE ALDEMIR
JOSE ANIBAL
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE JANIlNE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE TELES
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARIIEIRO
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINO
LIDIA QUINAN
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ MAINARDI
MAGNO BACELAR
MALULY NETTO
MANOEL CASTRO
MARCELO DEDA
MARCIA CIllILIS VIANA
HARCONI PERILLO
HARcos LIMA
MARCOS MEDRADO
MARIA LAURA
MARINHA RAUPP
MARIO DE OLIVEIRA
MARIO NEGROMONTE
MARISA SERRANO
MAURICIO NAJAR
MELQUIADES NETO
MENDONCA FILHO
MILTON TEMER
IruRILO PINHEIRO
MUSSA DEMEs

NAIR XAVIER LOBO
NESTOR DUARTE
NILTON BAIANO
NOEL D,E OLIVEIRA
ODILIO BALBINOTTI
OLAVIO ROCHA
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO REIS
PAES LANDIM
PAUDERIlEY AVELINO
PAULO FEIJO
PAULO HESLANDER
PAULO LIMA
PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PEDRINHO AIlRAO
PEDRO CORREA
PHILEMON RODRIGUES
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
RAQUEL CAPIBERIBE
RAUL BELEM
RICARDO GOMYDE
RICARDO HERACLIO
RITA CAMATA
RIVALDO MACARI
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO FONTES
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA
ROBERTO SANTOS
ROGERIO SILVA
ROMEL ANIZIO
SALATIEL CARVALHO
SARAIVA FELIPE
SARNEY FILHO
SEBASTIAO MADEIRA
SERAFIM VENZON
SERGIO BARCELLOS
SEVERIANO ALVES
SILAS BRASILEIRO
SILVERNANI SANTOS
SILVIO ABREU
TALVANE ALB~QUERQUE
TELMO KIRST
UBALDINO JUNIOR
UBIRATAN AGUIAR
USHITARO KAMIA
VALDEI!AIl COSTA NETO
VALDIR COLATTO
VANESSA FELIPPE
VICENTE ARRUDA
VILSON SANTINI
WELSON GASPARINI
WILSON CIGNACHI
YEDA CRUSIUS
ZAIRE REZENDE
ZE GERARDO
ZULAIE COBRA
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ASSINATUP.AS CONFIRMADAS................... 178
ASSINM'URAS QUE NAO CONFEREM..............
11
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS......
2
TOTAL DE ASSINATURAS
224
20/06/95

REPETIDAS: J2
REPETIDAS:
1

"LEGISLAr.ÃO CITADA ANEXAOA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-c.OI"

CONSTITUIÇÃO

SECRETARIA-GERAL DA MESA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2O
21
22
23
24
25
26
27
2a
29
30

-

-

Jl -

32 -

ADELSON RIBEIRO
ALEXAIIDRE CERANTO
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ARMANDO COSTA
AYRES DA CUNHA
BENEDITO DOMINGOS
BETO LELIS
CHICAO BRIGlDO
CIRO NOGUEIRA
COSTA FERREIRA
DILSO SPERAFICO
DOLORES NUNES
ELIAS MURAD
ENIO BACCI
EXPEDITO .JUIlIOR
GONZAGA PATRIOTA
IVANDRO CUNHA LIMA
JOAO IENSEN
JOAO MAIA
JOSE LUI Z CLEROT
LEONEL PAVAN
MARCOS LIMA
MARIO NEGROMOHTE
MUSSA DEMES
OSMANIO PEREIRA
PAULO RITZEL
PINHEIRO LANDIM
RICARDO HERACLIO
ROBERTO FONTES
ROBERTO FONTES
NELSON GASPARINI
WILSON CIGNACHI
ABSIIlATURAS QOE

SE
PR
SI'
KG
SI'
DF
BA
AC
1'1
MA
MS
TO
KG
RS
RO
PE
PB
PR
AC
PB
SC
MG
BA
1'1
MG
RS
CE
PE
PE
PE
SI'
RS

J!7'0

lUISINATURAS QOS

1'1
CE
1'1
SC
RJ
RR
PR
SI'
RS
CE
GO

no

PSDB
Bloco (PI'L)
PSDB
PMDB
Bloco (PFL)
1'1'
Bloco (PSB)
PMDB
Bloco (PFL)
1'1'
PMDB
1'1'
PSDB
PDT
Bloco (PL)
Bloco (PSB)
PMDB
Bloco (PTB)
PSDB
PMDB
PDT
PKDB
PSDB
Bloco(PFL)
PSDB
PKDB
PKDB
Bloco(PIOl)
Bloco (PFL)
Bloco (PFL)
PPR
PKOB

COIlJ'EREH

1 - ALBERTO SILVA
2 - ARMON BEZERRA
J - B. SA
4 - EDISON ANDRINO
5 - FRANCISCO DORNELLES
6 - FRANCISCO RODRIGUES
7 - HERMES PARCIANELLO
8 - KARQUINHO CHEDID
9 - RENAN KURTZ
10 - ROKMEL FEIJO
11 - ZE GOMES DA ROCHA

PMDB
PSDB
PSDB
PMDB
PPR
Bloco(PSD)
PMOB
Bloco(PSD)
POT
PSDB
810co(P5D)

COIlJ'BREH IlBPETIDAB

1 - FRANCISCO RODRIGUES

RR

Bloco(PSD)

ABSINATURAS DS DEPllTADOS LICSNCIADOS
1 - NILTON CERQUElRA

RJ

1'1'

2 - ROBERTO PAULINO

PB

PMDB

REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
TiTt'LO 11

Dos DIREITOS

E GARAN11AS Ft"'DAMENTAlS

..........................................................................................
C.IPITI1,u

IV

OllS DIREJT('S POl.lTI('OS

• Art. 14. .-\ soberania popular sera exercIda pelo sufrágIO unl\'ersaI e pelo "ato direto
e secreto, com valor Igual para lodos. e. nos lermos da leI. mediante,
I - plebIscito.
11 - referendo.
1II - m'C'aU\a popular
§ I" O ahsl1Jmcmo eleItoral e o \'oto sào
( - obngalonos para os maIores de dezoito anos;
11 - facultatl\os para.
ai os analfabelos:
h) os maiores de setenta anos.
C:J os maIOres de dezesseis c menores de deZOIto anos.

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

-

.

§ 9' LeI complementar estabelecerá oulros casos de meleglblhdade e 05 pra·
lOS de sua cessação. a fim de-PTOteger a probidade administrativa. a moralidade para
o cxerClCIO do mandato. conSiderada a Vida pregressa do candidato. e a nonnaltdadc
e leglttmldade das eleIções contra a mfluêncla do poder econômIco ou o abuso do
exerciclo de função. cargo ou emprego na admInistração direta ou mdtreta
§ 10 O mandato eleu\o poderá ser Impugnado ante a Iusuça ElelloraI no
prazo de qumze dl3s contados da dIplomação. mstruída a ação com pro"as de abuso
do poder econômIco. corrupção ou fraude
§ 11 A ação de Impugnação de mandato tramllafá em segredo de Iustlça.
respondendo o autor. na forma da lei. se temerána ou de mamfesta ma-fé.
Art. 15. E vedada a cassação de dtrellos pohticos. CUIa perda ou suspensAo so se dara
nos casos de:

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::....

SECRETARIA-GERAL DA MESA
SaçAo de Atas
Brasília, 20 de Junho de 1995

OfiCiO n',;4"'1/95

Comunico a Vossa Senhons que a Proposta de Emenda à
ConslltUiçAO, do Senhor IIdemar Kussler, que "acrescents parágrafo 12 ao ar! 14 da
Constituiçlo Federal", contém número suficil!lllle de signatários, constando a refenda
proposiçlo de:
17B assinaturas válidas;
033 assinaturas repetidas;
011 assinaturas que nAo conferem e
002 assinaturas de deputados licenCiados,

2~~~",

CLAU8lO~

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 119, DE 1995
(Do Sr. Udson Bandeira e outros)
Cria mandato especial de 6 (seis) anos, para Prefeitos,
Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos no pleito de 1996.

Senhor SecretárIO-Gerai

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇAo N9 53.
DE 19951

A .Ilesa da Câmara dos DepUlados e do Senado
/Ias temros do art. 60 da Constituição Federal. promulga a seguinte
Emenda no texto COllstitucio/lal,

F~deral.

Art, lO - lItdua·se no Ato das DisposiçiJes
Transitórias o seguinte arligo:

"Art.

Cria 1tWUÚJJo especilÚ tk 06
UM,
acblsivamnúe para os Prefeitos. l'íce-Prefei/M e
JIeretJÚres eleitM 1/11 p/4itl1 tk 03 de otútdJ", tk
1996. PIISSWo a coúrcidír as eleiçiJes, a parlir Ú
IIIID 2002 em todlAf M n/veR. "

AGUIRRA-

-éhet:

A Sua Senhoris o Senhor
Or. Mozart VlIlIlna de Paiva
Secretárlo-Geral de Mau
"'ESTA

Terça-feira 8 16497

Art, 1° • Esta Lei entra em vigor na dolo de
publicação.

SIIIJ

Agosto de 1995
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JUSTlFIC4ÇÃO

Ao ct'ÚII' _
..tato up«iDl de 06 /Il105
ux:hIstvatrtm/e para os Prqalos, V/«-Pn!j'eItos« Vt!mJdoru a _
«~
/tO pltlilo tk 03 tk 0fIhIb1'O de 1996, _
C(lMO jiIIalIdadc, pouIbllltar a
coIIIcIdIIIcia das «/dfiJu a partlr tio alIO 2002, "'" todo& os rtiwt&
Com a roinl:'dbJc/a das d«içi!Jes gerais, eslantIttM
atendendo decisivammte as aspiraçi!Jes ela sociedDde que n<1o suporta a
obrigatoriecJade de estarem de dois em dois anos à e:urcer es/e alo clvico, que
ulJimamente se encontra maculado pa,. alguns maus paI/tiros do passado.

A

uniflcoção elas elaçi!Jes a poI'ti,. do alIO 2002, que
te,.á como marco OS eleilos em 03 di! ou/llbl'O di! 1996, estn SÍ1If, estariJo
legztimados pelo sufrágio univel'Sal a e:urce7't!m um mandato espt!cial di! 06
anos, 'eIII qualque,. amlpio à legisloção.

p

o,. outro lado, se lo" pl'OmJgado o mtlItdaIo dos
atuais P,.qeilos. Vice-he/eilos e V«nadons, estariomos violmlalldo ou ali
"",moa traindo aos de/tons que e/ege1'tZltt para mandato di! quaJro anos.

F

aItu em lfUIIU1IIID t.-p4il di! 02 anos estarfamos
ainda mais os cofres públicos e principalmmt« os candldaJos, em
especial os dos pequenos munictpios, os quais $/lo IftIlioria em _
Pais.
Face O c01'pO a c01'pO com os eleitons alI8IItftt!1tt COIffPmmi&ros com a
adnrittistração, coIocando-a "'" onJem /tO I" alIO tJ, já 110 2" alIO, _
postulando eleição. Estando assim p,.qudicado a estabilidade tio lPIIIIfidpio e
lesado a penpecttva di! IQIIQ boa admínistroçiJo.
~rondo

Po,. último, permt1llt!CM o sistema como está é nl1OCtJde,.
no ItJ1tIPO, nlIo concoT'dm com o clamo,. papulm tJ t:ImttoItsttrr pouca
pnocupação com os pnjlllzos tJ tnconvenihlcia di! eleição tk doU em dois
t1ItOS tJ mtlItdaIos aiguos, 0IItlr0nd0 ainda mais os custos tio pleila tJleitoral.

BARBOSA NETO
BASILIO VILLANI
BENEDITO DE LIRA
BENITO GAMA
BETIIIlIO ROSADO
CARLOS APOLINARIO
CARLOS CAMURCA
CARLOS DA CARBRAS
CARLOS NELSON
CASSIO cURHA LIMA
CECI cURHA
CELSO DANIEL
CHlCAO BRIGlDO
CHICO DA PRINCESA
CHICO FERRAIlEIITA
CIPRIANO CORREIA
CIRO NOGUEIRA
CUONANCIO FONSECA
CONroCIO MOURA
CORIOLANO SALES
cURHA LIMA
DARCISIO PERONDI
DELFIM NETTO
DILCEU SPERAFICO
OILSO SPERAFlCO
DOLORES IlUIlES
DOMINGOS LEONELLI
EDIIIHO ARAUJO
JDIIIHO BEZ
EDSON QUEIROZ
EDUARDO BARBOSA
EFRAIM MORAIS
ELCIONE BARBALHO
IIlERSON OLAVO PIRES
ENIO SACCI
ERALDO TRINDADE
EUJACIO SIKOIS
EULER RIBEIRO
EURICO MIRANDA

·
·
·
•
•
·
•
·
·
•

PEDRO IRUJO
PHILEMON RODRIGUES
PIMEllTEL GOlIES
PRISCO VIMA
llAlMUIlDO SAllTOS
RAUL BELEM
RICARDO BARROS
RICARDO GOIIYDE
RITA CAMATA
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO' FONTES
ROBERTO FRANCA
ROBERTO IIOCIIA
ROBERTO VALAJ)AO
ROLAND LAVIGNE
ROHKEL FUJO
SALOIIAO CRUZ
SANDRO HABEL
SARAIVA FELIPE
SEBASTIAO MADEUA
S!RAFIM VENZON
SERGIO MIRANDA
SEIlGIO NAYA
SEVERIANO ALVES
SILAS BRASILEIRO
SIMARA ELLERY
SYLVIO LOPES
TETE BEZERIlA
UDSON BAllDEllIA
VJ.LIlIR COLA'l"l'O
VANESSA FELIPPE
VILIIAR ROCHA
VILSON SANTINI
VI'l"l'ORIO MEDIOLI
WELIIITON FAGUIlDES
NILSON IIRAJlCO
NILSON CIGIlACHI
ZAIRE REZENDE
ZE GERARDO

JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JOAO THOME MESTRIlIlIo
JOFRAN FREJAT
JORGE WILSON
JOSE AUGUSTO
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE EGYDIO
JOSE PRIANTE
JOSE REZENDE
JOSE THOHAZ NONO
JOVAIR ARAllTES
JULIO REDECJtER
JURAIIDYR PAIXAO
KOYU IHA
LEONEL PAVAN
LIDIA (lUINAN
LUCIMO CASTRO
LUIS ROBERTO POIITE._.
LUIZ BRAGA
LUIZ FERNANDO
MANOEL CASTRO
MARCELO BARBIERI
MARCIA MARIIlIIO
MARCOM! PERILLO
MARCOS LIMA
MARIA ELVIRA
MARIIlIIA RAUPP
MARIO CAVALLAZZI
MARISA SIlUWlO
HAtlRI SERGIO
MAURICIO REQUIAO
HAURO LOPES
MELQUIADES NETO
MEIlllOllCA FJLIIO
MICHEL TEMER
MILTOJI MENDES
MILTON TEMER
MOREIRA FRANCO

ASSINATURAS CONFIRMADAS................... 186
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM..............
14
TOTAL DE ASSINATURAS •••••••••••••••••••• •• 205

REPETIDAS:

5

SECRETARIA-GERAL DA MESA

UUDTDU8 COII7IaJlaIlU annIDAII

SoluçlJo

1 - ANTONIO JOAQUIM
2 - C11lIIIA LIMA

3 - HERCULANO lUlGHINIT'l'I

Eleiçi!Jes em 1996 com 1IftJN1aJo tJspt!cial dt! 06 dfIOS
para PrqtJilos, V/«-PrqtJIlos tJ Vereat:iotv tJleitos "'" O:: de ouJIIbl'O
possibililando a coincidlncia elas el«içlJu "'" todos os 1JÍWi.f a poI'ti,. tio ~
2002. Após isto, os mandatos pemIOIft!CtJriJ tk 04 anos, como pIYVi o luto
comlituclonal vigtJnItJ, o que acnditamos Sei' a vontodtI ela gP'tlIIdt! -wria dos
nobn.s pQ1'f!$ d#!sla Casa.

4 - OSCAR GOLDONI
5 - UDSON BAllDElRA

IIT

PDT

SP
MG
MS
TO

S. PART.
PSDB

PDT
PKDB

UUIlATu.Aa QUI DO COlIJ'nlDl
1 - ANIVALDO VALE
2 - EZIDIO PINHEIRO
3 -

FAUSTO MARTELLO

4 - IVANORO CUNHA LIMA
5 - JARBAS LIMA
6 - JOSE PINOTTI

~

: tgi~ ~~~~IDE

~

- MOACYR ANDRADE

VASCONCELLOS

10 - MOISES LIPNIK

11 - NELSON MARCHEZAN

12 - PAES LANDIM

13 - ROBERTO CAMPOS
14 - ZULAIE COBRA

PA
RS
SP
PB
RS
SP
MG
RS
AL

RR
RS
PI
RJ
SP

PPR
PSDB
PPR
PKDB
PPR
PMDB
Bloco (PFL)
PT
PPR
Bloco(PTB)
PPR
Bloco (PFL)
PPR
PSDB

SECRETARIA·GERAL DA MESA

SeçAo da Alas
Oficio n"ZPLI95
ABELARDO LUPION
ADELSON SALVADOR
ADYLSON MOTTA
AFFONSO CAMARGO
AIRTON DIPP
ALBERTO GOLDMAN
ALCIDES MODESTO
ALDO it.RAllTES
ALEXANDRE CARDOSO
ALEXANDRE CERANTO
ANDRE PUCCINELLI
ANIBAL GOMES
ANTONIO AURELIANO
ANTONIO BALHMAIlN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JOAQUIM
ANTONIO JORGE
ANTONIO UENO
ARI HAGALIIAES
ARNALDO FARIA DE SA
AYRES DA C11lIIIA

FERNANDO DINIZ
FERNANDO GOMES
FIRMO DE CASTRO
FREIRE JUNIOR
GEOOEL VIEIRA LIMA
GENES lO BERNARDINO
GERSON PERES
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HELIO ROSAS
HER~ULANO ANGHINET'l'I
HlLARIO COIMBRA
HOMERO OGUlDO
HUMBERTO COSTA
HUMBERTO SOUTO
IBRAHIM ABI-ACKEL
ILDEMAR KUSSLER
INACIO ARRUDA
ITAMAR SERPA
JOAQ IENSEN
JOAO HAIA
JOAO NATAL
JOAO PAULO

NAIR XAVIER LOBO
NEOSON MICHELETI
NESTOR DUARTE
NEWTON CARDOSO
NEY LOPEs
NILSON GIBSON
NOEL DE OLIVEIRA
OLAVO CALHEIROS
ORCINO GONCALVES
OSCAR GOLDONI
OSVALDO COELHO
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAES DE ANDRADE
PAULO BORNHAUSEN
PAULO CORDEIRO
PAULO GOUVEA
PAULO HESLANDER
PAULO MOURAO
PAULO RITZEL
PAULO ROCHA
PAULO TITAN
PEDRO CAllEDO

Senhor Secrelário-Geral:
. .
Comunico a Vossa Senhoril' que a Proposla de Emenda •
ConstitUlçlo. do Senhor Udson Bandeira. que "cria. mandato especil' de 06 (seis) anos
para. Prefaitos: Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos no pleito de 1996", contém númarÓ
JUfiClente de SlgnatánoS. constando a referida proposiç6o de;
186 assinaturas vaHdü:;;
005 asslnatures repetidas; a
014 assinaturas que n60 confaram.

Atenciosamente.
A Sua Senhorie o Senhor
Or. Mozart Vilnna de Paiva
5acratário-Geral da Mesa
NESTA

Terça-feira 8 16499
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"L1õQlSUÇ10 CITADA ANEXADA "lU
COOIlD!NAÇÃO D! 11lUD0I LlClISUTIYOI-CIDf"

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
............................................................-

.

TtruLO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS POD~IU'.s

CAPlTI.'loI
Do POOER LEGISLATIVO

...·..··......·..·..··.. ·S~~~;;·viÍi· ....··....···....··..·
Do PROCESSO LEGISLmVO

..................................
Sl1lsE<:Ao

11

Art. 611. A ConsUlulç:lo podera ser emendada med13nte proposta
I - de um terço. no mimmo. dos membros da Câmara dos Deputados ou do

Senado Federal.
11 - do PresIdente da Repitbhea.
111- de mms da metade das Assemblelas Legislamas das unidades da Federaçfio. m:Jmrcstando-sc. cada uma dclns. pela malona relativa de seus membros.
§ r·' A ConslltUlçào nào podem ser emendada na vlgencla de IUtcr\'cnção
federal. de estado de defesa ou de estado de 'llJo.
~ ~ .. A proposta sera dlSeutida e \'olada em eada Casa do Congresso NaelOnal.
em dOIs turnos. consldcrando-sc aprovada se obtl\'er. em ambos. três qUintos dos
\'Ot05

dos respectiVOS membros

§ , " A emenda a Conslltuição sera promulgada pelas Mesas da Cámara dos
DepUlados e do Senado Federal. eom o re,pcclI\O numero de ordem
§ ~ " Não será objeto de dellberaçào a proposta de emenda tendente a abolir'
I - a forma federallva de Estado:

I : I H<,

AI "';Pf;1( N.a,Rllf.!-'
AYH(:~ r-A CI'UHA
Rft,:":I! :\' I.:J I,:.ANI
BfNEOT ro DE LIRA

ro

c;CIMARAfs

CMJ!1 I NilO MA rros
c~,RI os AUH JN

. *

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - ••••••••

.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO W
110, DE 1995
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly e outros)
Dá nova redação ao inciso XX do artigo 79 da Constitu!,

ção Federal.

(A

:\(
liP--l!

EH" I NilO f?OSAOO
8'INlf.A,,(']') Df ANDRADA

5 " A mmena COnSl3nlC de proposta de emenda rc)cJlada ou havIda por prc~
Jucilcadn não pode ser objeto de nO\'3 proposta na mesma sessão legIslativa

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

[.If

A[\it'::.IC fARIAFo

BFNFlll

11 - o \·010 dlrelo. secrelo. unlvers,,1 e pcriÓlhco:
1II - a sepamção dos Poderes.
IV - os direitos c gm:mua5 mdl\'idu3Is

••••••••••••••••••••••• ~ •• 0. 0

Rl~t

ADEI Sl.f.
ADHl:MAF

AI'POAWC ,·'kf Cf
AIPIC'N flIH'
AiBFRICO fIIIl\J
ALBFRTe- G(J} ::~ld,;
ALCIONf AlflA"! f
AI.l-XANf'f\f t'lf.ANlü
AlOYSIO N{!NEf fERkf,IFl/o,
ALVAR(' GA!'(ll NI']O NET,)
ANIBAT GOH[t;
ANTONl') BAAS!{
ANTONln CARLOS f'ANNl"NZIO
AN1DN lo DO VAI.I.l:.
ANIONll1 Ff.IJACl
ANfON 1(' GERAUlO
AN10NIO JOAQt:IIl
ANTONIO JORGE
ANTONIO t:ENO
ARMANDO ABILIO
ARMANDD COfoTA
ARNON ltt: '; ERRA
ARTH["R VIRGIlIO N~TU
~ l-'y r.t,RA
]., ~ ; I l\ I l~:';

c,aRl.nr AI-'OI TNARro
C;',?T o:;.; CAMI'UL'A

CARJ

O~-

('AS~ J('

Nf I

~lJN

cnlHA I IHA

CFel

CUNHA
CFI.se. R!:f!,(,MAt'NO
ClilCAn IiRICTII(,
CHI<':(1 DA I'I{;NCFSA
CrLJ rNilA CAMI m:
C.UW NOG{'FIHA
CLAUDIO CA.TA[)I'
CORA:·C! SOBRINHO
CORIOl.ANO SAr
CUNHA BUENO
CUNHA l.IMA
DANlI.,) fiE CAStR('
DARCt!-110 PERIJNDJ
:'Â'v'I AIVE-S ~ll\'A
111:: Vl.l,""'l"r
f'f'T FIM NJ:
I'TU',Q !.fII r,; :t'C'
nUI!.},1 I'I'-~'H ':CHl
EDINH") !<I ~
ELC10NI LI.1 l.LHO
ELIAS M'R/ol'
EL1üN J{OHNEI 1
ENIO BACCl

rs

ERALnO TRINDADE
EULER RIBEIRO
EXPEDITO JUNIOR
FATIMA PEUlES

ODILlO BALBINOTTI
oUlno ROCHA
OSCAR GOLDONI
OSMANIO PEREIRA
OSORIO ADRIANO

m;:~;:gg ~~~S

g~~~tgg ~~~~CHI

FERNANDO TORRES
FEl: ROSA
FRANCISCO DORNELLES
FRANCISCO SILVA
GERSON PERES

PAt.:LO
PAno
PAULO
PAUI.ú

~~~~~~~~E~~HINETTI

HOMERO OGUIDO
HUGO RODRIGUES DA Cl:NHA
IBERE FERREIRA
IVANDRO CUNHA LIMA
IVO MAINARDI
JAIME MARTINS
JAYME SANTANA
JERDNIMO REIS
JOAO eDLACO
30AO MAIA
JOAO MELL!\O NETO
JOAO PI ZZOLATTI
30AO RIBEIRO
JORGE WILSON
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTINrlO
JOSE COIMBRA
JOSE DE ABREU
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE THOMAZ NONO
LAEL VARELLA
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINa
LEOPOLDO BESSONE
LUCIANO CASTRO
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAUl.Y
LUIZ DURA0
LU I Z FERNANDO
MAGNO BACELAR
MANOEL CASTRO
MARCIO FORTES
MARCOS LIMA
MAURICIO NAJAR
MAURICIO REQUIAO
MAURO FECURY
MAt:RO LOPES
MAX ROSENMANN
MELQUIADES NETO
MENDONCA FILHO
MILTON MENDES
MUSSA DEIIEs
NAN SOUZA
NELSON MEURER
NELSON TIlAD
NEWTON CARDOSO
ODELHO LUO

CORDEIRO
HESL!\NDER
RrrZEL
TITAN

PEDRO CANEDO
PEDRO eO~R~A
PEDRO IR ... J J
PEDRO NC\"a,rs
PHILEMON RODFIGl'ES
PIMEN IEL GOMES
PINHEIRO UlNL'IM
PRISCO •...· IANA
RAUL BELEM
REGIS DE OLlVEIRA
REIII TRINTA
RENATO JOHNSSON
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLlO
ROBERTO BAl ESTRA
ROBERTO ROCHA
ROBERTO VALADAO
RONIVON SANTIAGO
RUBEM MEDINA
RUBENS COSAC
SANDRO MABEL
SAt:LO QUEIROZ
SFRG 10 BARCEI:LOS
SERGIO CARNEIRO
SERGIO G~ERRA
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SILVERNANI SANTOS
SILVIO A.BREI;9
SIMARA ELLERY
TALVANE Al.BUQtJERQ1!F
TELMO KIRST
TETE BEZE!<RA
THEODORICO FERRAcn
UBALDINO JUNIOR
UBALDO CORREA
URSICINO QUEIROZ
USHITARO KAIlIA
VADAO GOMES
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VALDOMIRO MEGER
VICENTE ANDRE GOMES
VI CENTE ARRUDA
VITTORIO MEDIOLJ
WAGNER SALUSTlANO
WOLNEY QUEIROZ
ZILA BEZERRA

COMIssAo DE CONS1'ITUIÇ1\o E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

ASSINAlI:RAS CONFIRMADAS................... 184
ASSINI.Tl RA5 OtIE NAO CONFEREM..............
7
101.\L D~ ASSINATURAS
227

Ar:.

7Q .........••...••.•........••....•..•..

REPETIDAS:

)6

SECRETARIA-GERAL DA MESA

19/06/9'

AB8IIIATUIlAS COIlFIIUlADAS IlEPETIDAS
1 - ALEXANDRE CERANTO
2 - ALVARO GAUDENCIO NETO
~

o'.)

) 4
5 6 -

AN I BAL GOMES
ANTONIO JORGE
AYRES DA CUNHA
AYRES DA CUNHA

PR
PB
CE
TO
SI'
5!1

Bloco(PFL)
Bloco(PFL)
PIlDB
PPR
Bloco(PFl.)
Bloco (PJ;'J,)
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, 8
9
10
11

12
13
14
15

-

16 17 -

18 19 20 -

21
22
23
24

-

25 2· -

27 28 -

29 -

Jo

-

3l -

32
33
34
35
36

-

CAR1.05 AI RTON
COAAUCI SOBRINHO
ELIAS MloRAD
EL"LER RIBEIRO
FATIMA PE1..AES
FERtlANDO TORRES
HERCt:LANO ANGHINETTI
IBERE FERREIRA
JAIME MARTINS
JAYME SANTANA
JOAO MELLAO NETO
JOSE BORBA
LAPROVITA VIEIRA
LEOPOLDO BESSONE
LUCIANO CASTRO
1lAN0EL CASTRO
MAURICIO REQUIAO
MUSSA DEHES
IIAN SOUZA
IIELSOII MEURER
OSIlANIO PEREIRA
PHILEHOII RODRIGUES
PIIIHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
TALVANE ALBUQt:ERQUE
TELMO KIRST
VADAO GOMES
VALDIR COLATTO
VICENTE ARRUDA
ZILA BEZERRA

AC
SP
MG
AR
A?
AL
MG
RN
MG
lIA
SP
PR
RJ
MG
RR
BA
PR
PI
MA
PR
MG
MG
CE
BA
AL
RS
SP
SC
CE
AC

PPR
Bloeo(PFLl
PSDB
PMDB
Bioco(PFL)
PSDB
PSDB
Bloeo(PFL)
Bloeo(PFLl
PSDB
B~ oco (PFL)
B.oeolPTB)
PP
Bloeo(PTBJ
PPR
Bloeo(PFLI
PMDB
Bloeo(PFL)
PP
PP
PSDB
Bloeo(PTB)
PMDB
PPR
PP
PPR
PP
PMDB
PSDB
PMDB

Agosto de 1995
CAPITIv,lI
Dos DIREITOS SOCIAIS

An. 6.· S:Io due'.lós SOCiaIS a educação. a saudc. o lrabalho. o lazer. 3 segurança. 3
pll:\'ldCncl3 social. 3 prOlcçáo à maternidade e a mfãncla. a asslSlenCI3 aos desamparados. na fonna desla COnS\IIUlç:lo
AI1. 7." Sllo dueuos dos lrabalhadores urbanos e ruraIS. alem de outros que vIsem à
melliona de sua condição SOCial

xx - preleção do mercado de trabalho da mulher. mediante mcemi"os especi·
ficos. nos termos <1., le,:

.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
W 121, DE 1995
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly e outros)
!lá nova redação ao art1qo 169 da Constituição FederaL

1I8811l1l'rUU8 QUE

no

COIlPEltDl

1 - HUMBERTO SOUTO
2 - JOAO ALMEIDA
3 - JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
4
LA I RE ROSADO
5 - MARCELO TEIXEIRA
6 - ROBERTO BRANT
7 - WELSON GASPARINI

MG
BA
MG

RN
CE
MG
SP

Bloco(PFL)
PMDB
Bloeo(PFL)
P!lDB
PMOB
Bloco (?TB)
PPR

IA COMISsAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REOAÇM)

Aa M.... dA ela.r. do. Deputados e do senAdo

Federal,

no.

teBoa do are.

60 dA Conae1tu1çlo I'ederal,

proaulçr. . a ..qulnte laenda ao te..to con.t1tuc1anal:

SECRETARIA-GERAL DA MESA

Seçio de Atas
Ofic'o "., /'!;/95

Ol-Ie ao art. lU. caput. a lequlnte redaçlo;

Srasllla. 19 de lunho de 1995

"Art.

Senhor Secretano-Geral

ln..t1vo da unl10,

Comunico a Vossa Senhona que a Proposta de Emenda à
ConSlllulç40, do Senhor LUIZ Carlos Hauly. que "da nova redação ao "\ClSO XX do art 7"
da Conslltulçio Federal". contem número sufiCiente de S1gnatanos constandO a referldll
prOPOllçio de
184 assinaturas válidas
. 036 aSSlrlaluras répelldas e
007 aSSinaturas que não conferem
AtenCiosamente

A da• .,....

UI.

do. IBt..do.,

co.

p.......1

atIvo

•

do 0l.trlto Fedaral e do.

IlWllclpl0. nlo poder' excldar a

clnqulnta por

cento d..

re• .,.ctlv.. recelte. corrente.. coapr. .ndlda a provenlenta da
tran.ferlnel...

...............................................................
eon.eqülnc1a,

la

o

art..

do

38

Ato

da.

Dl.podÇ/l. . Con.tltuclond. 'rran.ltórla. p.... a vlqorar co.
a .e;ulnte r.daçAo:
"Art.

,/

. v~/. ._.-..;

CLAU~otAGUIRRA

Chefe

38.

Wa ap11caçlo do d1apoato no a.rt.

16§, o êxe•••o apurado dever" s.r ali.inado à razlo de. no

.1nlao.

WI

quInto por ano.

atl o ...erelcl0 financeIro de

ali.·

./ .. .,..,\

A Sua Senhoria o Senhor
Df Mozart Vllll\na de Paiva

secretárto-Geral da Mesa

pre••nt. propo.t.. vI.. dlsclpl1nar a fixaçla

A

NESTA

do 11alt. d. d••.,..a p6lll1ca coa "'.IOal atIvo e inatIvo da

UDlIo, do. S.tado., do 1I1.trlto Federal •
"~EGISLACÁO CITADA ANiXADA ~ELA

CDDIlllENACAo DE ESTUDDI ~EGlSLATlVOI-c.Dr'

fa.ando

conatar do t.xto

requl...nt..çlo

..

cargo

con.t1tuclonal,
de

Lei

doa Munlclploa,
nlo

Co.pla••nt..r

ficando
qua

aua
.aia

facl1aent. pode aer altar..da.
vl.ta

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BJlA.SIL
1988

con.lderaao.

que

o

11.lte

de

.ataU.tlc"
Ideal

par..

o

.an....nto da.

Unança. p6lll1c.... na. tr" ••fer.. d. qov.rno, I o d.
lctnqu.nt..

por

c_rHDdlda.

..

c.nto)

da.

rec:.lt. .

provenl.nte

d.

tran.f.rlncl"

co...t1tllCl.....l ••

Tln;LO 11
Dos DtRuros E GAIWfI1AS FUNDAMENTAIJ

SO~

corrent•• ,

ç;.:IÇ2~

IIaputado LuIz carlo. Raulr
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ADELSON RIB<:IRO
ADHEllAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK

ENIO BACCI
ERALDO TRINDADE
EULER RIBEIRO

AFFONSO CAMARGO

EXPEDITO JUNIOR

ALBERICO FILHO
ALBERTO GOLDIlAN
ALCIONE ATHAYDE
ALEXANDRE CARDOSO
ALEXANDRE cERANTO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ALVARO GAUDENCIO NETO
ANIBAL GOMES
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO jOAQUIM
ANTONIO JORGE
ANTONIO UENO
ARl!ANDO ABILIO
ARNON BEZERRA
AROLDO CEDRAZ
ARTHUR VIRGILIO NETO
ARY Kl'~'U.
ATlLA L!NS
AUGUSTO FARIAS
AYRES DA CUNHA
BASILIO VILLANI
BENEDITO GUlMARAES
BETINHO ROSADO
BONIFACIO DE ANDRADA
CANDINHO MATTOS
CARLOS AIRTON
CARLOS APOLINARIO
CARLOS CAMUIlCA
CARLOS NELSON
CECI C1lIlIL\
CELSO RUSSOMANHO
CHlCAO BRIGlDO
CHICO DA PRINCESA
CIDINHA CAMPOS
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CORAUCI soBRINHO
CORIOLANO SALES
C1lIlIL\ BUEJlO
C1lIlIL\ LIXA
DAKlLO DE CASTRO
OARCISIO PEROKDI
DAVI 'ALVES SILVA
DE VELASCO
DELFIM NETTO
DtLSO SPERAFICO
.DUILIO PlSANESCHI
EDINHO BEZ
ELIAS lIllRAIl
ELTON ROHNELT

FATIMA PELAES
FERNANDO GOMES
FERNANDO LiRA
FERNANDO TORRES
FEU ROSA
FRANCISCO DORNELLES
FRANCISCO SILVA
FREIRE JUNIOR
GERSON PERES
GILVAN FREIRE
HERCULANO ANGHINETTI
HOMERO OGUlDO
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
IBERE FERREIRA
IVANDRO CUNHA LIMA
IVO MAINARDI
JAIME MARTINS
JAYME SANTANA
.rERONIMO REIS
JOAO ALMEIDA
JOAO COLACO
JOAO IENSEN
JOAO MAIA
JOAO MELLAO NETO
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JORGE WILSON
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE COIMBRA
JOSE DE ABREU
JOSE LUI Z CLEROT
JOSE THOMAZ NONO
LAEL VARELLA
LAlRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONIDAS CRISTINO
LEOPOLDO BESSONE
LUCIANO CASTRO
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
LUIZ rERNANDO
MAGNO BACELAR
1lAN0EL CASTRO
MARCOS LIMA
MARILU GUlMARAES
MAURICIO NAJAR
MAURICIO REQUIAO
MAURO rECURY
/fAX ROSENMANH
IlELQUIADES NETO
ROBERTO BRANT
ROBERTO CAMPOS
ROBERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA
ROBERTO VALADAO
RUBEM MEDINA
RUBENS COSAC
SANDRO MABEL
SAULO QUEIROZ
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SILVERNAKI SANTOS
SILVIO ABREU
TALVANE ALBUQUERQUF.
TELHO KIRST
THEODORICO FERRACO
UBALDINO JUNIOR
UBALDO CORREA
USHITARO KAMIA
VADAO GOMES
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VALDOMIRO MEGER
VICENTE ARRUDA
VITTORI9 MEDIOLI
WAGNER SALUSTIANO
NELSON GASPARINI
ZILA BEZERRA

'MENDONCA FILHO
MUSSA DEMES
NAN SOUZA
NELSON MEURER,
NELSON TRAD
NEWTON CARDOSO
ODELHO LEAO
ODILIO BALBINOTTI
OLAVIO ROCHA
OSCAR GOLDONI
OSIlANIO PEREIRA
OSORIO ADRIANO
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PAULO CORDEIRO'
PAULO HESLANDER
PAULO RITZEL
PAULO TITAN
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PEDRO IRUJO
PEDRO NOVAIS
PHILEMON RODRIGUES
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
IlDIATO JOHNSSON
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLIO
ROBERTO Il!>LESTRA

ASSINATURAS CONFIRMADAS................... 177
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM..............
7
TOTAL DE ASSINATURAS
216

Terça-feira 8 16501

l~ - LEOPOLDO BESSONE
16 - LUCIANO CASTRO
17 - IlANOEL CASTRO
lS - MAURICIO REQUIAO

19 -

MG
RR
BA
PR
PI
MA
PR
MG
MG
CE
MG
AL
RS
PA
SP
SC
CE
AC

KUS5A DDrES

10 - NAN SOUZA
I I - NELSON MEURER
22 - OSIlANIO PEREIRA
23 - PHILEMON RODRIGUES
24 - PINHEIRO LANDIM
25 - ROBERTO BRANT
26 - TALVAKE ALBUQUERQUE
27 - TELMO KIRST
2 S - UBALDO CORREA
29 - VADAO GOMES
30 - VALDIR COLATTO
Jl - VI CENTE ARRUDA
32 - ZILA BEZERRA

Bloco(PTB)
PPR
Bloco (PFL)
PMDB
Bloco (PFL)
PP
PP
PSDB
Bloco(PTB)
PMDB
Bloco(PTB)
PP
PPR
PMDB
PP
PMDB
PSDB
PMDB

UBIDTlJZU QUE DO COD'DEM

1 - ANIBAL GOMES
2 - ARl!ANDO COSTA
3 - HUMBERTO SOUTO
4 - JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
5 - MARCELO TEIXEIRA
6 - REMI TRINTA
7 - URSICINO QUEIROZ

Ofício n"!?)195

CE
MG
MG
MG
CE
MA
nA

PMDB
PMDB
Bloco (PFL)
Bloco(PFL)
PMDB
PMDB
Bloco (PFL)

Brasiha, 19 de Junho de 1995
Senhor Secretário-Gerai

Comunico a Vossa senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituiçlo, cio Senhor Luiz Canos Hauly. que "dá nova redaçAo ao art 169 da
ConstituJÇlo Federal", ':OllIém número suficiente de Slgnatános, constando a refenda
proposiçio de:
177 assinaturas vàlidlll;
007 assinaturas que nAo conferem; e
032 assinaturas repelidas.
AtenCiosamente,
~-,~
"

.

/-' /1

I

./~/.....*,-

CUlUDIO ~~ AGUIRRA

"LIOIlLAçAo CITADA ANaXADA ~II.A
COOllDlNAçAo DIII'lIJDOI,LlOIILATlVOI-C:IOI"

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
Ttrt!wlV
DA ORCA.'IIZA<;ÁO DOS PODIRF.5

CAPrrutO

I

Do PODER LEGlSLAl1VO
SE<:-ío VIU

Do PROCóSSO LóolSl..mvo

REPETIDAS: 32
SuaSE<;ÁQ

11

DA EMF:ND.~ .i CONSTrrUlCÃo

Ar1. 60. A COIIIIituiçio poderá ser emendada mediante proposta:
r - de um terço, no minimo. dos membros da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal: .
.

SECRETARIA-GERAL DA MESA

1 - ANTONIO JORGE
2 - AYRES DA C1lIlIL\
3 - AYRES DA C1lIlIL\
4 - CARLOS AIRTON
5 - ELIAS MURAD
6 - EULER RIBEIRO
7 - rATlMA PELAES
B - rERllAKDO TORRES
9 - HERCULANO AKGNINETTI
10 - IBERE FERREIRA
11 - JAYME SANTAKA
12 - JOAO MELLAO NETO
13 - JOSE BORBA
14 - LAPROVITA VIEIRA

TO
SP
SP
AC
MG
AK
AP
AL
MG
RN
MA
SP
PR

RJ

PPR
Bloco (PFL)
Bloco(PFL)
PPR
PSDB
PMDB
Bloco (PFL)
PSDB
PSDB
Bloco (prL)
PSDB
Bloco (PFL)
Bloco (PTB)
PP

11 - cio Presidente da República:
111- de mais da metade das Assembléias Legislauvas das unidades da Federação. manifestando-se. cada uma delas. pela malona relauva de seus membros.

§ LO A ConslilUlção nJo poderá ser emendada na vigêncIa de mten'enção
federal. de estado de defesa ou de estado de sitio,
.§ 2.° A JlfOIlOIl!I será discutida e votada em cada Casa cio Congresso Nacional.
em dois tumos. considerando-5c aprovada se obtiver. em ambos. três qumt05 dos
votOS dos respectivos membros,
§ 3." A emenda • Cons\lluição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. com o respectivo número de ordem.
.
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§ ~' Não seril objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir
I - a forma federau\a de Estado.
li - o \"oto direto. secreto, unI\crsal c pcnéKhco.
IH - a separ;ção dos Poderes.

a det.Olto

~1108,

Agosto de 1995
~té

I)

limite di! jez. ;or cento do total ta

folha de salários do empregador.

'1

IV - os dtrenos e garanuas Indl\ Idu315
~

.5 A mall:na constante de proposta de emenda rc)cJtada ou h;n'1d.1 por prc-

~

o objetivo da Proposta

1,l

Judlcad~ .~~() ~~\~~.~~J.~l~ ~~ .~~~~ ~r.~~:~~. ~~. ~~~~? ~~~~? ~7~.1~~~~1.~~.,.,., ...

contratação

acesso

<\0

dê

mer.\:·r'Õ!s

mercado

de

de

quatorzê

traba.lho

teDl

-3.

incentivar

o dê
dezoito

sofrido

anos,

restrições

DA TRlBI-UCÁO E DO ORC.\.'IE"TO

11

DAS FI:-IA.'IÇAS Pt'BLICAS

SEÇ'O

11

Dos ORCAMENfOS

...

.:;.~.

.;0 ••.

An. 169. A despes.1 com pessoal allYQ e Inatl\o da Umfio. dos Estados. do D,stnto
Federal c dos MumC:lplos não podem e\Ccdcr os bmJlcs csmbcJccJdos em ICi cornple~
mentar
Pnrngrnfh umCiJ A concessão de qualquer \antagem ou aumento de rcmune..
ração. a cnação de cargos ou alteraçáo de estrutura de carrClrclS. bem como a admiS-

são de pessoal. a qualquer titulo. pelos orgãos e enlldades da adminIstração dITeta ou
indIreta. Inelum'e fundações InstllUld.1S c manudas pelo poder publico. 50 poderão
ser feuas'
I - se houver préVIa dotação orçamenlana sufiCIente para alender aS projeções
de despesa de pessoal e aos acreSClmos dela decorremes.
11- se houver autonzação especifica na leI de dITet",es orçamentanas. ressal.
vadas as empresas publicas e as SOCIedades de economl" mIsta
AOELSON JUUIRO
AOR!:JlM DE IAMOS FILHO
,,~"'j),,\SlC

ATO

DAS DIS~SICOES CONS7Tft:nONAJS TRANsrrÓIlIAS

ST'I'Y.l:J.

AlIIUL GOMIS
UASlL

pnJAo

GElALDO

PlJUlAllDO GQfCU
FEJUl'AMDO LYM
FUJlAMOO TODE$
JtOJA
n,urCISCO OORlltLL!S
nAJfCISeo SILV"
GDSOM PERU
GILlIAJt nlIU:

JnJXIDITO lIOOTO
IIDll"DUIJA
IVO JfAIJfAJlOI

JAIMI JtAa'l'IIfS
JAyX! SAJf'TAJfA

JDOnJIO alIa

A'l'IU LIN'
AUGUSTO tARIAS

30M COLACO
JOAO MAIA

......
o

DE AJrDJtAD.\

MA"""
......

c.uu.os

L:rJfAAIO

CAIlVIICA
CAJlLO' JfELllt*

CASl5tO ctJJnUt, LD&A

cJ:Ct emnu.
CHICAO U.IGtDO
alce DA PJlIJfCZSA
CIDldA CAXPOS

CIJlO JfOGUlIU

ClAUDIO CA.J,\DO
coaloLAJfO SALIS

JOAO JttI.U.O IftTO
JOAO 'I1Z0LATT%

.10AO aIlI:lltO

JOJGE WILIOIf

.JOS! 101M

JOSl CAJU.OS COlTI'IKMO
.lOSl CODmllA

(A COMISsAo DE CONSTrTUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAçAO)

UULOO COMEA

USHIT,uo JWlIA
VADAO GOtCI:5
VALODlOJt GUEDES
VALDIJt COU'rlO

ASSIIfATtJJtAS cotfFIJtMADAS ••••••••••• 0 o. o o' •• 1It
ASSIMATURAs QU! NAO CONF!JU:M
••••••
,
1'OTAL DE AS$IN'ATt11tAS ••••••••••••••• ••••••• l22

1t/O&/U

OSVAl.DO .IoLCltt
OSVALDo UIS

PAULO COIt.DJ:1JK)
,AULO IlItiLAJlDb
PAULO RITZU.

PAutO TITAH

noao

CANEDO

rEDJtO COUD
,m~ IlUJJ'O
PEDItO MOVAIS

nILlKGK MonGUU
PIJmC't1L GOMES
,IMHEIJtO LAJlDIJ(
'RISCO VIAXA

llAUL IZLDI
Jtl'GIS DI OLtvURA
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Dá nova redação ao ~rtigo 195 da Constituição FederaL
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BASILIO VILLAlfI
aOtDITO DE LIaA
IPZDlTO GUtK.UAU

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
W 122. DE 1995
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly e outros)
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ALlUICO FItJ(O
ALIlUTO GOLDtfAJf
ALCION! ATHAYDE

ALOYSIO NOMts l"PAl:IaA
ALVUO GAIJDPCIO METO

An. 38. Até a promulgaçào da le. complementar refenda no an IM. a Umfio. os
Estados. o Dlstnto Federal e os MuntClplOS nào poderão despender com pessoa) ma15
do que sessenta e elOeo por cento do \'alor das respectl\'as receitas correntes
P{1ragr{1fo úmco A Unrão. os Estados. o D,stnto Federal c os MometplOs.
quando a respecu\'a despesa de pessoaJ exceder o limite previsto neste amgo. de\ crão
retomar aquele lImlle. rtduzlodo o percentual excedente a rnzão de um qUlOto por ano

'91D.

virtude da" obrigatoriedade de paguento do salt!rio mínimo.,
além dos ~!1Cargü5 sociais, ~m igualdade de c-::ndi..;ões ,:om ':5
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VICJXT! URtroA

VI'I"t'OaIO "lDIOLI
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A Sua Senhoria Sanhor
Dr Mozart Vianna de Palve
Secreláflo-Geral da Mesa
NESTA

--

"LEGISU.ÇÃO CITADA ANEXAOA PB.A
COORDENAÇÃO DE E!lT\JOOS LEGISU.TlVOS-CoOl"

USHITARO KAIIIA
VADAO GOMES
VALOENOR GUEDES
VALDIR COLAT'I'O

VALOOMIRO MEGER
VI CERTE ARRUDA
VITTORIO MEDIOL!
WAGNER SALUSTIANO
ZILA BEZERRA

ASSINATURAS CONFIRllADAS................... 181
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM..............
9
TOTAL DE ASSINATURAS...................... 222

19/06/95

CONSTITUIÇãO
REPúBLICA FEDERATIVA. DO BIUlSIL
1988
.......................................................... __

REPETIDAS: 32

DA ORDEM SocuL

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

ALVARO GAUDEHCIO NETO
ANTONIO JORGE
AYRES DA CUNHA
AYRES DA CUNHA
CARLOS AIRTON
ELIAS MURAD
EULER RIBEIRO
8 - FATIMA PELAES
9 - FERNANDO TORRES
lO - HERCULANO ANGHINETTI
11 - IBERE FERREIRA
12 - JAYME SANTANA
13 - JOAO MELLAo NETO
14 - JOSE IlORBA
15 - LAPROVITA VIEIRA
16 - LI!OPOLDO BESSONE
17 - MANOEL CASTRO
18 - MAURICIO IlEQUIAo
19 - MUSSA DENES
2
NAN SOUZA
21 - NELSON M!tJRER
22 - OSMAIlIO PEREIRA
23 - PHILEMON RoDRIGUES
24 - PINHEIRO LANDIM
25 - PRISCO VIANA
26 - ROBERTO llRAHT
27 - TALVANE ALBUQUERQUE
28 - TELMO J:IIlST
29 - VADAo GOMES
30 - VALDIR COLATTO
31 - VICENTE ARRUDA
32 - ZILA BEZERRA
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TALVANE ALBUQUERQUE
TELMO URST
THEODORICO FERRACO
UBALDO CORREA

Terça-feira 8 16503

••0000(PT')

Bnisilia. 19 de junho de 1995

SOCIAL

SEÇ,.jO/

DISPOSiÇÕES GERAIS

...

-

,

Art. 195. A seguridade SOCIal será finanCiada por toda a sociedade, de fonoa direta e
indireta. nos termos da lei. medlanle recursos provementes dos orçamentos da União.
dos ESlados. do Distnto Federal e dos Mumciplos. e das segumt.. oontnbuições sociais:
1- dos empregadores. Incidente sobre a folha de salártos. o faturamento eo lucro;
11 - dos trabalhadores;
111 - sobre a receita de concursos de prognósticos.
§ 1.' As receitas dos Estados. do Distrito Federal e dos MunicípiOS destinadas
à seguridade SOCIal constarão dos respecllvos orçamentos. não integrando o orçamentoda União.
§ 2.· A proposta de orçamento da seguridade sodal será elaborada de fonna
!Dtegrada pelO' órgãos responsàveis pela saúde. previllellCla social e assistência social. tendo em vista as metas e pnondades estabelecuias na lei de duetnzes or':'(lmentánas. assegurada a cada areu a gestão de seus recursos.
§ 3 " A pessoa Jurídica em débllo com o SIstema da seguridnde social. como
eSlabelecldo em lei. não poderá conuatar com o poder publico nem dele receber beneficIOS ou inCentIVOS fiSCaiS ou crcdltíclOs.
§ ~.' A lei poderá InslllUlr outras fonles deslinadas a garanllr a manulenção ou
expansão da segundade social. obedecido o disposto no ano 15~. I.
§ 5" Nenhum benefiCIO ou serviço da segundade ~)Clal poderá ser cnado.
maJOrado ou estendido sem a correspondente fonte de custeIO lotaI.
§ 6° As conlnbUlçiles sociaiS de que uata esle anigo só poderão ser eXigidas
apés decomdos noventa diaS da daIa da publicação da \el que as houver inslIluido ou
modificado. não se lhes aplicando o disposto no ano ISO. 111. b.
§ 7 o Silo Isentas de contnbuu;ão para a segundade social as enlldades benéli'='
centes de assistência SOCIal que atendam ás exigências estabelecidas em lei.
§ 8.· O produtor. o parceuo. o meeuo ~ o arrendatàrio rurais. o gnnmpeiro e o
pescador anesanal. bem como os respeclÍvos cônjuges. que exerçam suas allVldades
em regime de economIa familiar. sem empregndos pennanentes. contnbuuilo para a
segundade SOCIal mediante a aplicação de uma aliquota sobre o resullado da comerclaliZllção da produção e farão Jus aos beneficios nos tenoos da leI.

Senhor Secrel8rio-Geral:

C\plmoVIl
. .
Comunico a VoISII Senhoria que a Propoe18 de Ernendli •
COMliIUiçIo, do Senhor luIZ CarIoe Hau/y, que "cUHlova redeçAo 80 .-t. 195 da

D.\ F.\.\II1I.\.

!l.\ CRIM'ÇA.

DO AOOIFSCF'"TF. F no blOSO

.
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Art. 227. E dever da raml1m. da socIedade e do Estado assegurar a criança e ao
adolescente. com absoluta pnondade. o direito à vida. 3 saudc. a alimentação. a cdu~
cação. ao lucr. a pl'Ofisslonalil.açào. a cultura. :1 dignidade. ao respeito. ti liberdade e
a convl\,cnCIa t:1mlhar c comunllana. alem de colocá~los a 531\0 de toda fonna de
ncgligêncm. discriminação. exploração. violênCia. crucldndc c opressão
§ I ' O Estado promoverá programas de assIstência tntegral á saúdc da cnança
c do adolescente. admlUda a pamclpação de entidodes não go"ernamentals e obede-

Agosto de 1995
.rosn:rICAç'AO

1rat:udade

o. alunos carentes de recursos ea face da deeicrualdade de

cendo aos seguintes preceitos:
I - aplicação de percentual dos recursos públicos desttnados á saúde na assistênCIa rnatcrno-infantil:
II - criação de progmmas de prevenção e atendimento espcciali7.ado para os
portadores de deficIêncIa fisica. sensonal ou mental. bem como de tntegração social
do adolescente ponador de deficiênCia. mediante o tremamento para o trabalho e a
con\'IVêncIa. e a facilitação do acesso aos bens e serviÇOS coleuvos. com a elíminação
de preeonceuos e obstaculos arqUItetônicos.
§ 2.° A lei dispom sobre nonoas de construção dos logradouros e dos edificios
de uso públieo c de fabncação de veiculas de transpone coletivo. a fim de garantir
acesso adequado ás pessoas portadoras de deficiência.
§ 3.° O direito a proteção especial abrangerá os segumtes aspectos:
I - idade minima de quatorze anos para admISsão ao trabalho. observado o
dispostu no ano 7.°. XXXIII;
II - garantia de dIreitos previdenciários e trabalhistas;
III - garantia de acesso do trabalhador adolescente á escola;
IV - garanua de pleno e fonoal conheCImento du atribUIção de ato infraCIOnal.
igualdade na relação processual e defesa têcnica por profiSSIonal hnbilitado. segundo
dispuser a legislação lutelar especifica;
V - obediência aoS princípios de brevidade. excepcionnlidade e respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. quando da aplicação de qualquer medida pl1vativa da liberdade;
VI - estimulo do poder publico. atf3\'es de :lSSI51Cnci:l Jundlc3. inCentivos fls·
C3IS e subsidlos. nos termos da leI. no acolhimento. sob n forma de guarda. de cnança
ou adolescente ómo ou abandonado~
VII - progr:unns de prevenção e atendimento espeCializado à cnançn c ao
adolescente dependente de entorpecentes c drogas afins
§ -l A lel pumra seycramentc o abuso. ;:) VIolênCia c <J cxplornção sc\:ual da
cnança e do adolescente
§ 5 ° A adü<;ão será aSSIstida pelo poder público. na fonua dn leI. que estabelecerá casos e condIções de sua efcuvação por pane de csrranr;Clras.
§ 6 ° Os filhos. haVIdos ou nlio da relação do casamento. ou por adoção. lerão
os mesmos dtreltos e qualificações. prOIbidas quaISQuer deSignações dlscnmmatônas
relativas ã filmção
§ 7." No atendImento dos direitos da cnança e do adolescente levar-se-a em
conSideração o dlSPOSIO no ano 204.

~.05

estabeleClmentOG of1clalG tem funcionado como barreira para
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 123, DE 1995
(Do Sr. Luiz Carlos Hauly e outros)
Dá nova redação ao inciso IV do artigo 206 da Cons;:,itu!.

ção Federal.
IA COKISsAo DE CONSTITUIÇ1l0 E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

'E"ed'?!.·~l,
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art.
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seguinte Emenda. ao texto cansti tucional:
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público
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ADHEMAR DE 1lARJt0s FILHO
ADROALDO STRECK
AFFONSO CAMARGO
ALBERICO FILHO
ALBERTO GOLDMAN
ALEXANDRE CARDOSO
ALEXANDRE CERANTO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
BASILIO VILLANI
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO GUIMARAES
BETINHO ROSADO
BONIFACIO DE ANDRADA
cANDINHO MATTOS
CARLOS AIRTON
CMU.OS AFOLINARIO
cMU.OS CAlillRCA
CARLOS NELSON
CECI CUNHA
CEL~O RUSSOMANNO
cHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
cIDINHA CAMPOS
CIRO NOGUEIRA
cLAUDIO CAJADO
CORAUCI SOBlilINHO
CORIOLANO SALES
CUNHA LIMA
DANlLO DE CASTRO
DARCISIO PERONDI
DAVI ALVES SILVA
DE VELASCO
DELFIM NETTO
DILSO SPERAFICO
DUILIO PISANESCHI
EDINHO IlEZ
ELCIONE BARBALHO
ELIAS MURAD
ELTON ROHNELT
ENIO BACCI
ERALDO TRINDADE
EULER RIBEIRO
EXPEDITO JUNIOR
FATIMA PELAES
FERNANDO GOMES
FERNANDO LYRA
FERNANDO TORRES
FEU ROSA
FRANCISCO DORNELLES
FRANCISCO SILVA
GILVAN FREIRE
HERCULANO ANGHINETTI
HOMERO OGUlDO
HUGO BIENL
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
IBERE FERREIRA
IVO IlAINARDI

ALVARO GAUDENCIO NETO
ANIBAL GOMES
ANTONIO DO VALLE
AHToNIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JOAQUIM
AHToNIO JORGE
ARItA/lDO ABILIO
JAIME MARTINS
JAYME SANTANA
JERONIMO REIS
3011.0 ALMEIDA

JOAO COLACO
JOAO llAIA
JOAO MELLAO NETC
JOAO PIZZOLATTI
JOI.O RIBEIRO
JORGE WILSON
JOSE BORBA
JOSE CMU.OS COUTINHO
JOSE COIMBRA
JOSE DE ABREU
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE THOllAZ NONO
LAEL VARELLA
LAPRDVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINa
LEOPOLDO BESSONE
LUCIANO CASTRO
LUIZ IlUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
LUI Z FERNANDO
LUIZ PIAUHYLINO
llAGNO BACELAR
MANOEL CASTRO
MARCIa FORTES
MARCOS LIMA
MAURO FECURY
MAURO LOPES
MAX ROSENMANN
MELQUIADES NETO
MENDONCA FILHO
MUSSA DEMES
NAN SOUZA
NELSON MEURER
NELSON TRAD
ODELMO LEAO
ODILIO BALBINOTTI
OLAVIO ROCHA
OSCAR GOLDONI
OSMANIO PEREIRA
OSORIO ADRIANO
OSVALDO BIOLcltI
OSVALDO REIS

ARItA/lDO COSTA
ARNON BEZERRA
AROLDO r.EDRAZ
ARY KAltA
AULA LINS
AUGUSTO FARIAS
AUGUSTO NARDES
AYRES DA CUNHA
PAULo CORDEIRO
PAULo HESLANDER
PAULO RITZEL
PAULo TITAN
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREI.
PEDRO IRUJO
PEDRO NOVAIS
PHILEMON ROORIGUES
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RENATO JOHNSSON
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLIo
RITA CAMATA
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO BRANT
ROBERTO CAMPOS
ROBERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA
ROBERTO VALAOAO
RONIVON SANTIAGO
RUBEM MED INA
RUBENS COSAC
SANDRO MABEL
SAULo QUEIROZ
SERGIO BARCELLOS
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SILVERNANI SANTOS
SIMARA ELLERY
TALVANE ALBUQUERQUE
TELMO KIRST
THEODORICO FERRACO
UBALDINO JUNIOR
UIlALDO CORREA
USHITARO KAllIA
VADI.O GOMES
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VALDOMIRO MEGER
VICENTE ANDRE GOMES
VI CENTE ARRUDA
VITTORIO MEDIOLI
WAGNER SALUSTIANO
WOLNEY QUEIROZ
ZIU. BEZERRA

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 173
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM..............
9
TOTAL DE ASSINATURAS
21S

REPETIDAS: 33
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"LEOISUÇÁO crrADA ANIXAOA ~EU
COORDENAÇÃO DE ElI'T\JDoa ~EGISU.TlVoa-c.OI"

SECRÚARIA-GERAL 01. MESA
AasIIIATllDa COIlJ'IUADAII . .pnIDAII
1
2
3
4
5
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7
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

29
30
31
32
33
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ANIBAL GOMES
ANTONIO JORGE
AYRES DA CUNIIA
AYRES 01. CUNllA
CARLOS AIRTON
OILSO SPERAFICO
ELLAS MURAD
EULER RIBEIRO
FATIMA PELAES
FERIlANDO TORRES
HERCllLAlIO ANGHINETTI
IBERE FERREIRA
JAIME MARTINS
JAYME SANTANA
JOAO MELLAO NETO
JOSE BORBA
LAPRDVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEOPOLDO BESSONE
LUCIANO CASTRO
MANOEL CASTRO
MUSSA DEIIES
NAN SOUZA
NELSON IIEUIIER
OSHAKIO PEREIRA
PIKHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
TALVAKE ALBUQUERQUE
TELMO ItIRST
VADAO GOMES
VALDIR COLATTO
VICEKTE ARRUDA
ZILA BEZERRA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

-

ANA JULIA
HUllBERTC SOUTO
IVAJlDRO CUKlIA LIMA
JOSI SANTANA DE VASCONCELLOS
LAIRJ: ROSADO
IIIl1'rOII CARDOSO
RIKI TlUIITA
ROBERTO IIRAIIT
URSICIIIO QUEIROZ

2a

CE
TO
SP
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MG
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AL
MG
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PMDS
PPR
Sloco(PFL)
Bloco(PFL)
PPR
PMDB
PSDS
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PSDS
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PSDS'
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PP
PP
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PP
PP
PSDS
PKDB
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&lçio de Alas
Ofício n:l% 195

SrasiJia, 19 de Junho de 1995

PODER LEGISl.'JtVO

Sócio
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Do PROCESSO LEG1SLlTllV
SUBSEÇÃO 11
DA EMENDA A

CONSTlTUlÇÃO

Ar1. 60, A Consmuição poderá ser emendada mediante proposta·

I - de um terço. no mimmo. dos membros da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal;
11 - do Presidente da Republica;
III - de maIs da merade das AssembléIas LeglSlauvas das umdaclcs da Federação. manifestando-se. cada uma delas. pela malona relauva de seus membros
§ L· A Constitutção não poderá ser emendada na VIgêncIa de Inte"'enção
federal, de estado de defesa ou de estado de sitio.
§ 2.· A propo$la será discutida e votada em cada Casa do'Congresso NaCIonal.
em dois turnos. aonsiderando-se aprovada se obuver. em ambos. três qUIntos dos
votos dos respectivos membros.
§ 3° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal. com o respectIVO numero de ordem.

PT
llloco(PFL)
PKDB
Bloco (PFL)
PKDB
PKDB
PKDB
Bloco(PTB)
Bloco (PFL)

HG
MA
MG

ORGA._lz.tÇÁO DOS PODERES

CAPnUO I

uaxDTllDa go DO COIIJ'. . . .
PA
MG
PB
MG

Terça-feira 8 16505

§ ~ o Não sera obJcto dc dcltbcraçào a proposta de emenda tendeme a aboltr
1- a fonna federam·a de Estado.
11 - o voto direto. secreto. u01\'crsal c pcnóchco.
III - a separação dos Poderes.
IV - os direitOS c garantlas Indl\ldu3lS.
§ 5 ., A matena constante de proposL:l de emenda releltada ou ha\ Ida por preJudicada não pode: ser objeto de no\'a proposUJ na mesma ~essão Jcglsl.lw,a
,

Senhor Secretário-Geral:

,

..

TiTuLO VIII
DA ORDUl Soct.u

C,rm 'LO 111
Comunico a Vossa SenhOria que a Proposta de Emende á
Conltituiçio, do Senhor Luiz Carlos Hauly, que "di nova redaçio ao Inciso IV do art. 206
da ConltilUiçio Federal", contém número suficiente de Signatários, constando a referida

D \ Em L·,,,".'U.

1),\

CL1.n'RA E IX' DrSI'ORTO

proposiçAo de:

173 assinaturas vilidas;
033 assinaturas repetidas; e
009 assinaturas que nAo conferem.

Atenciosamente,

.4~
C~~SAGUIRRA

&ç..fO/

D, E'DCCII;:fo
Art. 206, O enSInO sera mIntstrado com base nos seguIntes pnnciptos

IV - grntUldadc do enSInO publico em estabelecImentos ofic,"'s.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
W 124, DE 1995
(Do Sr. Firmo de Castro e outros)
A Sua 8enhori8 o Senhor

Or. Mozart V.-nna de Paiva
s.cr.tirio-Geral da MeIa

NESTA

Altera o sistema Tributário Nacional (Suprime a a1inea "c ll
artigo
do inciso III do artigo 146 e o parágrafo 59 do
150, dá nova redação aos artigos 148, 149, 150, parágrafo
19,153,154,155,156,157,158,159,160,161,

inciso
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I, e 195, inciso I t acrescenta parágrafo ao artigo
da Constituição Federal e dá outras providências).

195,

(APeNSe-Se ~ PROPOSTA De eMENDA A CONSTITUIÇM NQ 195. DE
1995)

As Mesas da C~mara dos Deputados e do Senado Federal. nos
termos do art. 60 da ConstitUição Federal. promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional:
Art. 1·. Suprima-se a alfnea "c"do inCISO 111 do art. 146 e o § S·, do
art. 150 da Constituição Federal. renumerando-se como S", o atual
parágrafo 6". desse artigo.

11

Agosto de 1995

setenta por cento para o Mumclplo de origem

.§ 4·
Cabe a lei complementar eXClUir da mClaêncla
dos Impostos de que trata este artigo as bases de
calculo relativas as operações que destinem servIços e
produtos Industnailzados ao extenor. com as exceções
definIdas na mesma lei .•
"Art IS4
A Umão poderá mstltUlr mediante leI
complementar na IminênCia ou no caso de guerra extema.
Impostos extraordinários. compreendidos ou não em sua
con,peténcla tnbutária. os quais serão supnmidos.
gradativamente. cessadas as causas de sua cnaçao. "

Dê-se aos artigos 148. 149. 150. § 1". IS3. 154. ISS.
156. 1S7. 158. 1S9. 160. 161. mciso I. e 195. mClso I. da
Constituição Federal. a redação que segue:

"Art. IS5.
Compete aos Estados e ao Distrito Federal
instituir Imposto sobre o valor adiCionado nas operações
relativas à produção. comercialização. distribUição
e
consumo de mercadonas e às prestações de serviços de
transporte mterestadual e mtermumcipal e de comunicação.

"Art. 148. A Uniflo. medi~nte lei complementar. poderá
instituir empréstimos compulsórios para atender a despesas
extraordinárias. decorrentes de calamidade pública. de
guerra extema ou sua iminênCia.

O imposto previsto neste artigo ê
Parágrafo Úmco.
devido ainda que as operações e prestações se iniCiem
no exterior e atenderá aoseguinte:

Art. 2".

Parágrafo Único.
A aplicaçilo dos recursos
provenientes de empréstimo compulsório
será
vinculada à despesa que fundamentou sua mstituição. "
"Art. 149.
Compete exclusivamente à União instituir
contribuições sociaiS. de intervençilo no dominio económico
e de mteresse das categonas profissionais ou económicas.
observado o disposto nos arts. 146. 111. 1S0. I e 111. e 195.
Parágrafo Único.
Os Estados. o Distrito Federal e os
Municipios poderão instituir contribuição. cobrada de
seus servidores iJara ;; custeiO 8'71 ceneficlo destes.
Je Sisremas ce ;;revloencla e aSSiSiênCia soc/al "
AI1 '50

§ ,. "'Ieaação do mClso ::1 'b" 1130 se aplica aos
'moostos prev.stos nos arts '53 : 'il e .V e 1S4
'4rt, '53

Compete a Umão :nSlItUlr Impostos sobre'

I - comérCIO extenor
II - renda e proventos de qualquer natureza.
11/ - transações fmancelras:
IV - produção
comerCialização. distnbUlção e
consumo de bebidas. rumo e seus denvados.
veiculos automotores e outros produtos ou servIços
especiaiS definidos em lei complementar.
§ 10

É facultado ao Poder Executivo. atendidas as

condições e os limites estabeleCidos em lei. alterar as
alíquotas dos Impostos enumerados nos mClsos I. JIJ e
IV.
§ 2· O imposto previsto no mClso 1/:
I - sera mformado pelos cr;têrios da generalidade.
da umversalidade e da progreSSIVidade. na forma da
lei:
1/ - não incidirá. nos termos e limItes fixados em lei.
sobre rendimentos provententes de aposentadona e
pensão. pagos pela preVidênCia SOCIal da UmiJo. dos
Estados. do Distnto Federal e dos Muntcipios. a
pessoa com idade supenor a sessenta e cinco anos.
cUJa renda total seja constituida. exclUSIVamente. de
rendimentos do trabalho:
111
- /lOdera. supletivamente. incidir sobre os ativos
das pessoas juridicas contribumtes. na forma da lei.

§ 3·.

O ouro. quando definido em lei como ativo

financeiro
ou
instrumento
cambial.
sujeita-se
exclUSIVamente à inCidênCia do imposto de que trata o
inciso JIJ do "caput" deste artigo. deVido na operaçiJo de
ongem. assegurada a transferênCia do montante da
arrecadação nos seguintes termos:
I - trinta por cento para o Estado. o Distnto Federal
OU o Temtóflo. conforme a oflgem'

I - será não-cumulativo. compensando-se o que for
devido em cada operação relativa à cifCJ!lação de
mercadorias ou prestação de serviços com o
montante cobrado nas antenores pelo mesmo ou
outro Estado ou pelo Distrito Federal;
1/ - a isenção ou nilo-incidência. salvo determinação
legal em contrário:
ai nilo implicará crédito para compensaçilo com o
.montante deVidO nas operações ou prestações
seguintes:
b) acarretará a anulação do crédito relativo às
operações anteriores.
1/1 poderá ser seletIVO. em função
essenCialidade das mercadonas e dos serviços:

da

IV . é facultado ao Senado Federal estabelecer
aliquotas mimmas e máXimas nas operações
intemas. mediante resolução de imclatlva de um terço
e aprovada pela malona absoluta de seus'membros:

V - em relação às operações e prestações que
destinem bens ou serviços a consumidor final
localizado em outro Estado. adotar-se-á:

a) a aI/quota mtema. quando o destmatárid nSo for
contrlbumte do imposto:
b) aI/quota interestadual zero. na hipótese de o
destinatário ser dele contribuinte. cabendo ao
Estado da localizaçSo deste o imposto
correspondente.
VI - incidirá também:

a) sobre a entrada de mercadoria importada do
exterior. ainda quando se tratar de bem destinado
a consumo ou ativo fixo do estabelecimento. aS&im
como sobre serviço prestado no exterior. cabendo
o imposto ao Estado onde estiver situado o
estabelecimento destinatário da mercadoria ou do
serviço;
b) sobre o valor total da operação. quando
mercadorias forem rom.cidas com serviços não
compreendidos na competênCia tributária dos
Municipios.
VII - nSo incidirá:
a) sobre operaçoes de exportaçilo:
b) sobre operações e prestações que destinem
bens e serviços a outros Estados. exceto a
consumidor final. caso em que se adotará o
disposto no inciso V;
ci sobre o ouro. nas hipóteses definidas no art.
153. § 3".;
•
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1/ - 12% (doze por cento) ao Fundo de PartIcipação
dos Mumcipios:

VIII - cabe a leI complementar
ai defimr seus contnbumtes:

b) dIspor sobre substitUIção tnbutána.
c) disclplmar o regime de compensação do
Imposto:
d) fixar. para efeIto de sua cobrança e definição do
contnbumte responsável. o local das operações
relativas á produção. distnbuição e consumo de
mercadonas e das prestações de serviços:
e) prever os casos e os cntérios de ressarcimento
dos Estados.
pelas perdas de receitas
relativamente ás operações de exportação para o
extenor. de servJços e de mercadonas:
fi regular a forma como. mediante deliberação dos
Estados e do Distrito Federal. isenções. incentivos
e beneficios fiscais seria concedidos e revogados;
g) excluir da incIdência dos impostos os produtos
definidos como gêneros essenciais. "
"Art. 156.
sobre:

Compete aos Municfpios instituir impostos

a propriedade imobiliária e de
I
automotores;

velcuJos

1/
serviços ãe qualquer natureza nlo
compreendidos no art. 155 e, ainda. desde que nlo
se tratem de serviços a serem prestados no exterior.

§ 1·.
O imposto previsto no inciso I poderá ser
progressivo. nO$ termos de lei municipal. de forma a
assegurar o cumprimento da função social da
propriedade imobiliária;
§ 2".

fÉ vedada a incidência do imposto sobre
pequenas glebas rurais, definidas em lei. quando as
explore. só ou com sua famrria. o proprietário que n40
possua outro imóvel;

§ 3·

Cabe á lei complementar fixar os casos e
cnténos geraIs de mCldêncla e as alíquotas máximas
dos Impostos preVIstos neste arogo. "

"Art. 157.

111 3% (três por cento) para aplicação em
programas de finanCIamento aos setores produtivos
das regIõeS Norte. Nordeste e Centro-Oeste. atrilvés
de suas institUIções financelfas federais de caráter
regional, de acordo com os respectivos planos
regIonaIS de desenvolvimento. observada a
distribUIção estabelecida no art. 34. §10. inciso fi, do
Ato das DisposiÇões ConstitUCIOnaiS Transitórias.
No cálculo dos valores previstos nos incisos I e
li, excIUlr-se-á a parcela do imposto de renda e
proventos de qualquer natureza pertencente aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municiplos, nos
termos dos arts. 157, I. e 158, I.

§ 1·.

§ 2". A entrega dos recursos de que trata o inciso /fi
ob6decerá á mesma sistemática e prBZO$ e6tabeltJcíd05
para a entrega dos recursos previstos nos illCÍ3O$ I e fi. "
"Art. 160. Ê vedada a retenção ou qualquer restrição á
entrega e ao emprego dos recursos atnbuidos. nesta seção,
aos Estados, ao Distnto FedenJl e aos Mumclplos.
Parágrafo Único.
Essa vedação não Impede a União
de condiCIonar a entrega dos recursos ao pagamento
de seus crê ditos ou de suas autarqUIas. empresas
públicas federaiS e SOCIedades de economIa mista por
ela controladas. "
"Art. 161.

Cabe à leI complementar

I - definir as formas de colaboração entre a União.
Estados, Distnto Federal e Mumclpios. com vistas á
arrecadação dos impostos de sua competéncia;

1/
estabelecer normas sobre a entrega dos
recursos de que trata o art. 159. mcisos I e 1/.
espeCIalmente sobre os cnténos de rateIo dOS
mencIonados recursos. objetIVando promover o
eqUllíbno soclo-económlco entre os Estados e
MUnlClPIOS:

Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:

I - o produto da arrecadação do Imposto da Umão
sobre renda e proventos de qualque; natureza.
mCldente na fonte. sobre rendimentos pagos. a
qualquer titulo. por eles. suas autarquias e pelas
fundações que mstiturrem e mantiverem:

1/ - 50% (cinquenta por cento) do produto de
arrecadação do Imposto muniCIpal sobre a
propnedade de veiculas automotores licencIados em
seus temtórios:

111 - 50% (cmquenta por cento) do produto da
arrecadação do imposto munIcipal sobre a
propriedade imobiliária. relativamente aos imóveis
rurais neles situados, "
"Art, 158. Pertencem aos Municlpios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União
sobre renda e proventos de qualquer natureza,
incidente na fonte. sobre rendimentos pagos. a
qualquer trtulo. por eTes. suas autarquias e pelas
fundações que instituirem e mantiverem;
1/ - 25% (vinte e cinco por cento) da arrecadaçllo do
imposto estadual previsto no art. 155.

Parágrafo Único. As parcelas de rec!ita, pertencentes
aos Municlpios. mencionadas no mClso fi. seria
creditadas conforme os critérios definidos em lei
complementar. "
"Art. 159.
A Unillo entregará 27% (vinte e sete por
cento) do produto total da arrecadação dos impostos de sua
competência da seguinte forma:
12% (doze por cento) ao Fundo de PartIcipação
dos Estados e do Distnto Federal:

dIspor sobre o acompanhamento. pelos
beneficiános. do cálculo das quotas e da liberação
das' partiCIpações prevIstas nos arts. 157. 158 e 159:

1/1

IV - fixar as condições de compensação entre as
quotas a serem entregues pelos Estados aos
Mumcipios (art. 158. /I) e vIce-versa (art. 157. /I e 111)
Parágrafo Único.
O Tribunal de Contas da Uriião
efetuará o cálculo das quotas referentes aos fundos de
partiCIpação a que alude o inciso /I. "

"Art. 195.
I - dos empregadores. incidindo um percentual
sobre a folha de salálios e outro sobre faturamento;
Art. 30.
ACtescente-se ao art. 195 da Constituiçilo Federal um
/»rágrlJfo 9·., dispondo:
"AIt. 195.

.

.

Q",
Cabe à lei complementar "xcluir da incidência
da contribuição de que trata o ihciso I a parcela da
folha de salári03 e a do faturamento relativas aos
vatores atlibuíveis ás operações que destinem ao
exterior serviços ou produtos industriaHzados, com as
exceções definidas na mesma lei complementar. "

§

Art. 4·.
Os fundos e incentivos fiscais existentes na data da
promuJgaç40 desta Emenda se~ reavalilJCfos no prazo de 2 (dois)
anos. considerando-se revogados os que não forem confirmados
por lei nesse periodo.
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Parágrafo ÚniCO
A revogação não prejudicará os direitos que
lá tiverem sido adqUiridos. àquela data. em relação a mcentlvos
concedidos sob condição e com prazo ceno. nem aos
assegurados pela an 40 co Ato das DIspOSições Constitucionais
TranSitórias
.
An. 5·
As taxas e contribUições de melhOria eXistentes fia data
da promulgação desta Emenda extmgUlr·se·ão. se não forem
ratlficaaas em lei no prazo de 12 (doze) meses. contado a partJr
do miclo de sua VigênCia.

Art 6·
Se. nos 2 (dOIS) exerClóos fmancelros segumtes ao de
entrada em Vigor desta Emenda. o valor global dos recursos
destinados. anualmente. aos fundos de que trata o ano 159
registrar vanação mfenor à do Produto Interno Bruto. far·se-ão
apones flnancelfos adiCionais aos refendos fundos. no montante
necessano a eliminação dessa diferença. á conta da arrecadação
dos Impostos de competênCia da Untão.
Parágrafo Único.
Nos meses que venham a decorrer entre a
vigênCIa desta Emenda e o miclo do exerclclo financeIro
segumte. os aportes que eventualmente se fizerem necessários
terão por base o comportamento da arrecadação global dos
impostos da Untão. em vez do Produto Interno Bruto.
.
Art. 7". Esta Emenda entrará em vigor 180 (cerito e oiteMa) dias
após sua promulgação. essegurada a aplicação da legislação
antenor. no que com ela não for tncompatlve/.
Parágrafo Único.
Promulgada esta Emenda. a União. os
Estados. o Distnto Federal e os Müntclpios poderão editar as leis
necessárias à aplicação do sistema tributário nela previsto.

JUSTIFICAÇÃO
Exíste. na atualidade. Justificado consenso quanto a
necesSidade de se realizar uma ampla reforma tributaria no Pais.
no mais breve período de tempo.
São mUitas e fortes as razões que levam diferentes setores
da SOCiedade e do própno Estado a reclamar pela reforma
tnbutána: o excessIvo numero de tnbutos: a Injusta dlstnbuição da
carga tributána; a Irracionahdade do processo e das obrigações
fiscaiS: a bitributaçáo: a sobretaxaçáo de determinados segmentos
e contnbUlntes: a incorreta tMbutaçáo inCidente sobre a~
exportações. sobre a formação de capital e sobre gêneros básicos:
a elevada sonegação: o exagerado arbitrio estatal; e a distorcida
repartição federativa da receita pública. sem mencionar o
deseqUilíbrio fiscal da União e de boa parte dos EstadOs e
MUnicípIOS.
Se por um lado. tais razões são mais do que suficientes
para justificar e orientar a imediata modificação e aperfeiçoamento
do sistema tributário nacional em vigor, não se pode desconhecer.
por outro. os fundamentos bAsieos que devem nortear as
transformações desejadas.

Qualquer sistema tnbutáno tem que atender objetivos
econômicos racionais no momento em que selecionar as
melhores. mais Justas e mais perfeitas figuras tributárias. Mas.
também tem que ser consentâneo com a realidade em que se
insere. especialmente com a cultura e com a conformação poHüca
desta. assim como deve estar ajustado á capacidade
administrativa do Estado que o gere. É importante lembrar que. no
caso brasileiro. estamos diante de uma Federação. tênue, iritegrada
por uma União tradicionalmente concentradora e Estados e
Municípios em diferentes estágiOS de desenvoivimento. a maioria
dos quais economicamente frágeiS e atrasados.
De acordo com o que se observa historicamente. a
incidência tributária. além de assegurar recursos para o
funcionamento do Estado. deve desempenhar funçOU
relacionadas com a questão da eqüidade e com a formulaçlo
d. politlcas de combate aos desequilibrios sociais e reglonail.
Nesse contexto. os sistemas tributanos assumem. em maior ou
menor grau. importante papel de instrumento de justiça fiscal.

Agosto de 1995

A simples opção pela neutralidade tMbutána. que elege o
gasto como pnnclpal meio de combate á injustiça social. não
proporclonana soluções compatíveis com a complexidade e
diversidade da economia nacional e com as desigualdades da
Federaçáo. Isto não quer dizer que o gasto não cumpra.
supletivamente.' esta função. cOrrigindo. através de uma inCld61lC1a
bem planejada. as eventuais imperfeições ou os efeitos
redlstnbutlvoS Indesejáveis do corpo Impositivo.
Além das funçoes relativas á alocação dos recursos.
distMbuiçáo da renda e equilíbMo federativo das receitas. o liltema
deve contribuir para a estabilização dos preços mediante o uso
de critéMos e de alíquotas variáveiS na inCidência dos diferentes
impostos. de modo a amenizar seus impactos sobre os custos
diretos e. portanto. sobre os preços dos produtos e serviços.
Com respeito á sua estrutura. cabe ao novo llatIma
resguardar as basel tributárias clmicu. universalmente
testada e aprovada: transações (especialmente de consumo),
renda e patrimônio.
Nos países mais industrializados e ricos dO mundo. além da
manutenção da incidência sobre o consumo. a tendenda é
privilegiar a tributação sobre a rendli'e o patrimÕl1io. visando a que
cada individuo ou corporação recolha o imposto com base na sua
capacidade econômiCa.

O comportamento recente (última década) da arrecaélaçlo
dos diferentes tributos que compõem o atual sistema tributário
brasileiro mostra o seguinte: queda na participação dos impoalDa
de renda e de consumo seletivo. ao contráMo dos impostol de
consumo geral e sobre a propnedade. que. juntamente com as
contribuições sociais. apresentaram arrecadações crescentes em
reIaçao ao PIS.

o caminho a ser seguido na reforma deve ser o da reverdo
dessa tendência. revísando-se e fortalecendo-se. sobretudo. o
imposto de renda e o imposto sobre o consumo seletivO. a1ivil1ndose. em contrapartida. as múltiplas e concorrentes contnbuições
sociais e o consumo baslco
Particularmente. a reforma a ser Implementada não pode
cnar óbices a harmOnização dos sistemas tributariaS dos paises
Integrantes do MercosuL Ressalte-se que. nesses paises. os
Impostos Indiretos constituem a pnnclpal fonte (cerca de 213 da
receita) de finanCIamento do setor publico.
Por fim. a reforma não pode ser vista como uma
panacéia. É eVidente que a origem e a dimensão dos' grandes
problemas do BraSil extrapolam. em mUito. o simples campo
tnbutário. A questão . portanto. não comporta ilusão ou
proselitismo. hOJe tão presentes na vida nacional.
De outra parte. muitos dos problemas que aí estão postos
podem. na verdade. ser solucionados através da legislação infraconstitucional ou na área administraltva. Grandes distorções foram
e têm sido criadas pela legislação ordinária e pela autoridade fiscal.

OBJETIVOS pA PROPOSTA
Considerando o que. resumidamente. foi mencionado. OI
objetivos pretendidos atravês da presente proposta de emenda
cor)stitucional são. entre outros. os que seguem:
i. reduzir a atual quantidad&.de tMbutos. abandOnando os
impostos de baixa funcionalidade;
.

ii. unificar impostos com bases de cálculo
eliminando a bitMbutação:

semel~o

m. extinguir a sobretaxação na produção e nos ganhos das
empresas, como estfmulo ao crescimento das atividades
produtiVas;
iv. desonerar as exportações, a formação de capital e o
consumo essencial (cesta básica);
v. combater a sonegação e a evasão fiscais:
vi. racionalizar e simplificar o atual sistema tributário:
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V/i. melhor dlstnbuir a carga tnbutana. ampliando a base
contnbutlva:
viii. preservar o pacto federativo nacIonal. garanltndo
autonomia tnbutarla e financeira aos Estados e MUnicípIOS:
Ix. reduzir o arbitno e a capaCidade de o Estado cnar
Impostos;
x. manter os direitos dos contnbUlntes;
xi. minlmi~r os gastos com a maquina arrecadadora e
estimular a cooperação admlmstrabvo-tnbutaria entre
União. Estados e Municipios:
Xli. rever as atuais taxas e contribUições de melhana. bem
como todos os fundos e Incentivos fiscaiS vigentes.
O atual sistema tributaria contém excessivo número de
impostos (13 ao todo. sendo 7 federais. 3 estaduais e 3
municipais). os quais. junto com as taxas. elevam para mais de 50
o total de tnbutos. Só estes dados são suficientes para demonstrar
a complexidade do sistema. capaz de perturbar os contnbuintes
(pessoas físicas e Jurídicas). É necessirio reduzir o número de
tributos.
As con!Jibuições sociais. em especial. constituem hoje um
õnus excessivo sobre as empresas. Além da redução da
quantidade dessas contnbuições. é indispensável que se diminua o
custo financeiro que elas impõem sobre o setor pnvado.

Nesta década. tem-se observado no Pais uma relativa
estabilidade no nível da cargl trIbutiria bruta em relação ao PIB,
situando-se esta em tomo de 24%. Por esfera de govefrlO. tem a
mesma a seguinte composiçAo média no perlodo: Unito. 18 a
17%; Estados. 6 a 7%; e Municípios, 0.6 a 1.0%.
Entre pessoas físicas, os assalariados são os que nlo têm
qualquer opção de evasão ou sonegação do imposto de renda.
Entre pessoas jurldicas. as empresas organizadas. em geral de
maior porte. apresentam maior grau de cumprimento das
obrigações fisr..aIS. Estes tipOS de contribUintes suportam o maior
peso do sistema tributaria. Como a carga penalrza uma quantidade
redUZida de contribUintes. o percentuai suportado pelos que pagam
é excessIvo. A maiOria de pessoas fíSicas que recebem
rendimentos não paga Imposto de renda. ou porque são
benefiCiadas pela Isenção legal ou porque sonegam (os nAoassalariados).
Num quadro como este, a injustiça tributária é evidente.
caracterizando-se um sistema regressivo. em que. somados os
impostos (diretos e indiretos). as pessoas físicas que mais ganham
contribuem com percentual menor de sua renda. Entre setoRJs.
ressalte-se a alta carga de tnbutos sobre a agncultura e a indústna
de aiimentos. inclUSive sobre prOdutos basicos.
Desse modo. não se pode considerar alto demais o total da
carga tributária (cerca de 24% do PIB), patamar comparável a
paises de renda equivalente à do Brasil. O problema principal
reside na: a) má dlatrlbuiçlo deuI carga entre pessoas f1sicas,
empresas e setores; e b) IlISItiafaçJo do contribuinte, que nIo
se sente bem ao ter que pagar imposto para govemos ineftcientes

e perdulários.

.

Aslim, deseja-se um novo sistema que recaia. de forma
mais equilibrada, entre setores e contnbuinles. ampliando o
universo destes. diminuindo as POSSibilidades de evado e
sonegaçlo e aliViando a carga sobre gêneros essenciIia. Com
essas alterações. os setores. empresas e contribuintes que hoje
cumprem suas obrigaçOes poderio pagar menos Impoatos e o
Governo poderá aumentar a sua arrecadaçlo.

As airntJlaçõeI genériCas feitas a partir da p~ proposta
demonstram plenamente a viabilidade desW novo cenário,
dependendo das alíquotas a serem aplicadas. no ãmbito de cada
imposto e contnbuição social. pelas três esferá. de governo. Esta
i, pois, uml questlo de agora, mas que também se transfere
para o futuro.
Por outro lado, as mudanças frequentes das regras
tributárias atormentam a administração empresarial e as pessoas
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físicas. al6m do número excessIvo de tnbutos. Em vez da
complexidade atual. eXige-se que as normas sejam mais simples
e estáveis.
Ê preciso. ainda. desonerar ou reduzir substancialmente
a tributaçio incidente sobre as exportações. sobre a formaçio
de capital e sobre o consumo básico ou essencial.

A competltlvidade da Indústna braSileira é extremamente
prejudicada. atualmente. pela carga fiscal. Toma-se necessário
excluir os impostos e contribUições relativas às exportações de
serviços e produtos Industnallzados. Nessa mesma linha.
máquinas e equipamentos destinados a invesbmentos produtivos.
bem assim uma lista de produtos da cesta báSica. definidos como
gêneros essenciais em lei complementar. devem ser. total ou
parcialmente. isentos do Imposto sobre Valor Adicíonado (IVA). o
único imposto estadual previsto na reforma aqui proposta e o único
que inCIde sobre transações de mercadorias.

Os objetivos aqui perseguidos conduziram-nos a propor um
novo sistema tnbutjrio que. buscando maior racionalidade e
simplificaç4o, especialize a incid6ncia de impostos segundo a

esfera de governo, cabendo i Unllo e trIbutaçlo di rendi e
~ullt6r1l;

I

aos Estados, a trIbutaçlo do consumo; e aos

Municípios I trIbutaçlo do patrimônio e proprledlde.
A seguír, detalham-se as mudanças propostas.
MUDANCA§PROPOSTAS
A competência tributária da União. Estados/Distrito Federal
e Municfpios. com base na presente proposição. está assim
definida:
ENTESFEDERATWOS

IMPOSTOS DE SUA COMPrnNCIA

Unilo

• renda e proventos de qualquer
natureza (IR)
- comércio exterior (ICE)
• transações financeiras (ITF)
• produção. comercialização e
consumo de produtos
especiais (ICS)

Estados/Distnto Federal

- valor adiCionado na produção.
com8rClalrzação e consumo de
mercadonas e na prestação de
serviços de transporte Interestadual e Intermunicipal e de c0municação (IVA)

MUnicípios

• propriedade ImOblllarla e de
veiculas automotores (IMP)
• serviços de qualquer
natureza (ISS)

Reduz-se, assim, de 13 para 7, a quantidlde de
Impostos existentes no Plis.
a) Impostos da Unllo
Propomos reduzir os impostos federaiS. excluindo da
compet6ncia tnbutária da União o IPI. o IOF. o IPTR e o imposto
sobre grandes fortunas (este. aliás, ainda não posto em prática).
OS impostos de lmportaçlo e de exportaç'o devem
tranafonnar... no imposto sobre comircio exterior, com
alíquotas frIOderadas e finalidade apenas reguiat6ria (das
ímportações e exportações).

Mantém-se praticamente inalterado o imposto sobre I

rendi e proventos de qualquer natureza, facultando..., portm,
i Unllo I utIllzaçlo do conceito de "ativo", alternativamente ao
de "lucro", para efeito de incidência do IR alusivo às pessoas
jurldicas, incorporando tendência observada em alguns países.
Corrlge-se. desse modo. gritante distorção hoje existente no
sistema tributário, consistente na adoção de artiflcios contábeis
que levam algumas empresas a apresentarem sucessivos
prejuízos fíctícios ou lucros írriSÓrios. de modo a eVitar ou reduzir o
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pagamento do imposto de renda, bem como dos dividendos
devidos aos seus acionistas.
Essa distorção assume proporção ainda mais grave se
atentarmos para o fato de que inúmeras pessoas físicas escapam
elo aludido Imposto transfenndo seu vasto patrimõnlo para
empresas constltuidas Juntamente com familiares, as quais. por
sua vez. também se eXimem da tributação recorrendo ás
mencionadas penpérclas contábeiS. TaiS estratégias resultarão
infrutiferas a partir do momento em que seja facultado à Umão o
uso alternativo dos conceitos de "lucro" e de "ativos". para efeito do
imposto de renda concernente às pessoas Juridicas.
Se, por um lado. pretende-se dificultar a sonegação ou
evasão fiscal por parte de determinadas empresas. reduz·se. ao
mesmo tempo. a carga tribulària respectiva. através da extinção do
IPI, bem como desonerando de impostos os produtos e serviços
destinados ao exterior. Incentiva-se. desse modo. o aumento da
produção, que tanto poderá destinar-se ao mercado. Intemo
(aumentando a oferta e reduzindo os preços) quanto ao mercado
extemo, contribuindo para o ingresso de divisas e a boa
performance da balança'comercial.
A perda de arrecadação resultante da extinção do IPI tende
a lIllI' compensada pelo ingresso, na competência tributária da
União, do imposto sobre a produção e comercialização de bebidas,
fumo e seus derivados e velculos automotores , além da
supremacia do ITF sobre o IOF.
A adOÇão do ITF seria condenável se fosse na qualidade
de Imposto único. conforme amplamente comprovado. Defendese, contudo, a sua inclusão no conjunto de impostos aqui proposto
pelos seguintes motivos:
i. pode-se adotar alíquotas relativamente baixas (por
exemplo. em cada operação até 0.20% sobre o devedor e
até 0,20% sobre o credor);
ii. substituindo o atual IOF (imposto com vícios similares,
como comulatividade em cascata), tem a flexibilidade
necessária às funções de regulação do mercado financeiro
e de ajuste de receita, no própno exercício financeiro;
,

m. dada a sua natureza e baixa alíquota requerida, a
indução á sonegação é mínima;
iv. alcança larqa faixa ele contribUintes potenCiaiS que se
mantêm na informalidade ou praticam a sonegação, mas
que necessanamente se envolvem em transações
financeiras:
v. é baixo o seu custo de arrecadação e fiscalização.
A transferênCia do ITR para alçada municipal (incorporação
ao novo imposto sobre propriedade Imobiliária e de veículos
automotores) melhor atende à realidade e deve apresentar
resultados operaCionais positivos.
Não há sentido. por sua vez, na manutenção do Imposto
sobre Grandes Fortunas, que é um imposto sobre o patrimônio,
cujo alcance tnbulàrio, inclusive com diferentes graus de
progressividade, pode ser perfeitamente assegurado através do
uso de outros impostos, em especial o de renda e o sobre a
propriedade. Aliás. a experiência internacional não apresenta
maiores indicações que conduzam à existência do Imposto sobre
Grandes Fortunas.
b) Imposto. Estadual.

No que se refere aos Estados e ao Distrito Federal • sio
excluldos da sua competência o IPVA e o imposto sobrlI
transmissão, "causa mortis" e doação. de bens ou direitos. A perda
de receita há de ser compensada,.todavia, com a instituição do
Imposto sobre Valor Adicionado (IVA) e com a participação dos
Estados no produto da arrecadação do imposto municipal sobre a
propriedade.

o riA l'Hulta.... particularmente, da tu.lo do ICMS com
o IPI, o que proporcionarã, potencialmente, importante ganho de
receitlI a nlvel estadual. A propósito, cabe citar que o Brasil é o
pais da América Latina a possuir dois impostos sobrlI o valor
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Illregado: o IPI, administrado pela União; e o ICMS, de
.-ponsabilidade dos Estados.

A proposta adota o principio do destino, ou seja, a
incid6ncia do IVA nas operaÇÕes interestaduais tem allquotll igual
a zero. Assim sendo. os Estados produtores não mais cobrarão
imposto estadual nas vendas para outros Estados. É bom lembrar
que o grau de benefiCIO da anulação da alíquota Interestadual
dependera do ngor na fiscalização nos postos de fronteira do
Estado. pOIS o transporte de mercadonas Isentas para fora do
Estado representa forte estimulo á sonegação. mediante
operações Simuladas de cruzamento ele fronteira.
c) Impostos Municipais
Os mumcipios passam a contar com um sólido sistema
tribulàrio. poiS. além de manterem o ISS, tomam-se competentes.
também, para tributar a propriedade de veículos automotores e
a propriedade imobiliária. em geral. A competênCia elo imposto
sobre a propnedade temtonal rural. como mencionado. transferese da União para os MUnlciplos. fundindo-se com o IPTU e o IPVA
para transformar-se no Imposto sobre a Propriedade Imobiliária e
de Veículos Automotores (IMP).
Evidentemente, fica mais fácil aos municípios do que à
União exercer o controle, fiscalização e administração de um
imposto que incide sobre a propriedade imobiliána, nos respectivos
territórios. quer se trate de imóveis urbanos ou rurais.
Extingue-se, na esfera municipal, a tributação sobre a
transmissão, "inter vivos", de bens imóveiS e de direitos reais sobre
imóveis. cessão de direitos e sua aqUisição. Trata-se de medida
análoga à que està sendo adotada em relação aos Estados, que
deixam de tributar a transmissão, "causa mortis" e por doação, de
quaisquer bens e direitos.
Muito se tem comentado. ultimamente, acerca da
necessidade de se transferir para os municípios uma maior
responsabilidade pelos serviços prestados às respectivas
comunidades. Parece-nos coerente que os municipios passem,
cada vez mais, a oferecer aos seus habitantes melhores serviços
pertinentes, por exemplo. às áreas de saúde e educação.
Isto requer, no entanto. sejam eles dotados de maior poder
de arrecadação. Esta, a razão que nos leva a propor a
transferência do imposto sobre a propriedade de veículos
automotores. dos Estados para os Municípios.
Comenlàrio especial merece ser feito acerca da
manutenção. na competênCia mUnicipal. do ISS. Alguns defendem
a idéia da absorção do ISS pela IVA, p!Jrecendo. á pnmelra ViSta.
ser esta a alternativa tecnicamente correta. mas que. sob o pnsma
político e administrativo. apresenta sénos Incovenlllnt.s. Com
efeito, é necessáno conSiderar que os milhares de Municípios
brasileiros acumulam uma grande expenênclB na admlnistraçio do
ISS, o que não acontece com os pouco mais de duas dezenas de
Estados. Por outro lado. a arrecadação do ISS tem grande
representatividade nas finanças municipais
como um todo,
chegando a ser, em centenas de mumcipalidades. a sua prinCipal
fonte de recursos. Dai a opção por se manter o ISS no âmbito da
compeltncia dos Municípios.
d) Repartição da Rec.ita

Dentro do objetivo de se procurar o equilíbrio federativo (Ias
receitas públicas, mantém a nos.a propo.ta o sistema de
tran.f....ncia. intergovernamental. entre UnUlo. Estados.
Distrito Federal e Municípios dl.cipllnado pelo ConstJtuiçlo de
1988, naturalmente que ajustado às própnas modificaÇÕeS na
ordem tributària constitucional vigente decorrentes de nossa
emenda.
Assim é que se estabelece em 27% a parcela da receita
arrecadada pela União a ser entregue a outros entes da
Federação. ficando dessa forma definido: a) 12% para o Fundo de
Participação dos Estados e.Distrito Federal; b) 12% para o Fundo
de Participação dos Municipios; e c) 3% para os Fundos
Constitucionais de Financiamento das Regu5es Norte. Nordeste e
Centro-Oeste.
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percentual de 27%. entretanto. passa a incidÍl sobre todos
os impostos de competência da União e não apenas sobre o IPI e
o IR, como ocorre atualmente.

mais livres (cemo propomos) ou manietadOS {cemo hoje se
encontrllm}. quando- pretendem solUCIonar os graves problemas
sociais hoje eXistentes na Nação.

Extingue-se a transferência indenizatória de 10% do IPI aos
Estados exportadores. devido não somente a própria eliminação
deste imposto, como à criação do IVA, favoràvel às finanças
estaduais.

Esperamos. pois. diante da relevância da matéria, possa a
presente proposição merecer o apoio dos Nobres Parlamentares e.
até mesmo. pela forma conciliatória com que é tratada a questAo
da repartiçIo dos tributos. a adeSikl do Poder Público. em suas
várias inslinetas. e dos diversos segmentos da sociedade.
beneficiária finat da proposta ora formulada.

Importante salientar que. de acordo com a redação proposta
para os arts. 157 e 158. os Estados receberão 50% (cmquenta por
cento) da arrecadação dos impostos mUniCipaiS sobre a
preplJedade imobiliária rural e de veiculos automotores. Os
MUnlcipios. por sua vez. terão direito a 25% da arrecadação do
Imposto de competênCia estadual.
Com efeito. Séguindo-se o princípio de que toda propriedade
deve ser base para o imposto municipal. toma-se necessària a
partilha da receita do imposto que recai sobre veículos e
propriedades rurais. sendo metade para o Município e metade para
o Estado. Prevé-se. por isso. a fixação de normas. por lei
complementar. que disciplinem a cempensação entre as quotas a
serem entregues pelos Municípios aos Estados com as quotas (do
NA) a serem entregues pelos Estados aos Municípios. É facultado
aos Estados. mediante convênios. continuarem a arrecadar o
IPVA. repartindo-o como atualmente.

-_.
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tributária. a proposta Iimita·se a excluir o lucro das emprnas da
Incldlncia da contrlbuiçlo prevista no art. 195, Inc. I, di
Constltulçlo,
preservando. contudo. a centribuiçélo dos
empregadores sobre a folha de salários e sobre o faturamento.
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O lucro das empresas já serve de base para a cobrança do
imposto de renda. não devendo. assim, ser usado como base de
incidência da referida contribuiçélo.
Slo mantidas sem qualquer alteração as IImltaçlles ao
poder de trIbwr, por representarem direitos dos contribuin~s
msendos nos direitos e garantias mdlvlduals. Insusceptlvels de
mudança por meto da reforma conStitucional.
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Retira-sll, ademais. a competência residual da Unilo
para criar impostos ou empréstimos compulsórios, a não ser
nos casos excepCionais de calamIdade publica. guerra extema ou
sua IminênCia.
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Propõe-se ainda que. em doze meses. sejam revistas
todas as taxas e contribuições de melhoria existentes,
tentando-se. assim. reduzir a parafemália de Instrumentos que
atormentam o contribuinte. Para os fundos e incentivos fiscais.
a reavaliação ocorrerá no prazo de dois anos.
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É evidente que. diante da profunda mudança aqui proposta
no Sistema Tribulàrio, serlo requeridos diversos lIItudos e
slmulaçoes sobre o nível das allquotal e percentagens de
transferlncill, para estimar-se o efeito sobre os valores de
arrecadaçIo. E por isso que é fixado o prazo de seis meses para a
implernentação do novo sistema.
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Esta ê. em síntese. a proposta que apresentamos 80ll
a convicção de estar contribuindo
para o aprimoramento da parte mais relevante da nossa carta
Magna. uma vez que a questio tributária tem a ver. diretamente.
com a dispombilldade de recursos. pelo Poder Público, para prestar
ao povo serviços inadiáveis nas-Areas de saúde. segurança.
educaçio, habitlçio e saneamento. dentre outras, Enfim, trata-se
de um capitulo constitucional que poderá deixar os govemanl8S
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senhores Parlamentares, com
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obngação. lançamento. crédito. prescrição e decad!ncia tributários:
adequado tratamento tnbuláno ao ato cooperatIvo pral1cado pelas SOCIeda-

des c~ral1vas.

SECRETARIA-GERAL DA MESA
s.çIo dt AlI.

ArI. I.... A Untlo. medianle lei complementar. poderá instllUlr emprestimos c0m-

pulsórios:
I - para atender a despesas extraordinánas. decorrentes de calamidade pública. de guerra e.'<lema ou sua Imlllência;
11- no caso de invesumento público de caráter urgente e de relevante interesse
nac:t0ll81. obIel'Vlldo o disposto no ar\. 150.111. b.
Parágrafo único. A aplicação dos recursos provenientes de emprestimo compulsório será vlllculada li despesa que fundlmentou sua IllSl1lUlçio.

Brasília. 20 de JUnho de 1995

1f1195

OficiO rr"

SenhOr Secrelário-Gerel:
Art. 149. Compete exclUSIVamente li Untão mstitUlr contribuic;õcs socIaIs. de intervençào no domímo econômico c de Interesse das cau::gonas profissíornu5 ou econômicas. como mstrumento de sua atu.açjo nas respecuvas areas. observado o dtsposto nOS
ans. l46.m. e 15U. I e m. e sem prejUlzodo previsto no an 195. § 6.'. relallvamente
as contnbUlçôcs a que alude o dlsposlltvo.
Paroftmfo umco Os Estados. o Distnto Federal e os MuniciplOs poderão iosIllUlr eonlnbulção. cobrada de seus servIdores. para o custeIO. em benefiCIO destes. de
sistemas de previdênCia e aSsistência SOCial.

Comunico a Vona senhoria que a proposta de Emenda •
ConslituiçIo do senhor Firmo dt Cairo. que "altara o Sistema Tribul*io Nacional".
c:on*I
lUlieiente de 1igna1IIrioa. COI'lIlando a raferida prcpoaiçIo dto

nürnW

216 auinalUrU "'Iidu;

009 auinatura. repelidM; e

012 auinalu'U que nAo ......- :'-n.

SEÇ.'ol1

Alenciosaml"'....

#~

DAS LJJ.IIT.{ÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR

• Art. 150. Sem preJUlzo de outras garantIas asseguradas

ao contribuinte. é vedado a

Umào. aos ESlados. ao DistnlO Federal e aos Mumcipios:
•

A Sul senhoria o Senhor
Or. Mozart V..",. de Paiva
Secret*iO-GeraI da Mesa
H'ESTA

"l.llIlll.AÇiO CITADA ANliXADA ~IU
COORDENAÇ10 OI Il'T\JOOa I.lGlII.AllVOI-CoD!'·

CONSTITUIÇAo
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
.............................................................................................
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§ I.' A \'edação do IDciso m. b, não se aplica aos impostos previslos nos ans.
15,. LH. IV e V. e 154.1\.
§ 2,' A vedação do IncISO VI. a. é extensiva às autarquias e às fundaçcles
IDsltluidas e mantidas pelo poder público. no que se refere ao patrimônio. à renda e
aos servIços \'IDCulados a suas finaltdades essenciais ou às delas decorrentes.
§ 3° As vedaçcles do IDCISO VI. a. e do parágrafo antenor nio se aplicam ao
patnmômo. li renda e aos se,,,,,;os relacionados com exploração de atividades ecoJIÕmlcas regidas pelas normas aplica\'elS a empreendimenlOl privados. ou em que haja
cOlllrdprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo 1J5Uári0. nem e.xoneram o
promllentc comprador da obrigação de pagar ímposlO relalivamente ao bem Imóvel.
.§ ~.o As vedaçcles expressas no iDCIso VI. alincas b e c. compreendem somente
o patnmomo. a renda e os semços relacionados com as finalidades essencí3ls das
entidades nelas mencIonadas
§ 5" A lei detenmnará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos
acerca dos Impostos que mCldam sobre men:adonas e serviços.
§ 6 ° Qualquer subsidio llII isenção. redução de base de calculo. concessão de
créditO presumido. anistIa ou reml!Sio relativos a Impostos. IaUS ou contribuições só
poderá ser concedido mediante lei específica. federal. esladual ou mUDIClpaI. que
regule e.xclusl\·amcnte as maténas 8CIm:t enumeradas llII o correspondente lnÕUlo llII
contribUIção. sem prejulzo do disposto no art. 155, § 2.·. Xli, g.

Ttrvu> VI
DA TlUaurAÇAo I: DO ORÇAMENlO

,,~.'

:~~~~.:.~:..

1- importação de produtos estrangeiros:
\I - exportação, palll o e.'<lerior. de produtos nacionais ou nacionalízad05;

-.t';~,--"'.,.

t~.:;'~~ .. _

Do SISTEMA TRmt'TÁlUo NACIONAL

Ar!. IS3. Compete li Uniio instituir il11JlO'105 5obfe:

-,"','

'\ r:;"',

CAPin'LO I

Dos 1MI'osros 0.4 UNIÃo

::.~;

"o·{"

T

,

........ :.:i··'

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

SEç.'o/

Dos PRINCIPIOS GERAIS

..............................................................................................................
ArI. 146. Cabe i leí complementar:
1_ díspor solm: conIIitos de compelêllcia.. em matéria tributária. enue a Uniio.

os E5lados. o Distrito Federal e os Municípios:
\I - regular as limilllÇileS constiluCioD8Ís ao poder de tributar.
11\ _ estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária. especialmente sobre:
.
a) definiçlo de tributos e de suas espécies. bem como. em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição. a dos respectivos fatos geradores. bases de cálculo
.. contribuintes:

fi - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos índUSUíalizados:
V - operações de crédito. cimbio e seguro. ou relativas a litulos ou valores
mobiliários;
VI - propriedade territorial rural:
VII - grandes fortunas. 1105 termos de ~ complememlf.
§ I.' É facultado ao Poder E.'<eCUIivo. atendidas _ condições e os limileS estabelecidos em lei. alIem as a\íquolas dos impootos enumerados nos incisos 1.1\. IV e V.
§ 2.° O i~ previsIo llO iDCilo W:

1- será informado pelos critérios da generalidade. da universalidade e da progressIvidade. na fonoa da lei;
.

ll- não incidirá: nos tenoos e limllcs fixados em leI. sobre rendimernos prove-

mentes de aposentadona e pensào. pagos peJa prevldêncta SOCIal da União. dos Estado~. do Dislnto Federal e dos Municipioo a pessoa com idade supenor a sessenta e CInco

anos. CUja renda tOlaJ seja constilUida. exclUSIVamente. de rendJmemos do trabalho.
§ 3.° O imposto pre,iSl~ no inciso IV:
I - será seletivo. em,função da essencialidade do produto;
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11 - selá não cumulaUvo. compensando-se o que for devido em cada operação
com o momame cobrado nas anlenores:
,lII - não mcidim sobre produlos industrializados destinados ao eXlerior.
§ 4,° O Imposto prevtsto no IRClSO VI tem suas alíquotas fixadas de forma a
de<estlmular a manutenção de propnedades improdulIvas e ni/o IncIdirá sobre pequenas glebas ruraIs. defirudas em lei. quando as explore. só ou com sua família. o proprielário que não possua outro imóvel.
§ 5.° O ouro. quando definido em lei como alivo finallCCJro ou instrumento
cambill. sujeita-se exclusivamente à inculência do imposto de que trata o IncISO V do
caput deste artIgo. devido na operação de origem: a aliquola mimma será de um por
cento, assegurada a transferência do montante da arrecadação nos segumtes lermos:
1- trinta por cemo para o Estado. o Distnto Federal ou o Territóno. conforme
a origem;
11- setenta por cento para o Municipio de origem.
Art. 154. A Unillo podem instituir:
1- mediante lei complememar. impostos não prOVIstos no artigo amerior. desde que ~m nio cumulauvos e nio tenham fato gerador ou base de càlculo próprios
dos discrimmados nesta ConstllUlção;

11 - na iminência ou no caso de guerra externa. impostos eX'Uaordinários.
compreendidos ou nio em sua competência tributária. os qUlls serão suprimidos.
gradativamente. cessadas as causas de sua cnação.
SEÇÃO IV

Dos IMPOSTOS OOS Esr.,oos ti: 00 DltmUTO Fti:Oti:1W.
l~~.

Compete aos Estados e ao Distrito Federal instItUIr Impostos sobre:
causa mortiS e doaçio. de quaisquer bens ou direitos;
11 - operaçiles relauvu à clrculaçio de men:adorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermuni<:ipal e de comunicac;ão. ainda que as
operações e as prestações se iniciem no exterior;
1II - propriedade de veiculos automotores.
§ 1.0 O imJlOllo plCvisto no illClso I:
I - relalivamente a bens imóveis e respectivos direitos. compete ao Estado da
silUlÇio do bem. ou ao Distnto Federal;
11 - relativamente a bens móveis. titulos e crMitos. compete ao Estado onde se
processar o inventário ou arrolamento. 011 tiver domicllio o d08dor. 011 ao Distrito
Federal;
1Il - terá I competência para sua instilUiçio regulada por lei complementar:
a) se O doador liver domicilio ou residência no exterior;
b) se Olk ClIju.r possull bens. era residelllll ou domiciliado ou teve o seu invenlàrio processado no exterior;
IV - terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal.
§ 2.· O imposto plCvisto no inciso 11 atenderá ao seguinte:
I - será nio cumulativo. compensando-se o que for devido em cada operaçio
relativa à circulllÇio de men:adorias ou prestaÇ!o de serviços com o tIlOIt\llnte cobrado nas Interiara pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federa1;
"An.

I-

transml~

II - a isenção ou n';<rtllCldêncla. salvo determmação em contrário da legislaçilo:
OI não Implicara credito para compensação com o montante devido nas opera.ções ou prestações seguintes;
bl acarretará a anulação do crédi!o relativo às operações 3ntenores:
III - poderá ser seletivo. em função da essencialidade das mercadorias e dos
servtços;
IV - resolução do Senado Federal. de iniciativa do Presidenle da República ou
de um terço dos Senadores. aprovada pela maiona absoluta de seus membros. estabeI=ra as a1iquotas aplicáveIS as operações e plCStações. mterestaduaJs e de exportação;
V - e facultado ao Senado Federal:
a) esrabelecer aliquotas minimas n35 operações internas. mediante resolução
de miClaliva de um lerço e aprovada pela maIoria absoluta de seus membros;
h) fixar aliquotas máxImas nas mesmas operaçõcs para resolver conflito especifico que envolva interesse de Estados. mediame resolUçi/o de iniciativa da maioria
absolura e aprovada por dois terços de seus membros;
VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrilo Federal. nos
termos do disposto no inciso XII. g. as aliquoras internas. nas operaçõcs relativas à
circulação de mercadorias e nas prestaçiles de setviços. não poderilo ser inferiores lls
previstas para as operações interestaduais;
VII - em relação as operações e prestaçõcs que destinem bens e serviços a
consumidor final localizado em oUlro Estado. adorar-se-á:
01 a allquora mlerestadual. quando o destinatário for contribuinte do imposto;
b) a aliquota mtema, quando o destinatário nllo for contribuinte dele;
VlIl - na hipótese da alínea a do inciso anterior. cabem ao Estado da localização do destinatàrio o imposto correspondente a diferença entre a alíquota interna e a
interestadual;
IX - IllCldirá também:
aJ sobre a entrada de mercadoria importada do exterior. ainda quando se tratar
de bem desunado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento. assim como sobre
serviço prestado no exterior. cabendo o imposto ao Estado onde estiver silUado o
estabelecimento destinatário da mercadoria ou do serviço;
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b) sobre o valor total da operação. quando mercadorias forem fornecidas com
serviços não compreendidos na competêRCIa tributária dos Municípios;
X - nào incidirá:
a) sobre operações que destinem ao e.'<Ierior produtos industrializados. excluidos os seml-ellburados definidos em lei complementar.

h) sobre operações que destinem a outros Estados petróleo. inclusive lubrificantes. combustivCJS líqwdos e g:JSO!05 dele denvados. e energia elétrica;
CI sobre o ouro. nas hipóleses definidas no art. 153, § 50·;
XI - não compreenderá, em sua base de cálculo. o montante do imposto sobre
prndulos mdustnalrzados. quando a operação. realízada entre contribumtes e relativa
a produto destinado à industrialização ou à comercialização. configure fato gerador
dos dois impostos;
XII - cabe à lei complementar.
a) definir SCU5 contribumles;
b) dispor sobre substituição tributária;
c) dillCip/inar o regime de compensaç;lo do imposto:
d) fL'CIf. para efeito de sua cobrança e definição do estabelecimento responsável. O
local das operações reIalivas à circulaçlIo de men:adorias e das prestações de serviços;
e; excluir da incidência do imposto. nas exportações plII1I o exterior. serviços e
OUlrOS prndutos além dOll mencionados no inciso X, a;
f) prever caso& 1e manutençio de crédito. relativamente à remessa para outro
Estado e exportação para o exterior. de serviços e de mercadorias;
g) regular a forma como, mediante deliberaçio dos Estados e do Distrito Federal. isenções. incenuvos e beneficios fiscaJs seria concedidoc e revogadoc.

§ 3.· À exceçio dos impostos de que trltam o inciso 11 do caput deste artigo e
o art. 153. I e 11. nenhum outro tributo podedi iDcidír sobre opelllÇÕC5 reJadvas a
energia elétrica. serviços de telecomunicaçiles. derivados de petróleo. combustiveis e
mIneraIS do País.

SEÇÃo V

Dos iAlPOSTOS DOS MUNlCiplOS
"Art. JSó. Compete aos Municipios illSlÍlUlr impostos sobre:
J - propriedade predial e rerrilorial urbana;
. 11 - transmi~ inr., vivos. a qualquer titulo. por ato oneroso. de bens imóveIS. ~r natureza OU lCCSSlio física. e de direitos reais sobre imóveIS. exceto os de
garanua. bem como cessA0 de direitos I SUl aquísiçio;
IIJ.- serviços de qualquer natureza. nJo compreendidos no art. ISS. 11. definidos CID lei complementar.
. .§ 1.. O illlpOllo previsto 110 inciso J podeni ser progressivo. nos termos de lei
munlClpal. de forma a assegurar o cumprimento da f'unçto social da propriedade.
§ 2.· O imposto previsto no incilO 11:
. J- nio i~ ~ a l~íaIo de bens ou direitos incorporados 10 patrirnõn!" de ~ Juridica em rea~lzaçIo de capital. nem sobre a transmi~ de !Iens
ou dirertos decorrerue de ~. lIICOrpOIIÇio. cisIo ou CXlinçlo de petSOB juridica.
salvo se. nesses casos. a atMdade preponderante do adquirente for a compra e venda
desses beas ou direilO5. 10CIÇl10 de bens imóveis ou Irrendamento mercantil;
11 - COIIIpCIe ao Município da lituaçio do bem.
§ 3.· Em relação ao imposto previsto no inciso m. cabe à lei complementar.
I - fixar as suas allquotas máximas;

II - excluir da SUll illCldêncíl exportações de serviços palll Oe.'<Ierlor.
SEç,fo VI

Art. 157. Pertencem JlO5 Estados e ao Distrito Federal:

I - o produto da anccadaçio do impostO da União sobre renda e prOVl:ntos de
qualquer lIItUn:ZI. illCldente 11I fonte sobre rendimentos pagos. a qualquer título, por
eles. suas IUtarquias e pelas fundações que illSlÍtulrem e mantiverem;
11- vinte por cento do prodUlO da amcadaçIo do imposto que a União instilUir
no exercício da competência que lhe é atribuída pelo IrI. 154. I.
Art. 1!18. Pertencem 105 Municipiol:
,
I - o produto da arrecadaçio do impostO da União sobre renda e proventos de
qualquer nattm:za. incidente na fOlllJ: sobre rendimentos pagos. a qfJalquer tflUlo. por
eles. SUIS autarquias e pelas t'undaçlles qoe illSlÍlUlrem e mantiverem;
11- cinq1lCnta por cento do pI'lÜJIlIdalIleClldaçio do imposto da Unillo sobre
a propriedade territorial mraJ. relativamente 101 imóveis neles silUldos;
111 - cinqllenta por cento do produto da anecadaçio do imposto do Estado
sobre a propriedade de veiculos lutomocores licenciados em seus territórios;
IV - vinte e cinco por cento do produto da mecadaçIo do imposto do Estado
sobre operações relativas. circulaçio de men:adorias e sobre prestaÇÕeS de serviços
de transporte interestadual e intennunícipal e de comunicação.
Parilgrafo único. As palCCIu de n:ceita pertencentes aos Municípios. mencionadas no inciso IV. serão creditadas conforme os seguintes critérios:
I - três quartos. no mínimo. na proporçIo do valor adicionado nas operações
relativas à circulação de men:adoriIs e nas preslIÇiles de serviços. realizadas em seus
territórios;
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11 - alé um quarto. de acordo com o qae dispuIcr lei estadual ou. no caso doi
Terrilórios. lei federal.
Ar!.

1~9.

A UOIão eOlregará
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
W 125, DE 1995
(Do Sr. Luciano Castro e Outros)

o

I - do produto da arrecadação dos ImpostOS sobre renda e proventos de qualquer

natureza e sobre produtos mdustnalizados. quarenJi e sele por cento na segwnte fonna:
ai vInte e um mteiros e cmco décimos por cento ao Fundo de Participação dos
Estados e do DlStnto Federal;
bJ vmte e dois mteiros e cmco décimos por cenlo ao Fundo de Panicipação dos
'vfuOIciplOs:
c) Irês por cento. para aplicação em programas de financiamento ao setor pr0dutivo das Regiões None. Nordeste e CentnHJeste. atnlvés de suas IOstituiçl!es financeiras de caráter regIOnal. de acordo com os plal105 regionais de desenvolvimenlo.
ficando assegurada ao semi-ándo do Nordeste a metade dos recursos destinados à
regiilo. na fonoa que a leI estabelecer;
li - do produto da arre<:adação do "nposto sobre produtos mdustrializados.
dez por cento aos Estados e ao Dlstnto Federal. proporCIOnalmente ao valor das respectivas exponaçiles de produtos industrializados.
. § 1.° Para ~feito de cálculo da entrega a ser efetuada de acOrdo com o previsto
no IOCISO I. exclutr-se-á a parcela da a~ do imposto de renda e proventos de
qualquer natureza penencente aos Estados. ao Distrilo Federal e aos Municipios. nos
tenoos do dIsposto nos am. 157. I. e 158. I.
§ 2.° A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a
\1nle por cento do montante a que se refere o inciso 11. devendo o eventual excedente
ser distribuido entre os demais participantes. mantido. em relaçio a esses. o critério
de panilha nele estobeleculo.
.
§ 3 o Os Estados entregarão aos respectivos Municfpios vinle e cinco por cento
dos recursos que receberem nos lIlrmos do inctso 11. observados os critérios estabeleCIdos fIO ano 158. parâgrafo Uruco. 1 e 11.
• Ar!. 160. É vedada a retenção ou qualquer restriçio à entrega e ao emprego doi
recursos atnbuidos. nesta Seção. aos Estados. ao Distrilo Federal e aos Municípios.
neles compreendidos adicionaIS e acrésctmos relativos a impostos.
o

Para!!.rafo Úmco. A vedação prevista neste artigo não impede a UniIo e ..
Estados de condICIonarem a entrega de recursos ao pagamenlo de seus créditos. incluSIve de suas autarqUias.
AMo 161. Cabe á lei complementar:

Altera o artigo 231 da Constituição Federal.
lÃ COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDI<ÇÃO)
As Mesas da. Càmarll dos Deputados e do Senado Federal. nos termos do
ano 60 da Constituição Federal promulgam a seguinte Emenda ao lextO constitucional.

Jtrtigo Único - "Acrescente-se ao art. 231 o § 3· renwnerando-se os demaiS
"Art.231.

§ 3& Compete exclusivamente ao Congrcs50 Nacional
a homologaç:io das areas configuradas como terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
para os fins previstos neste anigo. bem como a revísão. no prazo de cinco anos. daquelu
p<ndernes de demarcação ou já demMcadas. "
JUSTIFICAÇÃO

Einegâvel que pres5Õe5 de toda ordem. bem intencionadas ou duvidosamente
interessadas. de inocentes ute1S locais e entidades internacionais Dia tio inocentes. levaram a
um aÇDdamento inadmissivel no trato do problema das áreas indígenas. com evidente
sacrificio ate de verdades cientificas. abandonadas pelo atropelo festivo com que se atendeu
a ..... preDÕCS, em detrimento do superior interesse da Naçio bruileira.
Absurdos foram perpetrados. verdmeiro. crimes de lesa-pltria. como' já tio
falada detllll'C>Ção de ltrea lanomimi. superior a um punhado de pllises europeus rewudo.
Só o CongréSso pode agOI'01 assumir a tarefa de recolocar 05 dados e fluas em sua devida
dimensio. sem ceder a tais pressões e com a suprema autondade da representaçio
dancK:ratica.
EMa isençio e ... lUloridade _
u garantidoras de que os diroitOI doi
índios seria respeitado.. sou terras demIreadu e homoIopdu com jU5liça, JIlU sem que
OI ~ do povo bruileiro COIIlinuem sendo despresados.

Sala das Seuões, em ".' de '_ .,:

de 1995

1- definir valor adicionado para filIO do ~ no ano 158. patágttlfo único..\;

. 11 - estabelecer "'!rrn:ts sobre aentrega dos recursos de que trlIla O an. 159.
espectalmente sobre os. cntl!rios de ral",,:! ~ fundos previstos em seu inciso I. objeti_
vando promover o equdíbno sóciO«OllOIIIlCO emn: Estados e enlre Municipícl:
l1l - dispor sobre O acompanhamenlo. pelos benefi<:iárioc. do calculo das qootas e da hberação das panicipações previstas nos arte. 157. 158 e 159.
Parágrafo úmca. O Tribunal de Contas da UniJo efetllUá o c:áleuIo das ~
referenles aos fundos de panJC1pação a que alude o inciso 11.

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

A8!LAJlOO LL'l'Iclf
ADlLSON RnUM

AOí'LSON MonA

AFFONSO CAKARGO

GILVAH nu;IRl:

AIRTON OtPp
)J..C'ESTl AUtElDA

...............................................................................................
CAPlnlLO fi
DA SEGURIDADE SOCIAL

ALV,uo GAUD!HCIO Nl:1'O
ALZIM. lWtRTOH
ANIBAL GOMES
ANTOIIIO 00 VALLE'
A)/'I'OHIO P!IJ'AO
ARMAlfOO ABILIO

..v ....

IlDllOlTO Dl LIJIA
8!HUllTO DOttINGOS
BDlEDlTO GUlXAJlAlS
IlftlNHO ROSADO
!!TO ULIS

CANOINHO MATTOS
cAm.05 AIJtTOIf
CAAL05 ALBERTO
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Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma diRIa e
indireta. nos temD da lei. medilnle RaIJ'IOI proveaicnt.a doi orçamentos da UniIo.
dos Estados, do Distrilo Federal e dos MunicíJllo&' e das seguinlel ~ soc:iIiI:
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§ 8.0 O produlor. o parceiro. o meeiro e o arrendatário rurais. o gariml."'iro e o

pescador anesanal. bem como os respectivos cónjuges. que exerçam SU3satlvldades
em regime de economIa familiar. sem empregados permanenles. conlnbUlrilo para .a
seguridade social mediante a aplicação de uma aliquoIa sobre o resultado da comeretalização da produção e farão jus aos beneficios nos lenooS da lei.
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ATO DAS

DtSPOS\ÇOu COH811TtJCIOHAIS TRANSITÓRIAS

............................................................................................
Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus. com suas caraeteristicas de área livre
de comércio. de exportação e importação. e de fficentivos fiscais. pelo prazo de vlUle

e cinco al105. a partir da promulgação da ConstllWção.
Parágrafo único. Somente por lei federal podem ser ~ficados os critérios
que disciplinaram ou venham a disciplinar a aprovação dos projetos na Zona Franca
de Manaus.
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"Art. 235...

m - O TribuDal de COIIIU !ai no
móximo 5 (ciDoo) mOmbro.. lIlXl*dos pelo ~.

SECRETAllIA-GERAL DA MESA
SoçIodo_

cilare bruiIcirol de c:omprtl\'ICIa idoDeidode e notório
Da fomr.r que •
CDllIIiluJçio &.duII

.-;

Bruiha. 27 de,/lJOhO dtt 1995

OfiCIO ,,oLo:J195

esIObelecor,"
JUSTIFICAÇÃO
O ioedilismo da COllIlÍIIIÍÇiO Foderaf de 19".

ComunICO a Voosa - . . quo a PropoIIa do Emondo •
LUClOllD l:aW1l, ",,".-. o III 231 do ConotOlJlÇlo F _ .
rQnoro suI\c:lOnlO do lognoünoo. _ . _
propoIlÇIo do'

CllllOOIUi9ID, dO _

""'*"

171 aIIlnafuru 'i811d81
026 USIMtUl'al ~IIdM.

009 ISSU-..tural que nIo conferem •
001 USIl,.tura de depUtIldo ItC*"CI8dO
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101 OOYOI

EIlAlioa fedorodos '"' trmJfixmodoo. DOI ..... 10 primeiros &IIOS de instIlaçio. o Iimile
móximo de 3 CQllIeÜIoiroI poro u Corta de CoDlU vem tIUODdo. na prálica. sérios
obotá<:ulOl poro o .... tiuJcionamaJto.
A composiçio com lpeIIOS 3 membros. toma, do poIIIO de VÍSla ~
quase imprIlicáveI o
fiJocioDllDlllJlo. NIo se um oa hiJtóna do Bnsil republicano
noócia de coIqiado que I
fuocioaIdo. ou ~ fimciOlll<. com 1II11Í111l1O.
A lrIdiçio bmiIáta. .. quase DllIIIdiII. is<ma o pteSidattc dot óqjiol
coIosiadOI de votar. só o làzaIdo como VQ(O de .-va em cuo do 'lD'PI'C. No cuo dot
lIUIis TribuDIis eMa c:<ceçio Ioma-se quase uma regta, porque. nIo raras v..... OI, \loiJ
membros com direito de valo lêm entendimenIllS diversos sobre matéria objeto de votaÇio.
o que ImpJi<:a. poiJ. em empale e coÔsequeme partlcipação do presldente.
Como se nio basUsse. o impedimento. seja ele de que l1IIIIIeZa for. de
qualquer dot ..... membro•• interrompe e paralisa o functoDlDlODtO deslu Cones. face a
impossilidade do colegiado funciooar com ~ doi. membro•. E o que vem acootecendo
nOI novo. furado. cnados pela CDf1Slitujçio F<denI de J918.
A proposta de emeoda COlIIlituciooal. no. lermos proposto.. ICID a VIIUflClII
de nIo estabelecer um ruimero fixo dot membros dos Tribunais de Conw dot navos
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Seção de Atas
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Brasília, 27 de Junho de ~ 995

§ 2 o A proposla sera discuu<L' e votada em cada Casa do Congresso Nacional.

em dOIs turnos. cons1dcrandn-sc apro\'ada se oo\l\'cr. em ambos. três qUintoS dos
"alas dos respecuvos membros.
§ 3.° A emenda a ConstItUIção sera promulgada pelas Mesas da Camara dos
Deputados e do Senado Federal. com o respeclI\ o número de ordem
§ 4 ° Não será objelo de deliberação a proposL' dc emenda tendeme a abahr
I - a fonna fedcrau"a de Estado:
11 - o "ato dlrelo. secrelo. uni,'e",,1 c periódico.
lJl - a separaçào dos Poderes.
IV - os direitos c garantias individuaiS
§ 5 ° A maléna constanle de proposla de emenda re.!ellada ou ha"ida por pre·
judicada não pode ser objelo de no\'a proposta na mesma ses::ào leglSlau"•

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

.

Senhor Secretário-Gerei.

TITULo IX
DAS DISI'OSlI;ÕES CONS1TTUCIONAlS GER.U5

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituiçllo, do Senhor Luciano Castro, que "dá nova radaçAo 80 inciso 11I do ar!. 235
da ConstituiçAo Federal", contém número suficiente de signatários, constando a
refererida proposiçio de:

173 assinaturas válidas;
001 assinatura que n60 confere;
022 assinaluras repelidas; e
001 assinatura de deputado licenciado.

An. 235. Nos dez pnmelros anos da criação de Estado. serilo observadas as seguinles
normas básicas:

1- a Assembléia Legislativa será composla de dezessete Deputados se a popu.
lação do Estado for infenor a seIscentos mil habitantes. e de vlRte e quatro se Igual 011
superior a esse número. até um milMo e quinhentos mil:
11 - o Governo terá no máximo dez Secretarias:
m - o Tribunal de COIIIaS Im bis membros. nomeados. pelo Governador
eleito. dentre brasileiros de comprovada idoneidade e notório saber,

.

.,

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

:z::L
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 127, DE 1995

A Sua Senhoria o Senhor
Dr Mozart Vianna de Paiva
Secrelário-GaraJ de Mesa
NESTA

(Do Sf. Ricardo Barros e Outros)
Dá nova redação ao inciso VI do artigo 93 da. Constituição Federal.
(A COMISsAo DE CONSTITUIÇJ\O E JUSTIÇA E DE REDAÇAo)

CONSTITUIÇÃO

AI M.... da CImara doi DeputadOl • do S8Oldo Federal, DOI
do art, 60 da Constituiçio Federal, promulgam • lqlllÍllIe 0IIlC<lda lO temo
coastitucional:
lermo.

1lEPÚBLICA FEDEIUlTIVA DO BIUlSIL

1988
TITULo IV
DA ORGANlZAI;Ao DOS POD~RES

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

Aniao ínlico.
• viaorar com. seguinte todaçio:

O iDciIo VI cio art. 93 da COOllituiçlo Federal ptJU

"Art. 93.
VI - • apo-.cIoria com provaIIOI iDIepIjJ é COlIIpU!Jória
por invoIidez • 801 _
• ciDco &DOI d. idade • lllcuJt.uiva lOS
trúU lIlDl do IIIVÍÇO. llpÓI c:iDco lIlDl de eCcâvo COten:icio Dl

judicatura;"

CAPmn.O I
Do PODER LEGISLATIVO

Sócio VIII
UO PROCESSO LEG/Sl-otTn:O

SUBSEÇÃO 11
DA EMEND.' A

mSTJFICAÇÃO

A -sa ....... _

... .mdo ele que, até 011_. CÍIICO

..... ele idade, 11Io bl COIIIO • c:oaoidenr • cIec:npiIudc OU • íaapôdIo cio lII8Iiotndo para
o -.:Ic:io da ftmçIo pública.

CONSTrTUlÇÃO

lJlamdáwI é que,
Art. 66. A Constituição poderá ser emendada medianle proposta'
I - de um terço. no mínimo. dos membros da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal.
1\ - do Presidente da República.
IlI- de mats da metade das AssembléIas Legislauvas das unidades da Federação. manifcstandlrse. cada uma delas. pela maiona relanva de seus membros.
§ 1.0 A Consttluição não poderá ser emendada na vigéncia de tnlel'\'enção
federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.

lOl _ _

via ele ..... o l<IVidor ji

alcançou o t....,e ele IIIVÍÇO neeeaúrio patlI. apooeatadoria. A pcrtIIlDIDcia ... C&I'JO
docorn, lIIÍIII, da pr/lpria VOIII8dc ele cada um. AIiati-Io da ftIaçIo. ~
- ~ VÍfll< &ice • - . I , CIII tuIo cio )lftlCIiIo .......rioMI, ~ 810 ele
víoI6lcia iDaceithd.

Na wrdadt, • coIocaç6o ora ...... alçando o JDlIÍIl!lldO
_ _ • coocIíçIo de iariIído. 6 imaI, laJmilIlaote e vaaIbria.
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Ademais, veja.", que a modificaçlo 00 regime de oposenwloria
nIo é inovadora em termo. de Primeiro Mundo, porqlWllo já conugrada em outru
nações, especialmente no. Estado. Unidos, Inglat.... e França, onde", buJca conservar
na fimçlo pública, respeitaodo a vontade própria de eocolha, o servidor de alta
eapecializaçio funcional, que lIA:WIUI1ou, ao longo de proficua carreira, vuto c:abeçal de
e.pcriéncia e saber.

o Estado lucra com a permao&lcia em atividade do servidor de
recoohecida eficilncia, e preserva o direito que cada um deve ter de eocoIbor o IOOmentO e
a oportunidade de encerrar a vida pública, cooforme previsto .... OI PrúKiplOl
Fudallleata/s que regem a Constituiçlo FedcnI.

Sala doa Seasõea, em do'

Terça-feira 8 16517
D,SPOS,ÇÕES GElWs

.............................
Art. 93. LeI complementar. de imclauva do Supremo Tribunal Federal. disporá sobre
o Estatuto da MagIstratura. observados os seguintes pnnc'plos:

VI - a aposemadoria com proventos integraIs é compulsóna por invalidez ou
aos setenta anos de idade. c facultallva aos lnnta anos de serviço. apos CinCO anos de
c;-.:crcJcio efetivo na JudIcatura.

de 199~
ADAO PRETTO
ADHEMAR DE BARROS FlUlO
AECIO NEVES
AFFONSO CAMARGO
ALBERICO FIUlO
ALBERTO GOLDIIAIl
ALEXAIIDRE CARDOSO
ALEXAIIDRE CERAHTO

Deputado RICARDO BARROS

ALEXAIIDR!: SANTOS

ALVARO GAUDEIICIO NETO
AMOR!: PUCCllltLLI
AIIIVALDO VALE
AIITOIIIO BRASIL
JlJITOIlIO FEIJAO
AIITOIIIO GERALDO
AIITOIIIO JOAQUIJI AlIAUJO
AIITONIO JORGE
AIITOIIIO UEIIO
ARI IlAGALHAES
ARI!AIlDO ABILIO
ARI!AIlDO COSTA
ARMOII BEZERRA
AROLDE DE OLIVEIRA
AR'l'IIIIR VIRGILIO NETO

'UGIIUçAo CrrADA _XADA 'SLA
COOftDlNAçAo CIIS1lJDOI LIOISUTlVOII-Callf"

CONSTITUiÇÃO
REPúBLICA FEDEUTIVA DO B1lASJL
1988

:"UCU::TI:-mo F!lEIT!l.S
AUGUSTO FARIAS
AUGUSTO VIVEIROS
AYllES DA CllIlIIA

B. SA

TiTULo IV

BASILIO VILLANI
BENEDITO DOMINGOS

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

Z:XPEDITO Jt'!lIDR
f' ATIMA PEUES
FAl:STO MARTELLO
FE:'IX MENOONCA

CAPínJt.o I

FLAVIO AJlNS
FLAVIO DERZI
FRANCISCO OZOGENES
F'R.\NC:SCQ HORTA
FREIRE JUNIOR
CtDDEL VIEIRA LIMA
CILVAH FREIRE
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HERACLITO fORTES
HERMES P,uCIANELLO

Do PODER LEGISLATIVO
SEÇ.io VIII
Do PROCESSO LEGISUTlVO

"tUlHa COIM8RA
SUBSEÇÃO

HOMERO Ot;;ClOO

11

HUGO BltHL

IIERE FERREIRA
ILDEMAR XUSSLlR

DA EMENDA •• CONI:fITUlÇÃO

INOCElfCIO OLIVEIRA
IVO MAINARDI

Ar!. 60. A CDlI$\Ítuição poderá ser emendada mediante proposta:
1 - de um terço. no minimo. dos membros da Câmara dos Deputados ou do
Senado Federal:
li - do Presidente da República:
111- de mais da metade dos AssembléIas Legislauvas das unid'll!cs da Federação. manifestando-se. cada uma delas. pela malOl1a rclauva de seus membros.

§ 1.' A Constituição nâo poderã ser emendada na vigênCia de intervenção
federal. de estado de defesa ou de estado de sitio
§ 2.' A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional.
em dOIS turnos. considcrando-se aprovada se obuver. em ambos. três qUintos dos
votos dos respecuvos membros.
§ 3.' A emenda à Constituiçào será promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Depulados e do Senado Federnl. com o respecril'D número de ordem
§ 4.' Nilo será objeto de deliberação a proposta de emenda lendente a abolir:
I - a forma federallva de Estado:
11 - o VOIO direlO. secreto. uni\'ersal e penódico:
III - a separação dos Poderes:
IV - os direilos c garanuas indiViduaIS.
§ 5.' A maléna constante de proposlq de emenda re)ellada ou havid., por pre·

~~!ca~~ .~? ~7.~~.~~~'.~~~ .~?::'. ~:'~~~~??~. ?'~~. ~~~ !~~!~~?~~~?:
CAPITULO 11/

Do PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO]

.

JAIME FERHAHDES
.lA'iME SAJfTAMA

.10,\0 eDLAco
.10"'0 HENRIQUE
.10"0 IFJfSEN
.1OAO MELLAo NETO

.10",0 MEXO!S
.10"'0 PAULO
.10"0 PIZZOLA'rl'I
.10,\0 RIBEIRO
JORGE WILSON
JOSE ALDEMIR
JOSE lOnA
JOSE
JOSE
JOSE
.1051
JOSE
JOSE

CAlU.OS L.\CI:JtDA
CARLOs VIEIRA
coreRA
IGYOIO
ntITSCH
J'AHDlE

JOSE LUI Z CLDt.01'
JOSE MUCIO IlOtlTlUO
.lOS! al%ENO!

JOSE THOIQZ lIOMO
.lOS! TUDI
JULIO CESAa

KOYU IHA

LAtRE ROSADO

LAPJlOVITA VIEXJlA
LEONEL P1I,VAJ(
LIXDIDG 'AlUAS
LUCXAJfO eASTItO
LUCIAJlD PIZZA1'1'O

LUIS
LUIZ
LUIZ
LUIZ
LUII

aAUOlIA
BRAGA
auAIZ
DUUO
PIIUWI'DO

MAGMO ~c:ILU

IlALULY Jm'rO

lWIOlL e.uTIlO
IlUILO Q1JIJWtAU

IlUIO DI oLIVlIM
MPXII. IDJWIO
IWIQODIIIO CldDID
IlAOU BUGIO
1Q.UR.ICIO IlIJIIl
IIAX
KAQUCIO UQUIAO

aoa_

BENITO GAMA
BETINHO ROSADO
BETO LELIS
CANDINHO MATTOS
CARLOS ALBERTO
CARLOS NELSON
CASSIO CllIlIIA LIMA
CELSO RUSSOMAllllO
CHICAO BRIGlDO
CHICO DA PRINCESA
CHICO FERRAMENTA
CIPRIANO CORREIA
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
DE VELASCO
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
DUILIO PISANESCHI
EDSON QUEIROZ
EFRAIK KOIlAIS
ELIAS ABIlAHAO
ELIAS KUIlAD
ELISEU KOURA
ELTON ROIINELT
EKERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
LDO TRINDADE
JACIO SIKOES
ICO KlRAIIDA
IPEDIS KlRAIIDA

i

ME!oIDONCA FtUto
MIUOR MENDES
MOISES LIPNUC
MUSSA DDtES
NAIR XAlJlER LOBO
NAH SOUZA
NELSON MEURtll
NELSON 'rRAD
NEWTOM CARDOSO
NEY LOPES

ODILID I!IALBINOTTl
OUVIO RO~
OSCAR GOLOON I
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PAUDERHEY AVELINO

PAULO BQRN'HAUSDI
PAULO CORDEIRO
PAuto GOuvu.
PAULO HISLAHDER.
PAULO LUlA
PAuto "DURA0
PAULO RITZEL
PEORIHHO ABRAO
PEDRO CAHEOO
PEDia coRREA
PHILDlOH ROCRlot'!!::
PI"l:HTIL GOMES
RAlMUMDO SANTOS

RAUL SELEM
UGU DE OLIVEIRA
RENATO JOHNSSON
RICARDO IZAR
ROBERTO BALESTRA
Jl:OBEJf.TO roHTES
ROBERTO J!FrDSOM
ROIIDTO PESSOA
RODRIGUl:S PAUlA
ROGERIO SILVA
RUDDI" ItEDIN'A

SALOICAO CRUZ
SAlIORO HAIIlL
SARAIVA rEt.IP!
SAtJ!,Q QUEIROZ

sDArrx VEIlZOH
SOGIO IAllCZLLOS
SJ:VJ:RIAMO ALVO
SrnRIXO CA,VALCAX't'I
SILVDHANI SAHTOS
SIKAO S"SIM'
SIJIARA ELL!:RY
TAt,VAMJ: ALBUQUERQUE
TELIIO KIRS'l'

'1'II!OOOIlICO

rau.co

UBALOllfo J'UJfIOJt
UIlALDO CORUA
UD80M BAMDIIJtA
UllSlcr.a QUJ:IJtOI

USHITAIlO DlfIA
VADAO GO«ES
VA)fUaA rnun
VICDI'1'I AlIOU: GC»IU
VICDITK AJtaUDA

vIUWt ROCIlA
VILSON' SAIf'1'IJI'%
WELIMTOIf PAGtnrDU
VICBDTO TAItTUCI:

Y!DA avlIUS
ZILA lllEnA
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"tNOOHCA FIUlO

..r;y

LOPES

05C"," :>OLOOMI
PACLO CORDlIRO
P.r:DkO coou

AL'''AJW GAUOEJfCIO "ETO
AHTOHJO J'OItGE

AUCUSTO FAlHAS
"''lJl.U tiA C\.'MM.A

U'ZDTVUa

~r:-'J~~~~~o"

ooe • .,0

~nDl

JU:Ptm.JcA FEDEU:l'IVA DO DASIL

C[SM IlAHOElAA
1',\(:1.0 ItITZJ;L

ifJtAMCISCO DIOGPJ:5
CC*t),Q.

CONSTITUIÇÃO

Il00DIO SILVA
TAl.VAXE AUUQUDOt:l:

I. U

.ETI"HO 1I05AOO
PILCEt: SPtJlArICO

JJ8I

WIGUJtTO TUTUCE
WtLSON UAGA

'AT1ttO'l'A

;105E LUIZ CLDtOT

Lt:IZ IJlACA
MAGNO JACILU

A"I_AftrU. DI

lWfolL cuno
:.wc
JlQSDnWf)I

DIJllJt~.

LICDe'IADOI

Ttn"L01II

JlO"BDTO PAULUIO

C.,.m,'\..oV11

Br••ili'. 27 de J1,JMO de 1995

D~ À.DMtNIrnw;ÁCJ Pt'lUCA
SEC~'Dl

Art. 37. A IÓmInmnçkI JÚlIM::t dama. Indlrru cu fwdoonII.,z qlII\qle' dos PocXn:sdl t;rdo. dai Eudos. do OItlnloFaiml câ:lS MwuaPOlabedo::cr.l jQ pnI'ClPOJ
dekp:bdldc.I~IdIcIt. naabdlde:. ~e. tamblm.ao~

CanutMQl) • Vo... $enhCnI. Ql,le • Pt'09OU di Emencsa •
e.rro.. qui! ~di nova ree.c;:le 10 InCIto VI do.-t 93
runerc ac.a"IaentII di ~ . ccnIla'IOO •

.

XV1- C\edada axumutaç,lo remunerada de carcos publiC'OS. e'teeto. qtuõndo
hotMr com~lbthdadede boranos
a/ a de doiS >:arJOf de profCSlOC"
hl a de um afIO de proleaor COlft OW'D lecrum ou ac:nllnco.
C/;1I de doIS calJOS pnvlfl\'05 de medK:o.

C~, do s.mor ~
di C ~ F...... cont*n

.-.......-

203~""'1dII

004~ql.-nIo~

023 - - . . . - ~IÓM

•

001I11/1'lMl.Ode~~

.JOSE n:Ol
LEQMIOAS CJtISTI!fO

~,

/

1

LlJ'CIA)fO

'

CAS'Tlro

LUIS aAAIOaA
LeIZ IlIlAGA

oUL
Cl.fl""; "f.:.sNiiilw.

LUIZ IUAIZ

,v"'"'

,.tu
.1,ua .aLlOllUO
.lua SIQUltIlA

J'OAO AIJa:lDA
30M rAlJUnLA
J'OAO IfIIf'JtIQOI:

''<O>AO
loO

-....oni._

IMII

MUSSA

'OAO

AbleMonl ollmcr

'0'
JOIlt

Dt likanVJwnl~""

.JO.E
J'OSE
Joal DI:
.1oal: F

NESTA

....

.10111 UZDlDI
.1011 SAln'AJIA DI: VAaCO*:ILtO.

PAULO TITAJf
PEDRINHO AMA0

eDltoto
OLA,Vto
OLAVO

JOU
.101.

(Do Sr. Nicias Ribeiro e Outros)

.10.1 TROICAZ lIClI'O

'/IC PIRES rM.HCO
"llCE)f7E AJUll.'DA

:'HE:lDORtCO F'EJUlACO
::8Ar.;JUIO .."1.1I10R
'.'!ALDO COIl.REA
':RIAATAH AGl:IAJt
':nsoH BAJlD!IM.
.'SHITAJtO UHIA
'ALeDCOR GU'tt)u

37 da Constituição Federal.

·;.v..oaMIJIO !flGD

'IANESSA F'ELIPPE

tA COIIISSl\.O DE CONSTITUIÇAc. E JUSTIÇA E DE REDAÇAo)

AS MESAS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO
SENADO FEDERAL promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:

Artigo único· A alínea "c"do inciso XVI do artigo 37 passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 37- ..,

ASSIKAT'....US COIlF!RMAOASo" ••. ,'". o"'." o."
117
ASS::!fA'tt."RAS ';l:E !IM ':OHrE1UJf o o , " " . , o , • , " " •
,
~':1.1. :JC J..Ss:~~..r·:v.s,,"".,.,
'" ... , o " , " ~9li
AI.ID~

nutU. ROCHA

õ/AGHER ROSSI
W!LIfITOH fAGL'W'"
WlLSOK GA5P.....
wn.sOH CAHI'OS
WILSON C:.:iHACI .
Wt:.sOltC"~

lAIU RI:Z!KOE
ZIt.A !IEZERAA

REP!TIOA.$: 12

U8ID~

CODllODU annzDU

AlUlALCO rUIA CE SA

OSVALDO
PAULO
PAULO l'
PIIJaO CANIOO

S:::HARA tUER~
-:rr!. !!2VUlA

Dá nova redação à al[nea. "c" do inciso XV! do artigo

gl7a DO CClIIRI.D

CARLOS CARDINAL

E'AT:::MA l'IUU

F'DlNAHDO (JOKc:ALVES

.iD!OH POIS
:lEltSON POIS
'::EJl.VASIO OLIV!IU
::iIOVAJOfI QUEIROZ

fRANcrSCO RODRIGUES
LAIIlt ROSADO
LCIZ PIAú"HYLIHO

KAaQUIIlKO CHEDIO

..>IJHZ.AGA ItO'rA
LUIZ OtTMO

PAULO tltsUJlt1D

HAlI SOUZA

PAI."LO PAIM
JWIIIA

t:SHIT~O

XVI· .

WIL!lON ctnQlA

a) .
b) .
c) a de dois cargos privativos de médico e de
odontólogo. "

Com esta proposta de emenda á Constituiçlo visamos
corrigir uma Injustiça aos odontólogos. até porque tanto os médicos
como os odontólogos sio profissionais da área de saúde e qUll
desempenham funções semelhantes. Algumas especialidades da
odon1llIogia. senio todas. 510 dotadas de importincia vital para o
indivíduo. Nilo há porque discriminar os odontólogos. que
profissionalmente 510 tio importantes quanto os médicos e exercem
_
valiosa profissio err. todos os rincões do Brasil. sendo visível a sua
importincía tanto nas capitais quanto nos municipios do ~nterior do pais.
Plenário Ulysses Guimarles. em 11( de ;~
de
1995.

~'
IAS RIB
o Federal
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SECRETARIA-GERAL DA MESA

JUSTlFICAÇAo
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s.nnon.

ConstltUN;Ao. dO Senhor NICIM Ribtwo. ~ 0d,6

xvtOO.-t9037CU1CDnllrtl»Çio~

& ~

qua a PfOPC*& 'â ErMnc!8 à
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007~que*~
••
012~~.

--..AbSlnhofilloSenhar
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
W 128, DE 1995
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 129, DE 1995
(Do Sr. José Janene e Outros)
Dispõe sobre a competência concorrente dos Estados
para criar organismos de planejamento e de desenvol
vimento regionais.
(Ã COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

ACRESCENTA O INCISO XVII AO CAPL"T DO ARTIGO 24 E
DÁ NOVA REDAÇÁO AO § 2° DO MESMO ARTIGO:

"Art. 24 - Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:

XVII- elaboração e execução de planos estaduais e
regionais de desenvolvimento econômico e social.
§Io

..

§2° A competência da União para legislar sobre
normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados que, para
exercer as suas funções constituCIonais. poderão agir isolada ou
conjunU\lllCllte com outros, inclusive através da promulgação de leis para a
criação de' entidades de direito público e de direito privado, e também de
autarquias interestaduais.
1I

HUMBERTO COSTA
IBERE FERREIRA
ILDEMAR KUSSLER
INOCENCIO OLIVEIRA
IVO MAINARDI
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JAIR SOARES
JAYME SANTANA
JERONIMO REIS
JOAO COLACO
JOAO COSER
JOAO IENSEN
JOAO MAIA
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JoFRAN FREJAT
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE COIMBRA
JOSE FORTUNATI
JOSE JANENE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MACHADO
JOSE ROCHA
JOSE THOMAZ NONO
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONIDAS CRISTINO
LEOPOLDO BESSONE

ARNON BEZERRA
ARTHUR VIRGILIO NETO
AUGUSTO NARDES
AYRES DA CUNHA
BASILIO VILLANI
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOMINGOS
BETINHO ROSADO
CANDINHO MATTOS
CARLOS AIRTON
CARLOS APOLINARIO
CARLOS MELLES
CARLOS NELSON
CELIA MENDES
CELSO RUSSOMANNO
CHICAO BRIGIDO
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CONFUCIO MOURA
CORIOLANO SALES
DANILO DE CASTRO
DELFIM NETTO
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
DOMINGOS DUTRA
DUILIO PISANESCHI
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
EURICO MIRANDA
EURIPEDES MIRANDA
FELIX MENDONCA
FERNANDO DINIZ

RICARDO BARROS
RICARDO GOMYDE
RICARDO IZAR
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO MAGALHAES
ROBERTO PESSOA
ROBERTO VALADAO
ROGERIO SILVA
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ
SANDRO MABEL
SERGIO BARCELLOS
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS 8RASILEIRO
SrLVERNANI SANTOS
SILVIO TORRES
SIMARA ELLERY
TALVANE AL8UQUERQUE
TETE 8EZERRA
THEODORICO FERRACO
U8ALDINO JUNIOR
URS rCINo QUEIROZ
USHITARO KAMIA
VALDENOR GUEDES
VALDOMIRO MEGER
VIC PIRES FRANCO
VICENTE ANDRE GOMES
VI CENTE ARRUDA
VILSON SANTINI
WELSON GASPARINr
WILSON CUNHA
YEDA CRUSIUS
ZILA BEZERRA

LIa IA QUINAN
LUCIANO CASTRO
LUIS ROBERTO PONTE
LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUIZ DURA0
LUIZ GUSHIKEN
MAGNO BACELAR

JUSTIFICATIVA

o principio fundamental do fedemlismo repousa na
autonomia dos Estados federados para estabelecer suas políticas públicas.
O Brasil. possui regiões com características geoeconômicas diferenciadas que justificam a criação de órgãos regionais para a
e1abol'llÇio e execuçio de planos de desenvolvimento econômico e social em
nível regionaL
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu que esta
competência é da Uniio (art21,IX).
É justo, entretanto, do ponto de vista político,
administrativo e econômico que os Estados, que compõem uma Região,
possam se unir para elaborar e executar planos voltados às realidades e aos
interesses comuns, em consonância com as diretrizes nacionais.
.
Corno exemplo de que isto e perfeitamente
exeqüível. com ganhos para os Estados. citll-se o caso do Sistema
CODESULiBRDE. da Região Extremo Sul. mantido hà mais de 30 anos pelos
Estados do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná, corno
autarquia interestadual.
Para que os Estados possam elaborar e executar planos
regionais de desenvolvimento econômico e SOCIal é necessário. pois.
autorização constitucional. objetivo desta proposta.

lt~~

MANOEL CASTRO
MARCONI PERILLO
MARIO NEGROMONTE
MAURI SERGIO
MAURICIO NAJAR
MAURICIO REQUTAO
MAX ROSENMANN
MENDONCA FILHO
MOISES LIPNII\
MURILO PINHEIRO
MUSSA DEMES
NAN SOUZA

NELSON MEURER
ODELHO LEAO
ODILIO BALBINOTTI
OSCAR GOLDONI
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO REIS
PAULO CORDEIRO
PAULO GOUVEA
PAULO MESLANDER
PAULO RITZEL
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
RAIMUNDO SANTOS

'UClISLAÇlQ Cll'ADA ANElWlA

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

\~do JOSE JANENE

TlTvLolII

'-o

DA ORGANlZAÇÁO DO EsTADO

,

CAPlnJLo II

,\

ABELARDO LUPION
ADELSON SALVADOR
ADHE!lAR DE BARROS FILllo
A:tRTDN OIPP
AL8ERICO ULllO
ALIlERTO GOLDIlAN
ALCES'r! ALMEIDA
ALeION! A'rIIAYOIl
ALEXANOR! é~aANTO

AlIA JlIttA

AlIORIi: PllCCINÊl.LI
ANIlIAL GOMIlS
ANTONio lIALIIMANI/
ANTONiO IlRMIL

ANTONtl:l rEIJAO
CEllALDO

AlITON~O

AN'rOIIIO t1IWO

ARI IlAClALHAt:S

1üUIAlIllO AJ~LIO

"lU.

CQQ~Q DI! II'TIJCCn LlllISl.AT1VDl-CoDI"

FERNANDO GABElRA
FERNANDO LYRA
FERNANDO ZlJPPO
F&lJ IlOSA
FLAVIO ARNS
FllANC!SCO DORNl!:LLlS
FilANctsoo MOR'!!A
FaANcUCO 8Il.VA
FRllII!l!
tOR

tlli:DDIIL \!
UIlA
éiJ:flSON ,I'
tlILVAlI F
tlIollAllN! QUt!l!O~
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATl\IO'rA
llllllAOr..!'rO rOll!l'!S
H1LARIO cotHllIlA

HUM 8IEHL
lltfCO LAGIlAIllIA

Ar!. 21. Compete à UniIo:
I - manler reljç&;s com Estados estrangeiros e participar de organizações
IntetnlClolllll:
11- declarar. guem e celebror a paz;
111- aosegu1'llr a defesa nacional;
IV - pennitir. nOl t1lSO!l prtVillO$ em lei complemenUlr, que forças estrangeiras traMitem pelo lerrttório nllCiol1l1 ou nele permaneçam fempolllltamenle;
V decrctat o estado de sitio. oestado de defesa e à Intervençto federal:
Vl- lutótitàr e fiscalizar a prod~ e o comércio de lllIletial bélico;
VII ~ emitir 1tlóCd1.
u
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VIII _ adrntnl!itrar as reservaS cambiais do País e fiscalizar as operaçOcs de
natureza financeira. especialmente as de credno. cãmblO e capltahzação. bem como
as de seguros e de prcvldênc13 pnv3da:
IX - elaborar e executar planos naCIOnaIS e regionais de ordenaÇ<1o do temt()a
nO e de desen....olvlmento econômiCO e socmt
X - manter o serviÇO postal e o correio aereo IU}clonal.

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

-.-

JUSTIFICATIVA

.

Ar!. 24. Compete;\ UniJo. aos Est.1dos e ao o.stnto F",!"raIlegislar concorrentemen·
te sobre:
VII- proteçio ao potrilllÔlllo histbriro. culturaL ar1lSlioo. turlSlioo e pliagístieo:
VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente. ao oonsunúdor. a bens e
direitos de valor artlstil:o. estético. hist6rico. turístlCO e paisagístico:

Brasília, 29 de Junho de 1995
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o principio fundamental do federalismo repousa na
autonomia dos Estados federados para estabelecer suas políticas públicas.
O Brasil. possui regiões com características geoeconômicas diferenciadas que justificam a criação de órgãos regionais para a
elaboraçio e execuçio de planos de desenvolvimento econômico e socia! em
nível regional.
A Constituiçio Federal de 1988 estabeleceu que esta
competência 6-da Uníio (art.2I,IX).
É justo, entretanto, do ponto de vista político,
administrativo e econômico que os Estados, que compõem uma R.egiJo,
possam se unir para elaborar e executar planos voltados às realidades e aos
interesses comuns, em consonância com as diretrizes nacionais.
Como exemplo de que isto é perfeitamente
exeqüível com ganhos para os Estados. cita-se o caso do Sistema
CODESULiBRDE. da RegIão Extremo Sul mantido há mais de 30 anos pelos
Estados do Rio Grande do Sul. de Santa Catarina e do Paraná, como
autarquia interestadual.
Para que os Estados possam elaborar e executar planos
regionais de desenvolvimento econômico e social é necessário. pois,
autorização constitucional. objetivo desta proposta.

Senhor Secretario-Geral:

Comunico a V,\lssa Senhorra que a Proposta de Emenda á
ConstitUição. do Senhor José Janelie, que "dispõe sobre a competência concorrente
dos Estados para crrar organismos de planejamento e de desenvolvimento regionais",
contém numero sufiCIente de sIgnatários. constando a referenda proposIção de:
174 assinaturas validas.
017 assinaturas que nilO con!er&nl:
001 assinatura repetida; e
002 assinaturas de deputados licenciados.

AJ""CíÕSã:mente,

.\
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ClAUDIO RAMOS AGUIRRA

Chéfe

A Sua Senhoria O Senhor
Dt. Mozart Vienna de Paiva

seaetário-Geral da Mesa
NESTA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
W 129, DE 1995
(Do Sr. José Janene e Outros)
Dispõe sobre a competência concorrente dos Estados
para criar organismos de planejamento e de desenvo!

v imento regionais.
(Ã COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

ACRESCENTA O INCISO XVII AO CAPUT DO ARTIGO 24 E
DÁ NOVA REDAÇÁO AO § 2" DO MESMO ARTIGO:

•Art. 24 - Compete à União. aos Estados e ao Distrito
Federal legislar roncorrentemente sobre:
XVII - elaboração e execução de planos estaduais e
regionais de desenvolvimento econômico e social.

§1°

·······

.

§2° A competência da União para legislar sobre
normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados que, para
exercer as suas funções constitucionais. poderão agir isolada ou
conjunrs.mente com outros, inclusive através da promulgação de leis para a
criação de entidades de direito públiço e de direito privado. e também de
autarquias interestaduais."

ABELARDO LUPION
ADELSON SALVADOR
ADHEMAR DE BARROS FILHO
AIRTON DIPP
ALBERICO FILHO
ALBERTO Gor.nMAN
ALCESTE ALHEIDA
ALCIONE ATlIAYDE
ALEXANDRE CERANTO
ANA JULIA
ANDRE PUCCINELLI
ANIBAL GOMES
ANTONIO BALIIIIANIl
ANTONIO BRASIL
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO UENO
ARI MAGALIlAES
AllMANDO ABILIO
AIlNON BEZERRA
ARTHUR VIRGILIO NETO
AUGUSTO NARDES
AYRES DA CUNHA
B,\SILIO VILLANI
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO DOHINGOS
BETINHO ROSADO
CANOINHO IlATTOS
C1>RLOS AIRTON
C1>RLOS APOLINARIO
C1>RLOS HELLES
C1>RLOS NELSON
CELIA MENDES
CELSO RUSSOHANllO
CIIICAO BRIGIDO
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CONFUCIO HOURA
CORIOLAIIO SALES
DANlLO DE CASTRO
DELFIM NETTO
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPEllAFICO
DOHINGOS DUTRA
DUILIO PISANESCIII
EHERI:t0N OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
EURICO IlIRANDA
EURIPEDES MIRANDA
FELIX MENDONCA
FERNANDO DINIZ
LIDIA QUINAN
LUCIANO CASTRO
LUIS ROBERTO PONTE
LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUIZ DURA0
LUIZ GUSHIKEN
MAGNO BACELAR
MANOEL CASTRO
MARCONI PERILLO'

FERNANDO GABElRA
FERNANDO LYRA
FERNANDO ZUPPO
FEU ROSA
FLAVIO ARNS
FRANCISCO DORNELLES
FRANCISCO .HORTA
FRANCISCO SILVA
FREIRE JUNIOR
GEDDEL VIEIRA LIIIA
GERSON PERES
GILVAN FREIRE
GIOVANNI QUEIROZ
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HERACLITO FORTES
HlLARIO COIMBRA
HUGO BIEHL
HUGO LAGRANIIA
HUMBERTO COST'\
IBERE FERREIRA
ILDEHAR KOSSLER
INOCENCIO OLIVEIRA
IVO IlAINARDI
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
JAIR SOARES
JAYJIl! SANTANA
JERONIHO REIS
JOAO COLACO
JOAO COSER
JOAO IENSEN
JOAO IlAIA
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JOFRAN FREJAT
JOSE ALDEHIR
JOSE BORBA
JOSE C1>RLOS COUTINHO
JOSE COIMBRA
JOSE FORTUNATI
JOSE JANENE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE IlACHADO
JOSE ROCIIA
JOSE THOIlAZ NONO
LAlRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CA1UIl!:IRO
LEONIDAS CRISTINa
LEOPOLDO BESSONE
RICARDO BAl<HUb
RICARDO GOHYDE
RICARDO IZAR
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO MAGALHAES
ROBERTO PESSOA
ROBERTO VALADAO
ROGERIO SILVA
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ
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MARIO NEGROMONTE

SAljDRO MABEL
SERGIO BARCELLOS
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SILVERNANI SANTOS
SILVIO TORRES
SIIIARA ELLERY
TALVANE ALBUQUERQUE
TETE BEZ ERRA
THEODORICO FERRACO
UBALDINO JUNIOR
URSICINO QUEIROZ
USHITARO KA/lIA
VALDENOR GUEDES
VALDOIIIRO MEGER
VIC PIRES FRANCO
VICENTE ANDRE GOMES
VICENTE ARRUDA
VILSON SANTINI
WELSON GASPARINI
WILSON CUNHA
YEDA CRUSIUS
ZILA BEZERRA

MAURI SERGIO
MAURICIO NAJAR
MAURICIO REQVIAO
MAX ROSENMANN
IIENDONCA FILHO
1I0ISES LIPNIK
HURILO PINHEIRO
IIUSSA DEMES
NAN SOUZA
NELSON MEURER
ODELMO LEAD
ODILIO BALBINOTTI
OSCAR GOLDONI
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO REIS
PAULO CORDEIRO
PAULO GOUVEA
PAULO HESLANDER
PAULO RITZEL
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
RAIMtmDO SANTO!)
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174 aSSinaturas válidas.
017 aSSinaturas que nAo conferem:
001 assinatura repetida; e
002 assinaturas de deputados licenciados.
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ClAUDIO RAMOS AGUIRRA
. Chefe

A Sua Senhona o Senhor
Dr Mozart Vianna de Palva
Secrelário-Geral da Mesa
NESTA

"LIGIIUÇlo errADA ANEXADA I'ILA
coOllDlNAÇÁO DlISlllDOa LII01SLATIVOUoDI"

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
W 130. DE 1995
(Do Sr. Jofran Frejat e Outros)

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BIlASD..

Dá nova. redação ao inciso I do artigo 159 da Constltuição Fede,ral.

1988

(APENSE-SE ;I. PROPOSTA DE EMENDA ;I. CONSTlTUIC'\O ~9

TiTuLo 111

DE 1995)

A5 Mesas da Cimara dos Deputados e do Senado Federal. nos
termos do 9 38 do an 60 da ConsutUlçio Federal. promulgam a seguinte Emenda ao texto

CAPinJLo 11

COn5tltUCtOnal.

Anip lÍ.ico. O inCISO I do

1ft

I S9 plSY

I

lo

Igorar tom

I

seguinte redaçio

Ar!. 11. Compete à Uniio:
I - manter relações com Estados esuangellos e panlcipar de orgaruz.1ÇÕCS
intemaelonatS:
II - dec12rar a guerra e celebrar a paz:
III - assegurar a defesa naCIonal;
IV - pennitlr. nos casos previstos em lei complementar. que forças estrangci~
ras transitem pelo tcmtório nacIOnal ou nele pennaneçam tcmporanamcnte;
V - decretar o estado de sítio. o estado de defesa e a intervenção federal;
VI - autonzar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico:
VII - erml1r moeda:

"An.159
I - do produto da arreeadaç10 dos impostos sobre renda e

proventos de qualq.... natureza esobre produtos .ndu5tria1iz.ados.
.) vínte e um Imeuos e anco decimos por cento ao Fundo de
Panicipaçio dos Emdo.;
b) Vmte e dois inteiros e cinco deamos por cento ao Fundo de
Parricipaçio dos Municlpios~
c) três por cento la Fundo do Oi"nto Federal.
d) tres por cento. para aplicaçio em programas de finanCiamento
10 setor produtivo du Regiões J",;'one. ~ordeste e Cent.J"O..Deste. anaves de suas
instituições financt:lflS de carater regional. de acordo com 05 planos reglontJ5 de
desenvolvuneru:o. ficando usesurada ao semi·irido do Sordeste a metade dos recunos
destinados a Regiio. na forma que alei estabelecer;-

VIII _ administrar as reservas cambiaIS do Pais e fiscalizar as operações de

natureza financclta. eS~lalmente as de crédIto. cãmblo e capltahzação. bem como
as de seguros e de previdênCia pnvada~

IX _ elaborar e executar planos naclonats c regionais de ordenação do temtóno e de desenvolvimento econàmlco e social:
X - manter o serviÇO postal e o correIO acrco nacIonal:

............. ;.
._

Jl'5TIFICACÃO

Ar!. 14. Compete à Uniio. aos Estados e ao Dlstnto Federallegi.lar concorrentemente S<lbre;

.

vn - protee;ão ao patrimômo histórico. cultural. artístico. turistioo e poisagístico;
VIII _ responsabilidade por dano ao meio ambiente. aO,oon.rurmdor. a bens e
direitos de valor artlstico. estético. luSlónco. lUnSUOO e pa,saglSUco:

Brasllia, 29 de Junho de 1995
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inStitUI o Fundo do Oislmo Federal e exclUI a
Capnll da. Repubhca da panlclpação nos Fundos de que trata o inCISO I do an IS9

0\ preseme proposta

.

Senhor Secretário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constituição. do Senhor José Janene. que "dispõe sobre a competênCia concorrent,~
dos Estados para cnar organismos de plan9jamento e de desenvolvimento reg.'onals ,
contém número suficiente de s,gnatános, constando a referenda proposIção de.

O 01mlhJ Federal. .1 ....:mel!l.llll,.1 JJ':l Uelllill:l entldal.1elt Ii:deradas e

fortemente dependenre de

!rJnsf(m~ncla5

da llllào.

pal.:l

<.vberlura de >tus .gastos 'o

';:3$0

espeCifico. essa JependenclI e e,acclbada pt:!(\ ralo.i~ BIJ:>lha almgdr o úo\erno Central e

as representações estrangeiras e. por esse 1110U\O. ter ,~'bl e,arre\:;Jda J. lntra·e:)1f\ltura
publica dl5pom..el. aI.' passo que \ e IImuada ..U.I ~apa";IJatJ~ Je arrc~aJaçào
~o
sistema atual de panllha, ~l1\bcla " Lmilo sela
const!IucionaJmentc responsavel pela orgamLol~ào e 1l\Allllt~l1.;àtl da 'il::.:luran.;a e por razões
hl5tOriCas. pelas despesas de pessoal das area3 de edu";3~i() e ':iaude Jo DIStn10 Federal. os
repasses correspondentes. sempre resultallles de lIansfer~l1clas negOCiadas. lém-o;e
demonstndo JnSuticlcnlcs para custear tais :en Iças
Por outro lado. os Fundos Je Partlclpaçào dos E$tado~ e dos
Munlclpio5. umca forma realmente obngatona de rl:!dlsmbull;âo da rccella federal.
obedecem a cntenos de rateIO lIn.. erso da renda ptr ('apita. populaçio .: area terruonall
fortemente preJudiCiaiS a BraSlha. que e. destarte, a entu.1.:11.Je menos bentticl.ida por esus
transterências. quer no âmbito dos Estados.•wer no da!' Capnals
Esses mou\.os nas le\ am a prt1pl1T a aileração da pl1111ha da receua
federal. com a criilçio de um fundo para l' Dl5tnlO Federal, de forma ti assegurar a
manutençio da autonomia que lhe foi contenda pela Consll1ulçio
Pretende-se consolLdar as \ Igl:ntes transferéncl"s \oluntanas e
compufsoril5 par. o 0151nto Federal -c,dusive as relamas a segurança publica- nas
transferências constitucionais da Umio. para Estados. \fUlllClplOS e Distnlo Federal. que

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)
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timtorntt base de calculo o produto da Irrecadaçio dos Impostos sobre renda e pro.. eotos
de qualquer natureza e sobre produtos mdustnalízados ~em Impacto adl~lonal. portanto,
nos gastos da Uniio

Sall di, Sessões.•

Il~d.%':e IIlQ'{
. ., ' /
. "v 1"\-'

CONSTITUIÇÃO
u:PúBLlCA FEDERATIVA DO BRASIL
.......................................~~~

.

DeputadQjgüan Fré)1l

Tin:w VI

ADAUTO PEREIRA
ADROALDO STREcK
AFFonso CAMARGO
AIRTON OIPP

ALBERTO GOLDMAN
ALCIONE A'rHAYDE
ALEXANDRE CERANTO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ALVARO GAUDENCIO NETO
ANTONIO BALIIlIAIlN
ANTONIO 00 VALLE
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO JOAQUIIl ARAUJO
ANTONIO JORGE
AIlACELY DE PAULA
ARIWlDO AIlILIO
ARIWlDO COSTA
ARNALDO FARIA DE SA
ARNON BEZEIUlA
AROLDE DE OLIVEIRA
ARY KARA
ATILA LINS
AUGUSTINHO FREITAS
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO VIVEIROS

B.

sA

BENEDITo DOMINGOS
BENITO GAIlA
BETO LELIS
CANDINHO HATTOS
CARLOS AIRTON
CARLOS CAIlURCA
CARLOS MOSCONI
CARLOS NELSON
CASSIO CUNHA L':HA
CELIA MENDES
CHICAO BRIGIDO
Cl\ICO OI> P\UNCESI>
CHICO VIGILANTE
CIDINHA CAIIPOS
CIRO NOGUEIRA
CORAUCI SOIlRIH80
CORIOLANO SALES
CUNHA B11E!lO
CUNHA LlHA
DARCISIO PE!lONDI
DAVI ALVES SILVA
DILSO SPERAFICO
DOLQRES NUNES
DUILIO PISA!fESCIII
EDINHO ARAUJO
EDSON QUEIROZ
EFIlAIM MORAIS
ELIAS K1lRAD
ELISro RESEIlDE
ELTON ROIIIIELT
E!lERSOIf OLAVO PIRES
LEOPOLDO BESSONE

LID IA QUINAN
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBoSA

LUIS ROBERTO PONTE
LUIZ SRAGA
LUtZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAUU
LUIZ DURA0
LUI Z FERNANDO
LUIZ PIAUHYLINO
HAGNO BACELAR
MANOEL CASTRO
MARCELO TEIXEIRA
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARCONI PERILLO
MARCOS LlHA
MARCOS MEDRADO
MAURICIO CAIIPOS
MAURICIO NlIJAR
HAURO LOPES
MAX ROSENHl\.NN
MELQUIADES NETO
HENDONCA FILIIO
MILTON MENDES
HURlLO PINHEIRO
MUSSA DEKES
NAN SOUZA
NEOSON MICHELETI
NEt.SON MEUllER
NESTOR DUARTE

NE1<TON CARDOSO
NILSON GIBSON
NILTON BAIANO
OOELHO LUO
OLAVIO ROCHA
OSMAIlIO PEREIRA
OSORIO ADRIANO
OsVALDO BIOLCIlI
OSVALDO REIS
PAES LANDIK
PAULO GOUVEA
PAULO RI'rZEL
PEDRINHO AIlRAO

ENIVALOO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EURIPEDES MIRANDA
FATIMA PELAES
FELIPE MENDES
FERNANDO OINIZ
FERNANDO FERRO
FeRNANDO GOMES
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO TORRES
F!..AVt.O OER't!.

FRANCISCO SILVA
FREIRE JUNIOR
GEODEL VIEIRA LIMA
GERSON PERES
GONZAGA PATRIOTA
HAROLDO LIMA
HELIO ROSAS
HERACLITO FORTES
HERIlES PARCIANELLO
HrLARIO COIMBRA
K1JGO BtEHL
HUMBERTo SOtrro

IeERE FERREIRA
IeRll.HIM 1I1lI-ACKEL
Il/OCENCIO OLIVEIRA
JACKSON PEREIRA

JAIME MARTINS
JAIRO AZI
JAIRO CARNEIRO
JAYME SANTANA
JERONIMo REIS
JeAO eOLACO

JOAO HENRIQUE
JOI.O IENSEN
JoAO MAIA
.JeAO RIBEIRO
JeFRAN FREJAT
JONIVAL LUCAS
JORGE ANDERS
JOSE ALDEKIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE JANENE
JOSE JORGE
JOSE LINHARES
J'oS!: LUIZ CLEROT
JOSE KENDONCA BEZERRA
JOSE MUCIO MONTEIRO
JOSE REZENDE
JOSE ROCIIA
JOSE SANTANA DE VASCONCELt.oS
JOSE TELES
LAEL VARELLA
Ll\PROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONEL »AVAN
LEOl/IDAs CRISTINO

C\PIn1.0 I

Dn SISíEMA TRIB1.,.AJtIO NACiONAl.
SêCÃO ~7

ArL

1~9.

A Umjo eDllClI"ra
1_ do produto da am<:adaçio dos 1l0pOSlOS sobre renda e """"mos de qUllquer
naNre7.a c sobre produtos IndU$lnall~ quarenta c sete por cento na scgwru.e (orma;
Q) Vinte e um lnletfOS c CUltO dCcunos por cento 30 fundo de Panu:lpaçio dos
Estados e do Di5lnto federal.
bJ vinte e dOIS mtelros e Cinco decunos por cento ao Fundo de PanlC1paç.'lo dos
MUOICIPIOS:
c) três por cento. para apiicaçio em progr.am8 De filUlncLlrnento ao setor pro.
dut'vo das RegiõeS Nane. Nordeste e Ceotro-Oeste. atraves de suas tnstltulÇõeS finlnctlra. de aroller "Illonal. de acordo comos plll\O$ reglO.... de deseovotvlIOenlO.
fiando .ssegurada ao seml·ando do Nordeste a melade dos reeunos dest.nJdos •
rellélO. na forma que a lei estabelca:r;
11 _ do produto da anecadaçIo do impotlo sobre produtOS IIlllUSlriahzados.
dez por <eO'O aos Estados e ao DI"".o federal. proporetOllllmente lO valor das respectivas e:<portaçlles de produtos .ndustnalizados.
§ I.' PI~ efeito de cileulo da enlrell" a ser efetuada de acordo com o prev15lO
no IOOSO I. exclulr-se-i a ~rcela da amc:adaçio do Imposto de renda e proventos de
qwdquer natureza penencentc 105 Estados. ao 015lnlo Feder.aJ e aos MUnJCJptM. nos
lermos do dJJpoSlo nos arts. 157. I. e 151.1.
§ 2.' A nenhuma umdade federada poder.i ser deslllllda parcela supenor I
,iole por cento do moo12me • que se refere o .oelSO 11. devendo o eveolUllI exeedeme
ser diJIribuido eotre os demaIS poruC1JllllIeS. maotldo. em ..Iaçio a ...... o c;nteno
de parulha nele CSlabeIeado.
§ 3.'Os EsIadoscntrepdo "'" respectivos Municípios villle e aneo poreenlo
dos recunos que ra:<bere1Il_ temias do toe.", li. oIJICrvadoo os cnlOnas esllbeIeadoo no 3rt. 151. paraJr.lfo ÚlIICO. I e li.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção oe Atas

peDRO CANEDO

PIULEMON RODRIGUES
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
AAUL BE;LEM

ReGIS OE OLIVEIRA
RtNAN KURTZ
RICARDO BARROS
RICARDO IZAR
RITA CAIlATA
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PESSOA
ROBERTO Vl\LAOAO
RODRIGUES PALHA
ROGERIO SILVA
ROMEL ANIZIO
RtJBElI MEDINA
RtJBENS COSAC
sALATIEL CARVALHO
SANDRO MABEL
S!\RAIVA FELIPE
SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA
sJ>VE!lIANO ALVES
s6VERINO CAVALCANTI
SILVERNANI SANTOS
srMARA ELLERY
TALVANE ALBUQUERQUE
TELHO KIRST
TEU BEZERRA
UBALDINO JUNIOR
UBALDO coRREA
URSICINO QUEIROZ
Vl\OAO GOMES
VALDE!lAIl COSTA NETO
VALDENOR GUEDES
VALDIR COUTTO
VICENTE ARRUDA
VILKAR ROCHA
wl\LOOMIRO FIORAVANTE
WELIIITON FAGUNDES
WILSON CIGNACIlI
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Senhor Secrelárlc.Geral:
ComUniCO a Vossa Senhona que a Proposta de Emenda a
ConstitUIção, do Senhor Jorran Frejat. que "da nova redação ao InCISO I do al1 159 da
ConstitUiçãO Federal", contem número sufiCiente de 519natooos, constando a relenda
prOPOSIção de

204 aSSInaturas vâhdas:
023 aSSInaturas repetidas:
OOS assinaturas que não conferem: e
003 assmaturas de deputados licenCiados
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ClJ\'oóIO RMM)S AGUIRRA
'/Chefe

A SU8 5enhona o Senhor
Or. Mozart Vian"" de Paiva

~ldaMna
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
W 131, DE 1995
(Do Sr. Cunha Lima e Outros)

Terça-feira 8 16523
por~-

clarado COIlO lIAtisfatório para salário fixo,

oca-

sião da sua inscrição para a respectiva eleição; e, (b)
dBZ por conto das custas procaeauais de todOlS Dl!!

casoS

ra .. que a dBCisio por 018 proferida, desdo quo antas de
sei5 moslus do inicio do Falto, tenha sido

Altera a redação dos artigos 93. 94, 95, 96, 101, 104,
107. 111, 115, 119, 120, 123 e 125 da Constituição F~
dera!.

conl"irmada

por acórdlo irrocorrí.\lsl ou tenha transitado

81ft

julga-

do;
IX- todos os julga.entos dos órgãos do pador

rio seria públicoa,

B

judiciá-

funda.Bntadas todas as decisõe8,

sob pana do nulidade, podendo a lei, se o interoass p!!
blico o exigir, li..itar a prosença, 911
determinados

(Ã COMISSÃO DE CONSTITUICl\O E JUSTICA E DE REDACl\OJ

Ao 1'1110 • • da CI••r. dos Oaput.doa 8 da Sanado fadaral,
noa teraoa do Art. 60 da Conatituiçlo Federal, pro.ulg• • • • • •_
guinta.. E•• nda. ao texto conatitucional:

ataa, às própria., partas e seus advogados, ou

saliente

a eatos;

o artigo 93 p••••• ter a ••guInte radaçlo:

x- as dacisi5es adainistratival!l doIS tribunais seria
tivada., sendo 8a diaciplinar8s toaadRB pelo voto

Art. 93-

••ioria absoluta de !Seus lIle.bros;

Lei ordinária, disporá sobre o Estatuto da PI!.

da

glatratura, observados 011 eagulntllll princípios:

X1- nos Tribun.is co.. nú.ero superior a 2S( vinte

1- Da juíz•• da pri••ira instlneia, raderaia ou ••tadu-

co) julgadores podar. sal' conatituí.do orgio especial,
co. o a1ni.o de 11 (onz .. ) 8 o .áxi.o de 25( vinte 9 cio-

aia, a8rlo 01 Df toa livre.ante, pelo voto doa

cid.dlaa

reaidente.. a dOMiciliados noa distritos 8obr-B 08

quai.
teria juriadiçlo, para u. a.ndato de 4(quatro) anoa, P.2,

dendo ••r reeleitoll, da.da que observado, na eleiçlo ou
reBllliçlo, o disposto na parágraro 112 doste artigo;
11- oa Juízas de s ..gunda inatlneia seria aleitas livre...nt. para u. . . .ndato da 8(oito) anoa, pala vota doa ag

vogados co• •ai.. da 10 .noa d. registro na Saçl.o

local

da Orda. dali Advogadoll, dos •••broa da IUniatério Públ!
co Fedaral B Estadual .. da Advocacia Geral da Unilo, doe
procuradores ..atadueia e .unicipaia

8

doa JuIza.., d. pr!

.aira inatancia, toaoa lotado.., na regilo da juri..,diçlo
do cargo a aar pr8enchida, pod.ndo sar r ••leitoa, daad.
que observado o dfapoeto no parigraro 22 de.t'e artigo;
111- oa JIIiniatroa da Superior Tribunal da juatiç; e

do

co) lIeabros, para o exercéio das atribuiçi588
trativas o jurisdicionais da coapetAncia do
pleno.

Q

ci.!}.

ad.inisTribunal

P.r.1Q Ne ol.içlo doa Juí.zes do primBira inetAncia e,!
di obsel'vado o seguinte procedilWBnto:
1- b nUII.. ro de vages 8 sero. prBanchida5 e8rá igual ao

nú.ero de juizados B~istentes 811 31/12/95 mais u.& vaga p.r. cada grupo de SOOO(cinco mil) cidadlos exista!!.

tes na área da jurisdiçio,

BII

oxceaSO ao constatado no

últillo levant••ento populacional. Existindo intsrea.ados

811

s .. rventia. particulares dlll juizados,

OM

número

superior ao totel de vagas definida conrar_" o êrité -

rio daata i ta., eatas

~Brão

Bcrellcidas o. tanta. vagas

Supr••o Tribunal Fadaral .erlo eleitoa livre.anta, pala

qu.ntas foreM nac8aairia8 para atender a tais intor08-

voto doa advogado. d. todo a paía, co• • •i . d.. 20(vint.)

S.8, desde que constant08 de contratos firmados caIR

ano. de registro n. respectiva ..açlo da Orda. doa Advo-

Podar Judiciário;

gados, doa ma.bros do l'Unistiírio Publico Estadual o I='e-

11- 011 candidetoa deverão registrar-ae no Tribunal i_!.
dieta.ante aupet'ior, e Da candid.tos a l'Iiniatro Tribunal Fed..ral registrar-50-Ao no Tribunal Suparior Eleitor.l;
111- ao registrar !lua candidatura o interessado deveri
juntar daclaraçlo contando eua rorllaç.lo ac.dlllica, ju!!,
ter a prova de que ú bacharel BtII direi ta gradu.do
no

doral autot"izadoa a peticionar li'" 3agunda instAncia,dos
Juízes de 311gunda instAncia da todo o Pais, e doa Proc!!.
radoree Estaduais e l'Iunicipais autorizado• • peticion.r
enl segunda instAncia, para u_ mandato do 15(quinze) anos,
vedada a raeleiçlo;
IV- os Juízas o l'linistroa poderio perder o cargo a qual
quet' tempo, por improdutividade, apurada e declarada EUI

Resolução do Congresso Nacional, a pedido do
qualquer
cidlldio maiQt" e capaz, ou paI" ato de ofIcio, nos termos
do parágraro 3'1 d .. atb at"tigo;
V- pars cada Juiz ou l'Iiniatro se elegerá, concollitantlJ-

Br ••il,

8

inrorMar sobra a aua pretenslo salarial fixa;

1V- ao. candidatos ser i facultado receber

contribuiçio

polltica, ooa ••".oa l i . i t •• e.tabelecidoa pela

l.i

Elaitor.l, até o lIáxiao da 2D(vinte) contribuintes plle.0.,11 jurídic•• , ••ndo iliaitado o nú.aro de p••• o•• r1aiea., poria ra.pait.do s ••pra o liMita valorativo

ex-

Inente, u. suplente, qu. asawll'Írá o aou cargo nas vacA!!,
cias e impedilJlontos. Na hipótese do inciso IV acima,
suplBnte aalluclirá o c.rgo para o mandato
rOllane8cente

preaeo •• lai, suj.ito s".pl'a o don.tário.o
controle
de conta. do Tribunal raspone.v.l pele aleiçloj

do titular

V- a. todo. o• • toa de ca.panha

B

·convocará e. 60 (8e8senta) diaa a

81eiçio

par. o seu r8apectivo suplente;
VI- toda. ali sarvantia. d. justiça pertencerlo à inici!,

tive privada, qua aa IIxplot"at'ia COM intuito de

lucro,

B

pronuncia.entoe

rizar, o c.ndid.to d.ve!'á, obrigatori....nte,
de ror•• notória eua pretenalo aalarial;
VI- no c ••o de candidatos

a

r.al.içlo,

B

que

anunciar

inecriçAo

150-

nece!,

••nta ••ri acaita .e a sarventia a RI. vincul.da juntar

sitados e pala paga,.anto das CUl!Jtas t:'olativ&a à persec!!

decla.r-açAo .abre a quantidade de proceaaoa julgados du-

ficando o

Est.~Q

re.ponsável pela assiatAncia

8011

rant. o .andato, na qual sa posa. co.prouar t,.r sido a!

çlo cri.inal;
V1I- na. capitai.

9

n.s cidadea COM maie da dez mil ha-

bitanta. ad.itir-aa-i" li livra concot"rlncia entro •• S8!,
ventlas privadas, r8sa~lvado que o Estado so••nta autori~aríi

o eatabaleci••nto d. "serventia de juizo"
para
aqllelall qua lha garantalll o reaaarei.ento do valor
do.
solário• • de.ais benericio. dos Juízes que lhe
fore_
designado., o atendi.ento pleno aoa noceflai t'J,dos e a

82.-

sorçlo dos CUBtoS co. a peraacuçio criainal;
V1II- os venci.ento. doa nlagiatradoa serilo o

reSultado

da SOlll8 das 5eguintIJa p.rcelaa: (o) o valor por o18s d.!.

•• quantidada igualou suparior à .idi. parcentual sobra prace••oa ingra.eedo., calculada n. ror•• do inciso
aeguinta;
VII- cada lribunal providenciar', 90(noventa) di..

an-

t •• do pr.~o ••ainal.do para tir.ino doa mandatos
doa
Juiz•• , cuja aleiçao dev.rá .uparvlsionar, o lllvant•• e~
to da. rel.ç~a. parcentuais da julga.anto doa Juízes ••
axarcício. A ral.çlo .ari apurada to••ndo-.e co.o nu.eradar o n1.aro total da proca••oa julg.doa, dantro

doa

pri••iro. aCoito} 1I•••a de aua propoaitur., a co_o d.n.!!
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c...

.in.dor o nú•• ro total de proce.aoa ingr••••do. no

rIodo, multiplicando-a. o r8Dultado por

paaeguir

aerá apurada. lluídia d •• relaçaes de julga.anta da tadoe

o. Juíza..

.,M

exercício, vinculados

80

Tribunal,.

qual

sari usada para rioa d. acaitaçio ou roeu •• d•• in.eri-

o

çõ•• que objetive.. ro.leiça.a;

Art. 101

VIIl- as aleiçõe. terio lugar ,no pritBlliro do.iogo

ae-

guinta ao 60Q dia .pó• • data de IIncarr••• nto d••
criçõaa;

in.-

IX- o Tribunal providenciará para que as ".çO•• 81ait!!
raia saj •• instaladaa noa próprios órgloa locai a
da

Juatiç., ou naa escolaa estaduais, c.aa oa
nlo seja. auricientaa;

pri••iroa

x - s.rla allli tos para as vagas 8. ab.rto o.
JuIza.
que obtivar•• a. . .aiarll8 quantidadas d. voto., a p.ra
seua r.sp.ctivoa auplentas oa ....no. votado., •••pra ••
ard•• da prarar'ncia doa alaitora.;
XI- a• •uplanta. ao.ante racab.rlo r •• unaraçlo quando
raqui.itadoa par. subatituir ta.poraria ou darlnitlv.-

Artigo 101 p.... • ter • ..guinta radeçao:
O Supr••c Tribunal radaral co.pea-a. da

11

(onza) rttniatroe, eleito. n. ror•• do inciaa 111 do .!.
tiqa 93 dast. Canlltituiçla, dantr. os cid.dlo. co• • ais da 35( trinta li cinco) 8 .anos da 65( sa.aentA • cinco) anga 'l'!a id.da, ti pald •• no. 12(daza) anoa da prát!.
ca da advocacia ou .agiatr.tura.
SuPr~-- o parillrafo único do artillo '0'.
E dada • •eguinte nova r.d.;la .0 par'gr.to Dnica

Artigo

'0.:

Par. dnico

do

Da 'Untatroa do Superior Tribunal d. Jua-

tiç• • • rlo alaito. na "or•• do inciao 111 do art. 93,
dentre bra.ileiroa co• •aia da 35 ( trinta a cinco) •
..no. d. 6S ( ••••• nt. a cinco) ano. da idad.,.
paio
••noa 10 (daz) anos da ex.releio da advocacia ou .agi!.
tr.tur••

.0

...nta o. titulara••

E d". a •• guinta nava radeçlo

P.r. 2a
O diapoato no. inci.oe 11 a XI do par'gr.to
.nt.rior .plica-.e i • • 1.iç".8 do••••braa do Podar J!l
dlciil'io int.grantaa doa TribunaL. d. S.gunda Inatlncia, ln.tlnci. Eap.cia:t • Supr••o Tribunal F.dar.l ..

Art.. 10'7

O••• 'O.rg.dor•• F.daraia a. nú•• ru igual • u. para ca-

Par. 311
Qualqu.r cid.dlo poda p.dlr • q... alquer ta.po • • o Preai.daate da c.angr..o "acional dava proceda r anual••nta, todo .Ie da j.n.iro, i apur.c;lo d. produtlcidada do pod.r judiciária. O proc.di.anta da apur.çlo
d. pl'odutiv.d• •ari idlotico ao previato no inctao VII
do pari;rato .ntar 101', t •••• lv.dO que ••rá aplicado a
todo. o. Tribunai., inclu.iv• •0 Supr••o Tribunal Fad.!.
r.l, dev.ndo, co.o r ••ul tado, .ar decl.rada • -l.prody,
tivid.d." d. qu.lqu.r Juiz ou 'Uni.tro que:

go lI"

.)

nlo t.nh. d.cidido qualqu.r raita aob .u. juriad!
çlo. ou qua d.p.nd•••• da aua d.cialo .onocritic., no prazo d. 18 (d.zoi to) ••••• contadO. da.da
a eua inatauraçlo,

b)

•• ndo Juiz, O•••• b.rg.dor ou fIIiniatro d.

S.gunda
Inatlnci., In.tlncia Especial ou do Supra.o Trib!!
n.l F.d.r.l, tanha daixado d. co.parac.r,
a.luo
Motivo da "'ri•• au licanca .idic., • • •i. d. 1/3
d••••••i5•• da julg•••nta, ou, t.ndo cDitp.racido.
t.nha daix.do d. r.l.t.r no .1nl.0 a doi. proc••loa par ••••10;

c)

•• qu.lqu.r c •• o, qu.ndo a .ua r.1avlo da julg.·
••nto ou d.ci.lo .obr. proca••o. in.taurada.
na
ano antarior tor interior. 35. da -'dia nacJ.anal.

P.r. 4g O.clarada pala Pr••idante do Congra••o N.cional a i.produtividad. a Juiz ou rtini8tro perd.r' i ••diata••nte o eau .andato. e sari substituído paio r ••pactiva suplente.

o artigo

94 p••••• vigorar ca. • • •guint. radaçlo:

Art. 94 Da •••broa do Podar Judiciário a. .x.rcício
no di. 31/12/95 p.rd.rlo li aua astabilid.d..
p.rtir
d•••• data • s.rlo consid.radoa Coa0 titular•• d• • an.
dato• •l.tivoa, na rara. do artigo 93 • • • ua parágr. -

E dada a ••guinta nova radaçAo ao parigrato 1. da Arti-

P.r. l '

O Tribunal Supllrior do Tr.balho

co.por-ae-i

d. 27 (vinte a s.ta) Plinietros, IIlei tos na ror.a do i!!.

ciao I I do .rtigo 93, dantre br.aileiros coa .aia da
li • • noa da 65 (a.a••nt..
cinco)
.noa, a pelo .ano. 10 (daz) ano. d. ax.rclcio da advoc.ci. na ir•• trabalhiat.a ou d• •agiatratura n. Juat.iça do Tr.balho.
35 (trint. e ~inco)

E dada a ••guint. nova r.daçlo ao .rtigo 115, aupriai!!,
do-•• o ••u parágrafo único:
art. 115 Da Tribun.is Ragionaill do Trabalho sarlo co!,
po.to. por Juiz•••• nú••ro d. u. p.r. cada tr'a Junta. d. Conciliaçlo 8 Julga••nta n. regilo, 8 a.rlo el.ito. n. ror•• do incl.o 11 do .rtigo 93, dentre braailairo. co• •ais da 3S (trinta I cinco) a ••noll d. 65
(a••••nt. a cinco) .no. d. idad., a paIo ••no. 5 (cin...
co) .nol da .xercício d. advoc.ci. n. ira. tr.b.lhi ...
ta ou d• •agistratura na Juatiça do Trabalha.
Dá-a• • a.guint. nova r.daçlo ao Artigo 119:
Art. 119

O fribun.l Superior Eleitoral co.por-a..... da

15 (quinz.) rtini.tras, aleitas na ror•• do

inciao 11
do .rtigo 93, d.ntr. o. bra.il.iro. co• •ai.
da
35
(trinta e cinco) a •• noa da 65 (seasenta a cinco) ano.
d. idade, a p.lo ••no. 10 (daz) ano. d.
ex.rcício na
advocacia ou na ••giatratur••
Di-•• a .agulnt:. nova radeç50 ao parigE.rO ,. do artigo 120..

d. In.tlne!. Eapecial;

31/12100 oa 'liniatroo do 5upra.o Tribunal Faderal.

vac.ci. ou da .agi.tratura.

roa, .ti:

o.

JuIzas d. Pri•• ir. Inatlncl.;

b) 31/12/99 oa Juízea da S.gunda Inatlncia • fIIIni.tro.

Art. 95 O~ Juíz•• goz_ da• • agui(lta. gar.nti•• :
1-

da 3 Juiza. fadar ai. na Ragilo, aleitoa na ror•• do in
c1ao 11 do .rtigo 93, d.ntr. bra.il.iro. coa .ai.
da
30 (trinta) a ••no. d. 155 (a••••nt. a cinco) ano. d. !
d.d., co. pala ••naa 5 (cin~o) .no. d. exereleio na a2
vocaci. ou ••giatr.tur••

Art. 120 Da Tribunais Ragion.ia El.itoraia co.por-••i d. Juiz.. •• nú••ro igual a U. para cada 3 Juiz.. Elai tor.ia d. r.gilo, .1ai to. na ror.. do inciao I I do
artigo 93, dentre o. br••llairoa co• • •ia d. 35 (trinta • cinco) • • •no. da 65 ( ••••• nt• • cinco)
Ana. da
idade, • palo •• no. 5 (cinco) anoa d• • x.releio d. ad-

.) 31/12/98

cl

.rtigo 101:

O. Tribunais Regionaia Fadarata co.p.aa-•• da

in••ovibilid.d.;

11- Irradutibilidada de venci.antoa.

Di-• • • •eguinte nova radaçAo
do-•• o .eu parqrara único:

80

artigo 123• •upri.ln-

Art. 12:5 O Sup.rior Tribunal 'tilitar

co.por-.a-i

15 (quinz.) Plini.tro., .leito. na tor•• do

d.

incilo 11
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do artigo 93, dentre oa bra.ileiras

co.

..ia

d.

Algo precisa aor feito para livrar a Justiça Bra8ile!.
ra doa SRua problomas cri5nicos.

35

(trinta. cinco) a ••no. da 65 ( •••••nt. a cinco) anOa
da idade, • paIo ".noa la (dez) ano a da exercício

na

advocacia ou na ••giatratura ..
E da,!- • • •guinte nova radaçla
Art .. 125

gu.a
80

u.

Essa do"ora do Judiciário B
problema tão gra"o pai.tlos. maioria da pO'ÇJUlaçi!i.o, quanto o fenOmeno infla.cionario.

Conatituiçlo,

sendo obrigatóriaa as investidura. no cargos de .8g18-

tratur. ",Bdlante o proca88D Aleitaral eetabslBcido
artigo 93 " seus parágrafos, o psloll PJ:'8Z0S da

no

pri~ada.,

observado o princípio da livro

coo-

8

s.

Do nada adianta !Ie aprovar uma Constituição moderna,
os preceitos dela constantes não puderolZl !ler praticndolS,p!.

la indi8ponibilidado do sisteMa judiciário. Direito QUo
pode ser exercido, já SB disso. nAo ú diroito!

corr'ncia entra alas. n•• capi tais.
JUSTIFICATIVA

As e.sndas propostas \lisa,""

ra

manda-

tos ali establllocidoa, boa COIllJO a instituiçlo das !serventias

o ",eis grave da todos essos probla.lIls, saIR dú"ida ala baixa quantidade de decisi5es prof8ridBs, vo18 di2:.er,

e produçlo rinal do sistello jUdiciário, face ã dRmandB doa ci'
dedioe, de••nda 98S8 efetiva 9 potencial.

artigo 125:

O. Eatados organizaria aua Justiça, oba.rva_

doa oa princípia. estabelecidos neata

Terça-feira 8 16525

não

U.a análise das causaa Inais aparontea para essa baixa produçio apontará para a nece8aidads da S8 raformular radiem !Seu conjunto, conferir

maior agilidade aos Orglos Judicilírios do Paí.s.
A Ju,tiça brasileira encontra-ee, híi algunB anos,

e.-

baraçada nUnla torrente de papéis e procedi.entos burocríiticoa,
que a impede. de cu.prir adequada.ante o seu papel.

cal••nte o sistolle judiciário COItl~ um todo, nio atra"és de si!!!,.
pl.e au.ento da 9atrutut'a existRnte, nlIas pela imposiçlo de u.a

o.

reorganizaç.o estrutural, na qual os concoitos e preconcoitoa
cantenirioa sejaM quebrados
benefIcio da ericiAncia 9
da
raalizaç'lo do idaal da Justiça.

A consBquftncia da situação eM qUB se encontra a just,h
ça no Brasil, ó qUe todo a os feitos por ela analiaadoll, quer

Da prob18IWaa mais Vi.rUBis do sü,ts.a judiciário bra&f.
l.iro alo:

saja. da oaf.ra cri.inal, que saj •• da esrera civil,
sofre.
u•• de.ora injustiricada a insuportável para os litigant.s.

a) I\a ser"entias da Justiça alo cartórios pertencentes

Da órgloe judiciaia abarrotadoa d. processos t sio

a-

prÇ2ixi.ada••nta '3 ",ilh15ae de feitos e. aberto só na JustlçaP8I..!
lista) acaba. ralhando na sua finalidada precipua, que i a da
protagar o cidad'lo co.u. contra e in"asio dos aeus

dir.itos

praticada por tarceiros.

ao Estado (nio S8 confunda co. as ser"entias árici!.
lizlldaa, do tipo tabalionatos e registros da
1..0"eis). Coa0 tal seus funcionários são adaitido. por
concurso, e t i . aUa produtividade a"aliada ••diant.
cri tiírioa .istllrio.os e eubjetivoa, nlo aC811s1veill
"à colatilJidada ti. g.ral. Santa.-.e protegidos rac.

podaro-

a IIstabilidad. inerenta ao .arviço publico. A conll!.
qUlJncia diaso é u. total descaso aotl. probl.... 80-

110& • oe ••u intancionados. Aos pri••iros, porque poda.
"financiar" 08 10ng08 p.rlodoa raqueridas pare que 8U.. pretan-

ciaie, a •••• 0 ã. ra.lidad." vivida. noa balclS.. •
que .eu atenda.. E u•• estrutura herdada da siste••

s15a'll .aj••••ti.raita., .a. pri".r-s. da nada; e ao. últi.o.,

portuquls das Ordanaç15es do R.inoa Total.ente :inca!,

u••

jUlltiça .oro.a acaba sarvindo apanae aos

porqua dall.jando os.rar-se da ~ituaçi5.a 1I0.entlnaaa, vi..
pr6pria da.ora da. deciafte. judiciai. o alcanc. do. aau.

na
da-

signio••
Aoa cidadioa co.una, à granda .a.sa d& populaçlo bra.il.ira Que sa situa nall ch••adas "cla.sa lI'dia- e "cla.... p5!.
br.-, .a quais constitua. aproxi••d•••nta 95% do grupo social

pat{"el com. o mundo de eficilncia

9

da. inroraíític8a

b) Os magistrados, por ~9U turno ~ gozando das

garan-

tias constitucionais da "ttaliciadad8, inaMo"ibilidade 9 irredutibilidade do venci.entos, nlo !le SDnte. talftb9tn reaponBi"eia pela Bus.ncia da Justiça na

vida" da Maioria da pooula910. 08 JuíZII" aprendsra.
g culpar o E!5t.ado pllla mo!osi.dade da Just!.

do P.í.., • • orosidad. da Juatiça só C8U•• danos. Oa fato, cienta da que u.a de.anda judici.l r.quareri tanto te.po
para

ça, ap.ontando como causa illediata a falta da t'Bcur-

aar Bolucionada, qua u•• vitória, dificil••nt. o baneficiará,
Ou lha dará satLaraçlo, o cidadlo bra.ileiro da
atualidada,

!sos matRrieis 11 hUllano~. Nos últitlos anDe a restriçAo dos orça.entos publicoa foz com que so.enta pe!.

"i. de regra, acaba to••ndo u. doa aaquint•• ca.inhoa: s.
proble.a • da ord.a. civil, aeja u. acidanta auto.oti"o,
u•• quar.la da vizinhanç., saja u_ atentado contra a

soas abastadas pudesse. !!e candidatar BOS concursos
seja

honra,

•• ja, atl ••••0 u. proble•• d. rasponeabilidad. ci"il proteg,h
do pala C6diga d. oar••a do Conau.idor acaba bUllcando u_ acordo no qual, •••pra abra .io de parta do. :s.ua direitos, de
I

for.a inda"ida, e.pllcial••nt. se co.parada ao quanto
obt.r da u.a daci.io judicial rápida.

poderia

O .aior parigo para o P81s raside, entretanto,
naa
circunetlnci•• ea qua o proble•• ií d. arda. panala A d.acrença

n• •ficilncia da Justiça 1."& o cidadlio CO.UM a ae tornar
cri_ioo.o,

B.

buaca da cOSllpensaçAo pela aplicação da

há muito

u.

chslnada

"pena d. Talião" t "olho por olho. dente por denta"). O probl!.
.a rica particular",.nte gra"e quando !le sabe que em
grandea

para a magi15tratura, j íi que o cidadAo

CO.UII

que pr!.

cisa "i"er COIl o resultado do seu trabalho nio poda
dar-se ao luxo do

99

sublleter a u. salirio tio bai-

xo, nos primeiroa nivois da carreira. Ao contt'iírio,
só 8queleB 'distinguidos COM algu. patrimftnio

P811-

:5oa1 pode. intentar taL sortB. COM lS8Q 08 nragilltr!,
doa afaatara.-so tlinda mais dos prob!eJllas da popul!.
çAo, já que seua ropresontantB8 paesara. a ser- provBniontos, quasB quo exclusiva.ento, das
claaeas
..ais abastadas. Paro so cOllprouar tal circunetlncia
basta varificar 03 sobreflO.88 da Maioria dulelt.Suaa
proJlloçê5ee dentro da carroira, aio atual.ente decorrente. ta.bií. d. cri tirioa ".latarioaoa".
can-

S..

d.pan~

••tropelall COMO 510 Paulo, Rio do Janeiro, RIBcifA, Sal\lador,
51.0 Luiz do 1'taranhlo, 015 cOl'iulrciantea, tameroaos das
açi3As

d. da aquio8clncia doft Governedor.a (Tribunai.

doa •• liantaa, Jl.caba. for.ando

Juatiça) ou do Pre.idente da República (STF, 51J) •

B

financiando as cha.adas "qu!.

drilha. da juaticeiros", que nada mais 8io da QUO grupD!'

da

alttar.lnio, cujo objeti"o único é o de matar indiscri.inada.anta todos oe que pareçsM "em atitude suepeita" COIIIO
forala
da

prota9a~

seua p.trocinadores.

ca•• nte a crença na illpunidada. A crença na i.punidade R, por
eUa "ez, • • •ior caUSB de 90raçAo da ,criminalidade

9

da "ioll~

d.

56 n•••• particular o cidlldio ca.u. j ' •• taria deeprotagido. Que tribunal li capaz d. a.r i.parcial ao

i.por oa li.itee da conatituiçlo aoa

governantes,

quando rara. asaes .es.oa gov.rnantes que

A d••erança na aficiAncia da Justiça, gora, autoMati-

cia.

tar que a no.eaolo para Tribunais Superiorea

no•••ra.

os .a.broa de...e Tribunal? E. r ••u.o, o aiat••a

d.

no•••çlo e pro.oçao doIS .agiatradoa, aliado i gara!!,
ti. da .stabilidade, nlo contribui e n•• 08 aotiva

a busca

da produtividad., vala dizer, do au••nto da
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lua produçlo. ~cr ••cllnt.-e• • laia qUI o Judieiirio

A.o término do proceaao de "reBOe,

li a único Podar do Eetado que "lo ell sub•• ta continua.anta la crivo do julg•••mto populll't.

~hllria" POUCt

'i _1~a

"

nada rBata da orgonizaçio QU8 o iniciou. Os objotivos sal::

il'

ficad08. 50u9 va!or8a 8io rl!lviasdoa. Os .étodoa eio altar 1,7
Muitas veZds até oe: produtos R serviços se .odifico... Mas ;

por últi.o, De advogados acabaraa ~Dr desenvolver !!
•• cultura jurídica adequada à loroeldad. da Jultti-

c)
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é lIais fundallental õ o efeito da "reenganharia" nos recu", ~30-;

l!:!.

••nol! da organizaçõo. P\uitoa ••pregol! sio ceifadol!, levanu·

oa, • qual acaba por aua'lOtar ainda, ••ia o probl....
No lado bOI da história, 08 advogados br88ilairol !.

seua detantores a iniciare.. novas carreiras

iI

dirigire,"

.11

"'l

;,

"us

talentos para outras ativid.dall. Cada cargo ou funçio da ,;["qn··i

cabar... por daacobrlr, ... certa" circunstanciaa, I
sujeIto. inú••r •• reatrlçi5l1l1, ror...
ciantlric••

zaçio é sub.etido a u.a análisB conc.itual goraI: qual o

da proteger o objeta do direito doa

vo do cargO? Qu •• 88 beneficia do trabalho por el. produz 1l.l<J: J

clienta.,

elUI

:.n:.!,

"0

."quanta perdura o procIIIBo judicial. Coa0
CO"81quancia o Br•• ll d o Paía do ",unda onda ••ia •• pede

que o cargo adiciona 80 processo dft identificação e l:ltend '.m.;, ....~Q
àa necessidedea do cliente? O que aconteceria para a empr9';J 3. '3D

I aa outorga. ordane lieinaras do toda • lIapiicil.l'laa

o cergo deixasse de Bxisi;ir1 O que IIcont.c.ria para o cl~.~,·-L"3?
Essa contribuiçAo sBrá indiepensiv.l no futuro, ou apenaI:. :1" ; l jRvol? O ocupante do cargo p088ui a8 .lIlhore8 caractBrist"lr~:;

há qUI

aa adaltir, o lado

118U

do tu.e i que u. gren-

de númoro de profissionais desenvolveu ta.bíi., tócn.!
cas de deFesa de interesses espúrios basoadas unicamente na morosidade da justiça.

lIaior C1uantidadll

Para eliminar todo!5 essRs problRlRuS,

ellondll8

8S

propos-

consubstancia.. u.a REFORI'tA RADICAL DO SI5TEflIA JUOICIARIO, baaeada nos seguintR8 principias:
12) fim da garantia de vitaliciedado, e", todos Da níveis da _!.
passand~ a

ter mandatos co- prazo corto (

9

co. IIBnOIl rllcursoe?

O'3ntro do proc98so da "rsumqenharia" a idéia de

·a;

'r'\

t-

m'~'1;:.}~

lidad8 B sobropujada, a duras pRoall, pelit lIentalidade de

ças contínuas, pelo ódio à burocracia R ao trabalho desnIH"Q ... 3rio, assi. COIIO, e principal.ente, ao ideal de entender 'l :)-:!J
dia como'"' satisfa.zer mais e flelhor às neco8sidadea dos cl' 'I.

qistratura. Os Juízos se equipararia_ aos lJIombros do Executivo
e da Legislativo,

subjetivas e obje't-i\llla para rRalizar o trabalha? Cala0 tem
.~~e
contribuido co. o ideal de razar u. trabalho cada dia me ih" • ~m

4

POBlS6

anos em prilRllira instãncia, 8 eM se9unda B 1S no 5TF);

e~

a pre\lalecar a idóia de que aó o cliente satisfait ..' . _

lo que prefere os "00880S produtos" a oa "nosaos sorv iç: , " .

ZCl} todas os Juizos seria. eloit08. Os de pri•• irll

inatAncia
!Il1ria. Alui tos pelo povo de sua rR8pectiva jurisdiçlo. O.
de

gando por ales u. praça justo, eo_petitivo,

segunda e in8tancia especial pela co.unidade de advogadoft

mínimo de estabilidade. Os profissionais que "sobrevivem l '

~o

juízes, ast88, de ní.vel infarior;

procu88o são pessoaa extre.a.ents 1I0tivadas co. o expurqr

ll1S

311) co.o platafor.a de campanha o candidato deveria declarar o

"ostáveis", e co. suas novas rospon8abilidade8 que serã[).
ponhoda&, nacaasaria.ente, de 1Iaior autoridade de decisàL·.

~Lm

valor fixo que g08taria da ganhar, poia este pasaaria a sar u.
doa fatoredi que 08 slllitoras lllvaria
40)

a.

conta

na eluiçlo;

toda8 as sdrventia8 (cartórios judiciaia) soria. privatiz!.

das, 8 na8 cRpitais se astabe!eceri._ regras parI! u.a concorrlncia livre. Seria ponsível, por exe.plo, se uscolh.r
antre
iniciar U.II açAo no foru. da "A, d. co.panhiR B" ou no
roru.
"C" pertencente à co.panhia "D";
sg)ricaria inatituí.dll • "declaraçlo de i.produtividad.p.rte do Congr •••o Nacional, e. r.laçAo

'1011

Ju1.z•• e

•••broa do judiciário. cuja produçio nl.o .lc.n

Ú

cllpaz de

qPL l':I"

diaso aorio possoas livres dos 118canie.oa burocráticos.
,<l to
quo ls80, eu suntirAo "senhor.e" dos poucos .ecani~lIol!l burc~lci
ticoe que sobrare., sobre os quaie teria plana autoridade de mg.
dificaçio R eli.inaçi!o a qualquer ta.po. Nunca .ais a orgeoizaçlo fará 81gu.8 coisa "porque 80.pra foi feito aseill", ou· ";'nr_
que "esta i a vontadll do chefe".
No processo nlo há "vacas sagradas". Todoe oa

por

podlla ser ravisados, .odificados ou dllrrub.dos.

d•••ia

O. r.sultados que a ••pres. alcança

at•• abj!:.,

COM

tal

pr;:cen~D

aberto o nú.ero de julga••ntoa. O.clar.da a "i.produtividade"

são extraordinárioe. ~. ravista. e jornais ••pecializados
tra. u. nú••to cada v.z •• 101' d. organiz.ç~e. condenadas à

o Juiz perderia o cargo i ••diat•••nte.

solvAncia· ab.oluta. a portanto à 81i.1n.çlo total do. lI.prl!lgo·s,

tiv ....nte apuredlJa, lev.ndo a. conta o nú••ro da proce••oa

••

A r.ror". ustrutural aqui proposta, b•• que podCltia ae
cha.ar "RD8ngllnharia da Justiça Braaileira", aervindo-nos

de

que apóa o processo

terllO "rIl8ngllnharia" to. sido usado para repr.sentar

u.

na ciAneia da Ad.inistraçio da E.presas,

novo procasso

g ...

r.ncia1, carllctBrizado pela produçio d. prorundae .udanç•• na.
organizações. Mudanças tio iMportantes e radicais que chega• •

...

ser c18sairicadas peloa taóricoa co.o

8

"t'9-inVDnção" da aapt'!.

organizaçõe8 orgulhos.1I das eues estruturaa, doa 8eus _'todos,

B

8

O prQcesso é desagradável para muitos. Nilo o deseja e a

ele resiste, o burocrata que aprendeu a controlar e razor " rollolol-up" do trabalho alheio, sem nada Qcro'5centar. Oet••ta o pro
ceS80 o funcionária antigo, cuja autoridade informal autoriza-o
a não mais ter de dar oxplicaçõe!l profissionais e racionais pa-

ra suas açõB8, decisões e, sobretudo, oai88õos .. Od8i. o processo u tela arrapios só de pensar nela, o fornecedor da organizeção

A "reengenheria" to. feito, no .undo todo, co. grand••

rocuperam, voltam a ser co.petitivae

in-

gera"r lucro8.

u. ne010gi8.0 trazido pela cilneia d. Ad.inistraçlo de EIlpreeae.

o

90

1ll0S-

r

acostu.ado a não cOIl'lP.8tir o a ser pre.iado co. padido8

d.

compras que poderiam ser lIIelhor aprovoitad08 tanto e.
praça
quanto em qualidadR, 89 colocadoB ell ssu concorrent •• Concorre!!.

proc.1I8oa e procedi.antoll, sllja. totlll••nte rIl8atruturada., c,2,

te este quo geralllentu o hoaell de compras no. conhece.

.0 a8 partis••• nov••ente do .arco zero, COM viet• • • • •lhorar
8ue capacidllde de co.petir e de produzir lucroa. Geral.ente, aa

sofrem COII o procssso a passam a alimentar contra ole ódio mor ...
tal, todas as pe8S0as ou organizações que intaragell co• • na e!!!,

organizações e.pr8sariais que se sub•• te.

presa ."re-inventada", os quais nio estBjal!l preperadol!l para

80

procD8So da "re8n-

ganharia" aio eMpresaa que o.bora COM excelente quaoro da

paa-

soaI, bons produtos e boa tacnol09ia, não dstib 'alcBnça":do
raaultados doaajados, ou estAo
_.rclldo pAra oa concorrentR8.

u.

viaa d. perder

li

sua r.tia d.

No processo da "reonganharia" as a_presas são
li

os

abt'

,

i

1.'19

abandonar todo!! 08 an·tigos d09_R8, o a colocar, iofa 1:.. vO L n···Isob ai aná1i!!8 do UIII elelUento externo (geralmente um

t.,

tar eepecialmente contratado) todos,

CI

não menoe quo t.od

!IeUS cargos, ePlpregoa B relaciônamentos COSI clientes,
re. e outros agentos.

o",:

Enfim,

zer aquilo quo sorá a única salvação: atender lIais e .elhor

-'9.-

ao

clienta final, nio descansar nunca, mudar sa.prB, tlelhorar a c!.
da minuto tanto eM qualidado quanto um quantidade.
No ca80 da Justiça, certamonta se oporão à sua r.for••
radical (à sua rsongenharia) todos 09 que nela a co. IIla in tllragem. 09 magistrados, evidentellente, acostulAados co. a vital!.
ciedade, o co. a inoxistência do UIR controle da qualidada
a
quantidade do seu trabalho, CElrtaClente sorio 08 pri.eiroa ioimi90!- da reforma. Ob88t'\UJ-&e elua n8S a'dlanda8 proposta. nlo

t,

fa-

s.

astá irapemdo UII controle externo do judiciário. Está a. prat8.!1
dendo que 010 se subllsta ao mes.o controle qua o Legislativo li
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Executivo já P08BU811, 8 qUB Ó a bailO do siste•• dallllocritico,Qu

seja, o cont.rolu da. urnafl. Opor-sll-Io, t •• bi. co. toda. cer-

teza, os l!utrvBntuíiríoa da Justiça, acoatu•• doa que estio

COIlll

séculos de UIII trabalho trenQuilo B de estabilidada. Por últi.o
saria contrários 08 advogados, nAo aqueles "ciuntistaa do direito" .... ~ill-.qu.l•• que ao 'acostuMar• • • ganhar. vida
bra

11

ao-

l1Iorollidadlll do jUdiciário.

E claro que na adafnistraçlo de U. s8r\liça público a.aaneial, coa0 ii 8 Justiça, 010 ali apregoara a utilizaçlo da u.
praca.ao exata.ante igual àquele aplicado às organlzaça•• privada•• O i.portanta aqui , .p.nas .oatrar qua lIudançaa vardadeira• • • crganizaçõ•• burDcráticas cD.ploxaa só pode. ocorrer
co. atltude. radicaia, na. quais tarjas 011 agent•• seje. lIubaetido. i anilisa, a aoa inevltivltis !lotrilllanto e Bxpurgo.
A prl••ira realidade qUB deve !ler levada •• conaidaraçlo ií a runçlo da Estado na sociedado modarna. O Eatado i haja,

para o cidedlo co.u., uaa estrutura da preataçlo da serviçoa •
Pracisa, portanto, sal' eficaz. O.a•• ideal 010 deve.

pattici-

par apena. oa podarall Exacutivo e o Legislativo. O Judiciária
preci •• taabií• .,e conacientizar de qua a aociedada paga
por
ala, vi.ando a pr•• taçio .ficaz da u. aarviço. U• • • rviço eficaz

i aquala pr••tado coa qualidada • • • t •• po hibil.

No~u,a

Justiça precisa passar por um processo samuLhan-

te ;ao da "roongonharia" oinda que iato cause dar, sofrimento
expurgo aos que nala age. ou

COlA

8

ela interagem.

AssiM co.o no coa0 das empre1!<Js, a inanição da Justiça
(não so confunda COM a iníircia da Jurisdição) faz com que

os

concorrentes to••• conta do .arcado. Levada a ex tremo, co"'o j ii
mostrado, a de.crença na capacidade da Justiça de prostar
seu ssrviço e. teMpO hibil, acabará por conduzir 0:5 cidadAos,
primeiro 08 118i8 abaatadoll, depoi:5 08 munas, a pactuar c:a. 011
malfeitor';a, bandos ar.adoll B outros mercenários capazos
de
substituir eficaz••lOte a atuaçlo do jlldiciário. Será o caos.
Asai_ co",o a lnaolvancia absoluta da empresa privada leva
d.
roldlo 08 eMprago. de todos os que iotegralll as seU8 quedroa, a
falência da Justiça significará a 8upra.acia da
do Estado. O

ri_

do direito. O

ri.

bad8rna~

O

ri.

da socísdado ("ubi SDciutB8

ibi iua").
"raengllnharia" da Juatiça 50 iMpõo!

S.a8llaB·azif!1995'
/) I

Sala dlls

D.putado CU_HA LIIIA
ABELARDO LUPION
ADELSON SALVADOR
ADROALDO STRECX
AGNALDO TIllOTEO
AGNELO QUEIROZ
'AIRTON DIPP
ALBERTO GOLDIIAIl
ALCIDES IIOIlESTO
ALCIONE ATHAYDll
ALDO ARAlITES
REBIlLO
XANDRE CARDOSO
ORE PUCCINELLI
ANIVALDO VALE
ANTONIO IlJ\LllllAJlll
ANTONIO BRASIL
ANTONIO CARLCS PAIl!IUIlZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JOAQUIM
ANTONIO JOMll
ANTONIO XAIlDIR
AR! MAGALIIAb
ARLINDO CllIIlAGLIA
ARMANDO ABILIO
ARNALDO PARIA DI: SA
ARNALDO MADEIRA
ARHON BllZ_
AROLOll DE OLIVEIRA
ARTHUR VIMILIO NETO
AUGUSTO NARIlES
AUGUSTO VIVEIROS
AYRTON XEREZ
IlASILIO VILLAHI
BENEDITO GUlMAllAES
BENITO GAMA
BETINHO ROSADO

CARLOS DA CARBRAS
CARLOS MAGNO
CARLOS MELLES
CARLOS SANTANA
CASSIO CUNHA LIMA
CESAR BANDEIRA
CHICO DA PRINCESA
CHICO FERRAMENTA
CIPRIANO CORREIA
CLAUDIO CAJADO
CORAUCI SOBRINHO
CORIOLANO SALES
CUNHA BUENO
CUNHA LIMA
OAVI ALVES SILVA
DE VELASCO
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPEIlAFICO
DOLoRES NUNES
DOMINGOS DUTRA
DOMINGOS LEONELLI
DUILIO PlSANESCHI
EDISON ANDRINO
EDSON EZEQUIEL
EDSON QUEIROZ
EDUARDO, BARBOSA
EFRAIM MORAIS
ELCIONE BARBALHO
E'LIAS ABRAHAO
ELIAS MURAD
ELISEU RESENDE
ELTON ROHHELT
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EUJACIO SIMOES
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
FAUSTO MARTELLO
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BETO LELIS
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLoS ALBERTO
CARLoS APOLIllARIO
CARLOS CAMURCA

FELIPE MENDES
FERNANDO GABElRA
FERNANDO GOMES
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO LOPES
MAGNO BACELAR
MALULY NETTO
MARCONI PERILLO
MARIA ELVIRA,
MARILU GUIMAM"iS
MARINHA RAUPP
MARIO CAVALLAZZI
MARIO NEGROMONTE
MARISA SERRANO
MARQUINHO CHEDIO
MATHEUS SCIIIIIDT
MAURICIO CAMPOS
MAURICIO NAJAR
MAURO LOPES
MAX ROSENMANN
MIGUEL ROSSETTO
MILTON MENDES
MILTON TEMER
MOACYR ANDRADE
MOREIRA FRANCO
MURlLO PINHEIRO
MUSSA DENES
NAIR XAVIER LOBO
NEOSON MICHELETI
NELSON MARCHEZAN
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NELSON OTOCH
NELSON TRAO
NEWTON CARDOSO
NILTON BAIANO
ODILIO BALBINOTTI
OLAVIO ROCHA
OSCAR GOLDONI
OSORIO ADRIANO
OSVALDO IlIOLCHI
OSVALDO COELHO
PADRE ROQUE
PAUDERNEY AVELINO
PAULO BERNARDO
PAULO COllDEIRO
PAULO FllIJO
PAULO GOUVEA
PAULO LIMA
PAULO ROCHA
PEDRINHO ABRAO
PIlORO CORREA
PHlLEMOK RODRIGUES
PIKllIITEL GOMES
PRISCO VIANA
RAIMUNDO SANTOS
RAUL BELEM
RICARDO GOMYDE
RICARDO HllRACLIO
RICARDO IZAR
RICARDO RIQUE
RITA CAMATA
RIVALDO MACARI
ROBERID ARAUJO
ROBllRTO BALESTRA
ROllllRTO IlllAllT
ROllllRTO rONTES
ROBERTO JEFFERSON
ROBllRTO PESSOA
ROIlERTO SANTOS
RODRIGUES PALMA
ROMMEI. rUJO
RUIlEH I!llDIKA
RUBI:IlS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SALVADOR ZIMBALDI

FERNANDO TORRES
FERNANDO ZUPPO
FLAVIo AR1/S
GEDDEL VIEIRA LIMA
GILVAN FREIRE
GONZAGA PATRIOTA
HAROLDO LIMA
flELIO ROSAS
flERACLITO FORTES
HERCULANO ANGHINETTI
HlLARIO COIMBRA
HOMERO OGUIDO
flUGO BIEHL
HUGO LAGRANHA
flUGO RODRIGUES DA CUNHA
flUMBERTO COSTA
IBERE FERREIRA
ILDEMAR KUSSLER
INACIO ARRUDA
INOCENCIO OLIVEIRA

,g~A~~~~~

JACKSON PEREIRA
JAIME MARTINS
JAIR SIQUEIRA
JAIR SOARES
JANDlRA FEGflALI
JAQUES WAGNER
JERONIMO REIS
JOAO COSER
JOAO FASSARELLA
JOAO LEAO
IJOAO NATAL
JOAO PAULO
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JOAO THOME MESTRINHO
JOSE ALCEMIR
JOSE AUGUSTO
JOSE BORBA
JOSE CARLCS VIEIRA
JOSE CHAVES
JOSE COIMBRA
JOSE DE ABREU
JOSE FORTUNATI
JOSE FRITSCH
JOSE JANENE
JOSE LUI Z CLEROT
JOSE MACHADO
JOSE MOCIO MONTEIRO
JOSE PIMENTEL
JOSE PRIANTE
JOSE TUOE
JOVAIR ARAlITES
JULIO CESAR
JULIO REDECKER
JURANDYR PAlXAO
LAPROVITA VIEIRA
LEONIDAS CRISTINO
LEUR LOHANTO
LIDIA QUINAN
LINDBERG FARIAS
LUCIANO ZICA
LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUI Z CARLOS SANTOS
LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO
LUIZ GUSHIKEN
LUI Z MOREIRA

VALDOMIRO MEGER
VICENTE ANDRE GOMES
VICENTE ARRUDA
VICENTE CASCIONE
VILSON SANTINI
WAGNER ROSSI
WAGNER SALUSTIANO
WALDOMIRO FIORAVANTE

SANDRO IlA1lEL
SARNEY FILHO
SAULO QUEIROZ
SEBASTIAO MADEIRA
SERAFIM VENZON
SERGIO GUERRA
SERGIO MIRANDA
SEVERINO CAVALCANTI
SILVERNANI SANTOS
SILVIO ABREU
SIMAO SESSIM
S lMARA ELLERY
TELHA DE SOUZA
THEODORICO FERRACO
TlLOEN SANTIAGO
UBALDINO JUNIOR
UBALDO CORREA
USHITARO KAl!IA
VADAO GOMES
VALDEMAR COSTA NETO

WELINTON FAGUNOES
WELSON GASPARINI
WIGBERTO TARTUCE
WILSON BRAGA
WILSON BRANCO
WILSON CAMPOS
WILSON CIGNACHI
WILSON CUNflA
ZAIRE REZENDE
ZILA BEZERRA
ZULAIE COBRA
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Do POIlER LEGISLATIVO
SEÇÃO

VIU

.............................
SlJIISECÃO

fi

DA EMENDA A Co_rrUlÇÃo

Art. 60. A Constituição poderá ser emendada medianle proposto·
I - de um terço. no mimmo. dos membros da Càmara dos Deputados ou do
Senado Fedeml;
Jl - do Presideme da República:
11I_ de mais da metade das AssembléIas Legislauvas das unidadcs da Federação. manifcstando-se. cada uma delas. pela malona relauva de seus membros.
§ 1.0 A Constituição não poderá ser emendada na vigênCia de tntervcnção
federal. de estado de defesa ou de estado de sitio.
§ 2." A proposta será dIscutida e VOt:lda em cada Casa do Congresso NaCIonal.
em dois turnos. conSlderando-se aprovada se obuver. em ambos. três Q1J1ntO' dos
votos <los respectivos membros.
§ 3.° A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Càmara dos
Deputados e do Senado Federal. com o respectivo número de ordem.
§ 4.° Não será obJet" de deliberação a proposta de emenda tendente a aboltr'

I - a forma federativa de Estado;
11 - o voto direto. secreto. universal e periódico;
III - a sepamção dos Poderes~
IV - os dueltos e garanuas Individuais,
§ 5." A maténa cnnsumle de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada JUlo pode ser objeto de nova proposl8 na mesma sessão leglSlauva.

............................................................................................
TtnlLOlV
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VI - a aposentadoria com proventos mteg....s é compulsóna por mvalidez ou
a05 setenta anos de ldade~ e facultativa aos tnnta anos de serviço. apos cmco anos de
excrcicio efetivo na Judicatura:
VII - o jUI1: titular fCSldirá na respectiva comarca;
VIII - o alo de remoç:lo. disponlbílidade e aposenlndona do mag.<trado. :><>r
interesse público. fundar-se-á em decls:1o por voto de dOIs terços do respectiVO tribunal. asscgur.lda ampla defesa;
IX - todos os Julgamentos dos órgãos do Poder Judiciáno sede públicos. e
fundamenlndas todas as decisões. sob pena de nulidade. podendo a leI. se o .meresse
público o eXIgir. Iimuar a presença. em determinados atos. ás próprias panes e a seus
advogados. ou somente a estes;
X - as decisões adnuOIst...tivas dos tribunaIS semo rnoltvadas. sendo as diSCIplinares tomadas peto voto da malona absoluta de seus membros;
Xl- nos tribunais com número supenor a vinte e cinco julgadores. poderá ser
constítuido órgão espcctal. com o mímmo de onze e o ma:mno de VInte e Cinco membros. pa... o exercícto das atribuições admirustr.luvas ejurisdicionaIS da competeOCla
do tribunJll pleno.
Art. 94. Um quinto dos l~ dos Tn1lunais ReBionais Fedefllis. dos tribunais dos
Estados. e do Distnto Federal e Terrilórios ser:i composto de membros do Ministério
Público. com mais de dez anos de cane.ira. e de advogadoo de notório saberjuridico e
de repulllÇlo üibeda. com mais de dez anos de efetiva atividade profiSSIOnal. indicados em blla s!xtupla pelos órgIos de representaçlo das respectivas clasJes.
Parágrafo único. Recébidas as indtcações. O tribunal formará hsta lriplice.
enviando-a ao Poder Executivo. que. nos vime dias subseqüentes. escolherá um de
seus integrantes pafll nomeaçio.
Art. 95. Os juizes gozam das seguintes ganntias:
I - vitaliciedade. que. no primeiro grau. só será adquirida após dois anos de
exercício. dependendo a perda do cargo. nesse periodo. dc dehberação do tribunal a
que o juiz estiver viDCl1lado e. nos demais casos. de semença judicialll1msnada em

julpdo;

11 - inamovibilidade. salvo por motivo de imeresse público. na forma do ar!.
93. Vlll;

11I - irredutibilidade de vencimentos. observado. quanto à remuneraçio. o que
displlem OS ans. 37. Xl. 150. 11. 153. 11I. e 153. § 2.". I.
Parágrafo único. Aos juizes é vedado:
1- e.xercer. ainda que em disponibilidade. outro cargo ou fun<;Io. salvo uma de
magistério;
11- r<ccller. a qualquer litul" "u prelexto. custas ou paniclpaçllo em J>TOC"SSO;
11I - dedicar... a atividade polltico-partidária.
Art. 96. Compele pnvativamente:
I - aos tribunais:
aJ ele~er seus órgão!; dlrelivos e elabor.tr seus reglmemos internos. com observâncIa das normas de processo e das garanuas processuais das partes. dispondo sobre
a compcttlncia e o funcionamento dos respectivos órglos jurisdiCionaIS e adnumstrà·
tivos;
"I organizar suas sccrctanas e serviços 3lLxiIJares e os dos JUílOS que lhes
'" "!lnculados. vclando pelo exercíCIO da 3li\,l(bde correlclomd respectIVa;
'prover. na fonna prevista nesta Constituição. os-cargos dCJUlz de carreira da
... ;'\.J

Junsdição:

propor a criação de novas varas judiciánas:
·rover. por c"ncurso públlco de provas. ou de provas e titulos. obedeCIdo o
.' ,{o art. 169. paragrafo úmco. 05 cargos neccssános fi administração da JUsu"
.10 05 de confiança ass1m definidos em lei.
j.

S6t;Ão 1

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

Art. 93. Lei complementar. de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. disporá sobre
o Estatuto da Magi<tralura. 0ÓIeIVld0I OI JClIUÍDIeS princtpios:
I - ingresso na camira. cujo Clr&" inicial será Ode juiz subs\ilUlO. atnlVés de
concurso público de provas e tilules. com a participlÇio da Ordem dos Advogados do
Brasil em todas as suas fases. obedecendo-se. nas nomeações. à ordem de classlficaçIo;
11 - promoção de entrãncia para enu'ncía. alternadamente. por antiguidade e
merecimento. atendidas as seguintes normas:
o) é obrigatória a proIIIOÇIo do juiz qlIC fipn: por uis vezes consecutivas ou
cinco alternadas em lista de merecimento;
b) a promoção por merecimento pressupõe dois anos de e.'lCrcicio na respectiva
entràncla e integrar ojuiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta. salvo
se nIo houver cnm taIS requisitos quem ICCite o lupr vago;
c) aferição do merecimento peJos critérios da preste1..1 e segurança no exercí~
cio da junsdtçllo e pela freqúCncia e aprnveitamemo em cursos reconhecidos de aperfeiçoamento:
ti) na apuração da amiguidadc. o tribunal somente podeni rect1S3r o juiz mais
antigo pelo Voto de doiS terços de seus membros. conforme procedimento próprio.
repetindo-sc a votação ate fixar... a mdicaçllo.
11I- o acesso aos tribunais de segundo grau far-sc-á por antiguidade e merecimento. allcrnadamentc. apurados na última entrância ou. onde houver. no Tribunal
de Alçada. quando se tratar de promOÇão para o Tribunal de JUStiça. de acordo com o
incISO li e a c1a... de ongem;
IV - previsão de cursos ofictais de preparação e aperfelçoamemo de magiSlflldos como reqUIsitos para mgresso e prornoçio na carreira:
V - os vencimentos dos magistrados semo fixados com diferença não supenor
a dez por cenlo de uma para outra das categorias da camira. não podendo. a titulo
nenhum. exceder os dos Mimstros d" Supremo Tribunal Federal:

_--

.

SEçÃoll

Do SUPREMO TRIBUNAL FEDER.<L
1. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de "nze Mini<tros. escolhidos den·
,-';ftos.com mais de trinta e cinco e menos de sessenta eçinco anos de idade. de
....; ",ber Juridico e reput:lçllo ilibada.
II nrngrafo úmco Os Mimstros do Supremo Tribunal Fedeml serão nomeados
'.""dente da Repúbhca. depois de aprovada a escolha pela maiona absoluta do
;C;".l[l

Federal.

SEÇ';olll

Do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTiÇA
,. -I.

O Supenor Tribunal de Justiça cômpõe-se de. no rnimmo. tnma e tres

:Irl)<;

.migrafo úmco. Os Ministros do Superior Tribunal de JUSlJça serão nomea·,do Presidente da RePública. dentre brasileiros com mais de Innta e CInco e
"" de sessenta e Cinco anos. de notável saberJuridico e reputaçlo ilibada. depois
""",da a escolha pelo Senado Federal. sendo:
um terço dentrcJuízes dos Tribunais Regionais Federais e um terço dentre
..moargadores dos Tribunais de Justiça. indicados em lista triplice elaborada pelo
"lt-'ilO "i nbuna};

il - um terço. em partes Iguais. dentre advogados e membros do Ministério
"1.,., Federal. Estadual. do Distnto Federal e dos Temtónos. aUernadamente. 'ndl.. ., ,forma do art. 94.
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nus do Exercito. três dentre Oficlãls~gener.ns da Aeronautlca. todos da auva e do

SECioW
Dos TRlB1JNAIS RroIONAlS FEDElWs E

oos JuIzEs FEDERAIS

~". l07. Os Tribunais RegionaIS Federais compõcm-se de. no minimo. sete Juizes.
rc< nt'1dus. quando pouivel. na respectiVll regiJo e nomeados pelo Presidente da Reacntre brasileiros com mais de trinta e menos de sessenta e CUlCO anos. sendo:
i - um quinto dentre advogados com mais de dez anos de eretiva auvidade
p:C1i»,unal e membros do Ministério Público Federal com maIS de dez anos de carreira:
:1- os demais. mediante promoçlo de juizes rederais com mais de cinco anos
do , ,0r:IC'0. por antiguidade e meteelmento. alternadamente.
Porografo único. A lei disciplinará a remoç;1o ou a permuta de juizes dos
Tnbun.is Regionais FecIerais e dct.erminarí _jurildiçlo e oede.
;hOl h:a

Dos TRIBUNAIS E Ju= 00 TlWWJfO

"'ri. 111. Silo órglos da Justiça do Trabolbo:
I - o Tribunal Superior do Trabolbo:

11 - os TribunaIS Regionais do Trabalho:

III - as Junras de ConCIliação e Julgamemo
~ I ° O Tnbunal Supenor do Trnbalho compor...-; de vmte e sele Ministros.
escolhidos dentre brasileiros com mais de tnola e cmco e menos de sessenta e CinCO
an05. nomeados pelo PreSIdente da Rcpubhca após aprovação pelo Senado Federal.
sendo
I - dezessete togados e vitalíCIOS. dos quaIs 001.C escolhidos dentre Juízes de
carreira da magJstratum trabalhista. trés dentre advogndos e três dentre membros do
MmlStérlo Público do Trabalho.
U- dez c1á'sslstas tcmporanos. com representaÇt10 pantâria dos crabalhadores
c emprcgadores

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

Art. 115. Os TribunaIS RegIOnaIS do Trabalho se~ compostos de Juizes nomeados

pelo Presidente da República. sendo dois terços de JUizeS togados vitalíCIOS e um terço
de juízes cJasSJ.stas Icmporanos. observada. eDIte osJUIzes logados. a proporcwn,llhdade estJIbelecida no art IH. § 1.0. I.
Portigrafo úmco. Os magistrados dos TribunaIS RegionaIS do Trnbalho serão.
I - juizes do trabalho. escolhidos por promoção, alternadamente. por antigUIdade c mcrecimenco:
11 - advogados e membros do Ministério Público do Trabalho. obedecido o
disposto no art. 94:
III - classistas mdlcados em lístas triplices pelas diretorias das redernÇÕC5 e
dos sindicato< com base tetritonal na regiao.

posto lnaJS elevado da c:..1treU'a. e cmCD denrre CJl'15
Paragrafo UnJco, Os MJOlstroS ciVIS serão escolhidos pelo Presidente da Re·
púbhca dentre brasileiros maIOres de tnota e CInCO anos. sendo'
I - três dentre: advogados de ootono saberJuridico e conduta ilibada. com mais
de dez anos de efeuva 3u\tldade profissIonal.
11- doiS. por escolha pantária. dentreJulzes·audnores e membros do Mlnlsté·
rio Público da JUStiça Mllllar

SEÇ<O V/lI
Dos TRIBUNAIS E JUIZES

Ar!. I~. Os Estados organizarão sua Justiça. observados os pnncipios estJIbelec.dos
nesta ConstihliÇllo
§ 1.0 A compelência dos tribunaIS será definida na Consllhlição do Estado.
sendo a lei de orgarnzaÇllo Judiclána de imclauva do Tribunal de Jusllça.
§ 2· Cabe aos Estados a instllUlção de representação de inconstItucionalidade
de leis ou atos normativos estaduaIS ou municipaiS em face da Consunllção estadual.
vedada a atribuIção da legitiJlUlÇl!o para agir a um único ól)llo
§ 3.° A lei estadual poderá cnar. medianle proposta do Tribunal de Justiça. a
Justiça Militar estadual. constltuida. em pnmelfo grnu, pelo< COflSelhos de JUSllça e.
em segundo. pelo própno Tribunal de JUSIlça. ou por Tribunal de JustIça Militar nos
Estados em que o efetivo da poliCia militar seja supenor a vmte mil jntegnmtcs.
§ 4 ° Compere à JusII<;a Mililar estadual processar e julgar os policiaiS milita... e
bombellll5 milita... nos cnmos mll"a... defimdos em leI. Clbendo ao Inbunal compelenle dccI<lIr sobre a perda do posto e da patente dos oficiaIS e da grnduação das praças.

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas
Ofício nO tlr5 195

Brasília, 29 de Junho de 1995
Senhor Secrelário-Geral:

Comunico a Vossa Senhona que a Proposta de Emenda â
Constituição, do Senhor Cunha Lima. que "altera a redação dos artigos 93, 94, 95, 96,
101,104.107,111.115,119,120.123 e 125 da Constituição Federal", contém número
suficiente de SIgnatários, constando a referida proposição de:
269 assinaturas válidas:
002 assinaturas repetidas; e
009 assinaturas que não conferem.

Aten~menta,

SEçÃO V/

' /

/

Dos TRlBf.,?:AIS E JuiZEs Eu:rro1Ws

Ar!. 119. O Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á, no minimo, de !IC\e membros,
escolhidos:
I - mediante eleiçio. pelo voto secreto:
a) tre; juizes dentre 0$ Ministros do Supremo Tribunal Federal:
b) dois juizes dentre o< Ministros do Superior Tribunal de Justiça;
11 - por nomeaçio do Presidente da Repilblica. dois juizes dentre seis lIlIvogados de notável ..ber juridico e idoneidade moral. indicados pelo Supremo Tribunal
Federal.
Parágrafo único. O Tn1lunal Superior Eleitonll elegerá seu Presidente e o
VIce-Presidente dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federa\, e o comgedor
eleitoral dentre os Ministros do Supenor Tribunal de Justiça.
Ar!. 120. Haverá um Tn'bunal Regional Eleitonl na capilll de cada Estado e no
Distrito Federal.
§ I.· Os Tn'bunais Regionais EleitOntis cornpor-se-lo:
I - medi.nte eleiçlo. pelo VOI0 secreto:
a) de dois juizes dentre o< desembargadores do Tribunal de Justiça;
b) de dois juizes. dentre juizes de direito. escoIbidos pelo Tribunal de Justiça;
11 - de um juiz do Tn1lunal Regional Fedcntl com sede na capilll do Estado ou
no Distrito Federal. ou. não havendo. de JUIZ rederal. escolhtdo. em qualquer ~,
pelo Tribunal RegiOllll1 Federal respectivo;
por 1lOIIlClÇio. pelo Presidente da República. de dois juizes dentre seis
advopdos de IlOÚ\'CI saber jurídico e idoneidade moral. indicados pelo Tribunal de
Justiça.

m_

.................................................................................
Dos TRIBUNAIS E JuIZES MlurAJlE:;

Ar!. 123_ O Superior Tribunal Milillr compo.-' de quinze Ministros vitilii:ios.
nomeados pelo Presidente da República. depoIS de aprovada a mdlcaçilo pelo Senado
Federal, sendo três dentre OfiCl3ls-Aenerais da Mannha. quatro dentre oficlals-gene-

/)

O'~tu"""

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianne de Palva
Secret8rio-GeraJ da Mesa
NESTA

CLAUDIO RAMOl1AGUIRRAGIlete

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
NU 133, DE 1995
(Da Sra. Elclone BarbaIJIO e Outros)
Altera a redação da alínea '~a" ·jo inciso IX do ptirágrafo ::'9
do artigo 155 da Constituição Federal.

cÁ COMISSÃO DE CONSTlTL1ÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)
As Mesas da Câmara dos Deput-3.dos e 'jo Senado Fe'j.:!:r3.:!..

nos termos do art. 60 da :onsti"tuição Federal, promulgam a
guin'te Emenda aü texto constitucional:
Art 1· E: contenda nova rMllçio • aliMa .o•• do IRetso IX dO
di Constituiçio Federal. passanDo I VIgOrar rom I seguinte rwdaçio.

·An,155

t 2' do art 155

.

t 2
IX

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

oos EsrAOOS

.

I) SObre I entrada de mercadOria Importada do extenor. exCIto QUlI1dO se
trat.r (Se bem deSbn-oo • •rvo fIXO do estlbeleamentO. e sobre serviÇO prut8do no Ixtenor.
catMndo o rmpot(o 110 Est8do onde eslJVer SItuadO o estlbfieclmento CSUllntláno da
men:aóon. ou cio II<VOÇO;"

Art 2 Esta Emencta emr. em VIgor n. a.t. de SUl pubtiCaçio,

'a!

JUSTIFICATIVA
A proposIl de emenda ora ~8d1 Visa finr pr;ni
do ICMS sobra mercadonas moort~as do 'ldtnor ~ I atn.o fi.

favorecendo dessa forma a cnação de novos empregos e geraçio de renda e nqueta

espeClirmerlle em regIões com renda ,"fenor I mlMJll ntlClonal

Sala das SeS5ÕeS em

.?'-'

I

J/,

, A'. ''1/'''''-''

,'--'-

DEPlJTA~S[RARBALHO
-

~,t.

'-

PMOS·PA-

SECRETARIA-GERAL DA MESA
PROPOSIÇAO: PEC

PAULO
PAULO
PEDRO
PEDRO

JORGE ANDERS
JORGE TADEU IlUDALEII
JORGE WILSON
JOSE BORBA

comerCIaI ou mdustnal A desoneração de mercaaonl Importada do extenor com o ObtetlVO de
Invesllmenlo no comerCIo ou na Industna e uma forma eficaz ae lncentrvar a 100Cla1lva pnvada
na InSTilllaç.ào de novos proletOs ou na amphlçio e modernIZação dos JI I!Xlstemes

/

Agosto de 1995

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

16530 Terça-feira 8

(ASS001595)

AUTOR: ELCIONE BARBALHO

'Ire

PHILE.'ofON ROOR!Gi.:ES
RAt:L 8ELEM
REGIS ~E :L::::~;ElRA
RITA C'\'''.A'rA
RI"/AL:JO :·t.&..C.~R!
ROBER," LA~ES,AA
R:lBERT':) 9RA.~T
ROBERTO F~ICA
ROBER,O PESSOA
ROCRIGt."ES PAL'-'.A
Rt:BEM MEDINA
Rt:BENS COSAC
SALO!'.AO CRt:Z
SANDRO MABEL
SAt:LO Qt:EIROZ
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SERGIO Gt:ERRA
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SILVIO ABREU
SIMARA ELLERY
TETE BEZERRA
THEODORICO FERRACO
UBALDINO JLllIOR
UBALDO CORREA
UDSON BANDEIRA
L'RSICINO QUEIROZ
USHITARO KAMIA
VADAO GOMES
VALDENOR GUEDES

MOORAO
TITAN
CANEDO
NOVAIS
PIRES FRANCiJ

VICENTE: ARReDA
'/!!.MAR ROCHA
vr:'SON SANTINI
WAGNER ROSSI
WAGNER SALr:STZANO
WEL:NTOU FAGL"N'DES
WERNER WANDERER
WIGBERTO TARTCCE
WOLNEY QCEIROZ
YEDA CRCSlt:S
ZE GOMES DA ROCHA

ZILA BEZERRA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

A8IIIlATllIIA8 COIlPIIlMADA8 RIIP2TIDA8
ENIO BACCI
MAURI SERGIO
ROBERTO PESSOA
VALDENOR GUEDES
ZtLA BEZERRA

A88IIIATllIIA8 OUII 11"0 COIlPIlItIll
ALBERTO SILVA
F.\USTO MARTELLO
HUIlBERTO SOUTO
IVANDRO CUNHA LIMA

DUll'1'ADO

ABELARDO LUPION
ADHEIIAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECIC
AECIO NEVES
AFFONSO CAMARGO
AGNELO QUEIROZ
ALBERTO GOLDIlAN
ALDO ARAJ/TES
ALEXANDRE CARDOSO
ALEXANDRE CERANTO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ALZlRA ElIERTON
ANDRE PUCCINELLI
ANlBAL GOMES
ANIVALDO VALE
ANTONIO BALHMANH
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JOAQUIM ARAUJO
ANTONIO JORGE
ARMANDO ABILIO
':ORIOLANO SALE:5
CUNHA BUENO
Ct.'NHA LIMA
DARCI510 PERONDI
OE '/ELASCO
DELFIM NETTO
OOLORES NTJNES
DUILIO PISANESCHI
EDINHO BEZ
EDUARDO BARBOSA
ELIAS MURAD
ELISEU MOURA
ELTON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EURICO MIRANDA
FATIMA PELAES
FERNANDO DINIZ
FERNANDO GOMES
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO LYRA
FERNANDO TORRES
FERNANDO ZUPPO
FRANCISCO DORNELLES
FRANCISCO HORTA
FRANCISCO SILVA
FREIRE JUNIOR
GEDDEL VIEIRA LIMA
GERSON PERES
GILVAN FREIRE
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HERACLITO FORTES
HERCULANO ANGHINETTI
HERMES PARCIANELLO
HUGO BIEHL
IBERE FERREIRA
IBRAMIM ABI-ACKEL
ILDEIIAR KUSSLER
IVO MAINARDI
JAIR SIQUEIRA
JERONIIlO REIS
JOAO ALMEIDA
JOAO COLACO
JOAO COSER
JOAO HENRIQUE
JOAO LEAO
JOAO IlELLAO NETO
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
.J0AO THOIlE IlESTRINHO

ARIIAHDO COSTA
ARMON BEZERRA
AR'l KARA
AUGUSTO CARVALHO
B. SA
BARBOSA NETO
BEIIEDITO DOMINGOS
BETINHO ROSADO
BETO LELIS
cANDINHO MATrOS
CARLOS AIRTON
cARLOS ALBERTO
CARLOS APOLINARIO
CARLOS NELSON
CECI CUIIlIA
CELIA MEIIDES
CEsAR BANDEIRA
CHICAO BRIGlDO
CHICO DA PRINCESA
CHICO FERRAMEllTA
CLAUDIO CAJADO
CORAUCI SOBRINHO
JOSE ÇARLOS 'JIElRA
JOSE OE ABREU
JOSE JANENE
JOSE LUIZ =LEROT
JOSE MAURIC!"
JOSE PRIANTE
JOSE REZENDE
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JOSE THOMAZ NONO
JULIO REDECKER
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEL'R LOMANTO
LIDI~ QUINAN
LUCIANO CA5TTtO
LUIS BARBOSA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAUL,
LUIZ DURA0
LUI Z FERNANDO
LUIZ MAINARDI
LUIZ PIAL'lIYLINO
MALULY NETTO
MANOEL CASTRO
MARCELO BARBIERI
MARCELO TEIXEIRA
MARCOllI PERILLO
MARCOS MEDRADO
MARIA ELVIRA
MARIA VALADAO
MARISA SERRANO
MAURI SERGIO
MAURICIO CAMPOS
MAURICIO NAJAR
MAURICIO REQUIAO
MELQUIADES NETO
MILTON MEIIDES
MUSSA DEMES
NELSON MEURER
NELSON TRAO
NESTOR DUARTE
NEWTON CARDOSO
NtCIAS RIBEIRO
NOEL DE OLIVEIRA
ODILIO BALBINOTTI
OLAVIO ROCHA
OSCAR GOLDONI
OSIlANIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PAULO BAUER
PAULO GOUVEA
PAULO HESLANDER

SECRETARIA·GERAL DA MESA
Seção de Atas

OfiCIO

n' ':P195

Brasília, 29 de junho de 1995

Senhor Secretãrio-Geral:
CcmUI1ICO li Vossa Senhona que a Proposta de EmendlI à
ConstltuJl;ão, da Senhora EICJOne Barbalho, que "altera a redaçAo da alinea "a", dO IncISO
IX do § 2° do atl 155 da ConstituIção Feaeral"
slgnatãnos constando a refenda propOSlçào de

contem numero sufiCiente ae

203 aSSInaturas válidas.
005 aSSInaturas repetIdas e

004 aSSlnaluras que nào conferem
Atel'lell>samente,

/

"

CLAUDIO RAMOS' AGUIRRA
Chefe
A Sua SenhOria o Senhor
Dr Mozart Vianna de Palva
Secretano-Geral da Mesa
NESTA

cAIIARA DOS DEPUTADOS
LmIS~ CITADA. ANEXADA PELA

COORDENA

DE COMISSOES PERMANENTES

CQNsmWÇÃO DA

RfP(JBUCA FEDERATIVA
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TtnllnVf

•

Agosto de 1995
S!;cÃolV

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
o restabelectmemo

da fidehdllde panidária e a mstltUlção do

compronusso programauco são medldas que se Impõem em nome do ÍortaleClmento do:>
pamdos e da moraltzaçio da auvidade pol;uca

Dos IA/POSTOS DOS E:mDOS E DO DISTRlTO·liEDERAL

Sala das Sessôes. em

Compete aos Estado~ e ao Distrito Federal institUIr impostos sobre:
I - transmissão causa mOl'lIs e doaçIo. de quaisquer bens ou direitos;
11 - operaÇÕC5 relativas' clrculaçio de mercadonas e sobre pre513ÇOcs de serViÇOS de transpone IRtercstadual e IRterrnuDlelpal e de comumc:aç;lo. alRda que as
operaçOcs e as prestaçOcs se imclem no e'tenor;
"Art.

Terça-feira 8 16531

I~~.

de

de 199

Deoutado Helio Cesar Rosas

111 - propncdadc de veiculos automolorcs.
SECRETARIA-GERAL DA MESA

§ 2.· O imposto prevIsto no IRciso 11 atendera ao segulRte:

(ASS002495)

PROPOSIÇAO: PEC
AUTOR: HELIO ROSAS

IX - incu1ua também:

aI sobre a entrada de mercadoria imponada do exterior. ainda quando se tratar

Dl!JPUTADO

de bem dcsttnado a consumo ou allVO fixo do estabelecimento. assim como sobre
servtço prestado no extenor. cabendo o imposto ao Estado onde csuver SItuado o
estabelecimento dcshnaláno da mercadoria ou do servIço;
.
ALIlf.:RTO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 137. DE 1995
(Do Sr Helio Rosa e Outros)

GOLotWl'

ZE GOtaS DA ROCHA

VALDIR COtA'l'TO
RtCAJlOO IZAR
OUILtO PISAH1!:SCHI

.101.0 MIA

CARLOS e.uoINAL

J"DtONlMO REIS

;OAO FASSARnU
ooteI!fGOS Dfn'RA
JOSE FOrtTUNATt
AJfTQHIO DO VALLI:
ItOHDlO acUIOO
JOAO AUaIDA
LIOTA QI1IIfAlf
AI.SERICO F!IJIO
l"P:lUfAJIOO DINU
C'E1.S0 OANIIL
RI':''' CAMATA

CLEONAllCIO FONSECA

JOSE LUIZ CLEROT
.1AQU!S WAONER

nIAS KURAD
.10AD HEJfRIQUl
Nn.50N '1'RAD
JOROI!: AllODlS

JOI.O TlIO"! JmSTIlINHO
MAtJ1lICIO NUU
SI:RGIO NAYA
.105E lUJITAMA DE VMlCONCfi.LOS

(APENSE-SE A PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇJ\O N9 42.

OE

1995)

CARLOS MAGNO
CIDIHHA CAIfPOS
S!RGIO B.Ul.ClLLos
S1!:ItGIO Gt1lJlJtA
rEIMO lCIRST
SALOMAO CRUZ
TJV.LDIIfO JUlfIOIt
WILSON etnrHA
WXLINTON I"AGtnfDES
VICDrI'l: AJlJU1D4

.1051: PIHOTl'I
LUCIAMO :lICA
ANTONIO JOAQI1IlC
COMFUCIO MOI1JtA

CUllIIA LIMA

Anigo único. Sio acrescentados ao art 17 da Constituição os
parágrafos 5°,6° e 7°, com a seguinte redaçlo:

Bl!IEDITO DE LIMo
BENEDITO JOHINGCS
DlNEDITO .:;t:IMAAAES
CECI CIJNli.A
CHICO Fl:R.RAHOITA
C'JtlIOUNO SALES
ct.'!IHA BCE110

FERNANDO t'tRA
....t:.ON!C FEI;AO
SIL'JIO J,BREU
?ADRE llOQl.:E
JO,"o ~EAO
,W;LO Co;lROElRO
BE':':::NHO ROSAOO
n:u RCSA
·:;ONZAGA MaTA
:'J!iE P!.'fDlTEL

DARC!SIO i'ERONOI
fATIMA "EU.!::>

"§ SQ Perdera o lI1.IIlt:ato no Senado Federal. na Càmara dos
Deputados.. nu Assembléias Legislativas. na Câmara Legislativa do Distnto Federal e nas

Cârrw'as Mwúcipais o Pilflamentar que. por atitude ou pelo voto. se opuser aos principIaS
fundamentais do Estatuto Panidario ou deixar o panido politlco em cUJa legenda foi eleito,
salvo se participar. como fundador. da constituição de novo pamdo
§ 60 . A perda do mandato. nos casos previstos no paragra.fo
anterior. serà decretada pela. Justiça Eleitoral. mediante representação do partido põ!ltico.

assegurado o diredo de ampla defe.....

ROftERTO 'JA.U.OAO
JoSE CO!HBRA
JOSE ;:AJU.05 cot."TIIIHO
JOSE ;AlIDiE
JOS! MAURICIO
!.APROVITA >J!l:IRA
LEONIOAS CRISTINa
Ll1CIMlO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ ftUAIZ
LUIZ ::ltJll.AO
M.AHO!L CASTRO
I'fARCOS LIMA

MARCOS MlDRAOO
MAURICIO Rl:QUu.o
Kn.QUI.AtllS HE'l'O
HW50H MICHELl:'l'I

HEUOH KAl/.QU!ZtLLI
HEI.SOH Kr:t."RER
NEWTON CARDOSO
NICIAS RIftEIIl.O

NOEL DE OLIVEIRA
OSMAHtO PEREIR1I,

OSVALDO REIS
PAULO HULAll'OER
AOGU.!rI'O VIVEIltOS

Sr:vDI.AHO ALVU

t..AIRl ROSADO

Con5\1lUClOnal.

PAULO BERNAADO

ROBl!:R'r<) PESSOA
RU!'U'lIS CoMC

.soM:I

tmA.LDO CORREA

EOIKliO AJlAUJO
IRl'GO BImt.
AR'1'HtJ]( VIRGILIO NJ:ro
ATIIA LIJfS

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

PAULO BAlJ'ER
PAULO RITzn
RO!lUTO aALl!S'rnA

H!'JlOONC1t. FlUiO
JOSE

rnsoN QUJ:IJtQZ

)LUlCELO B.UU\I!RI

termos do In. 60 da Constitulçào Federal. promulgam a seguJOle Emenda ao texto

JOSE PRIMóT"E
'Jll:SICIHO QUUROZ
se'JrnIHO CAVALCANT:
RAUL Sr:L.Dt
REGI5 DE OLIVEIRA

FUVIO AlUl'S
c.uu.oS MOSCONI

IBI'JU: FEMElRA
FREIU JUNIOR

Dispõe sobre fidelidade partidária, acrescentando parágrafos ao artigo 17 da Constituição Federal.

5IUlS BRASILEIRO
FRJ.!'CISCO HORTA

OSVALOO COEIJlO
CASSIO CUNHA !.IHA
PEDRO tROJO
VAUlEMAA COSTA tlETO
KALUL'i NETtO
CA.JU.OS AIRTOM
FAUSTO KARTELLO
CHICAO RIUGIDO

CAJlL05 NELSON
GEOOEL VIEIRA LIMA
CARLOS APOLINUIO
!'lESTOR Dt:ARTE
LEOPOLDO BESSONE
JOSE 1'ELES
ADUSOH RIBEIRO
NIUIAJl.IO !URANDA
GILNE'f VIAMA
PAL"LO ROCHA

FE1UJ.UlCO r')AAES
nt.\UCtSCO ~ÇIt.~ELLE5
..;DlE5IO BERNARDINO
GERSON PERES
,.:;::L·o'i\Jl FRErRE
úONZAGA PATRTOTA
tBRA1l::" "Bt-"CKEr.

~:SVALDO BI~LCHI

"rn'E BEl!:RAA
'!t:;;SA :JDl:ES
AJr.'ONIO J(JRGE"
"!ARrA ·JM.ADAO
HO'JANIlI Ql'!:IROZ
JSCAA GCUlONI
Aucc:sro NAllDES
AOHEKA.R ::)E BARROS FtIJ{O

JAIR llOl-SotUúl.O
.1A'iME 5AN'l"JlJiA
JeAO COUCO
;01..0 PAL'LO
;01.0 Plz.::oUrrI
:CAO RIBEIRO
PEDRO WILSON
WIGBrRTO :~n:CE
stLVIO TORRES
DAHUO DE CASTRO
'{tOA CRt:5It:S

AOR~ALOO .;':1l.r~K

AFFONSO CAKA1lGO
ALEXANDRE SANTOS

A.LVASlO GAUOENCIC "ETO
A.HTOHIO

cmu.oo

ARK.\NOO ABI:'10

10AO:050l.
f{~ES <'AllCIANELLO
Ht:lUIER'tO COSTA

SECRETAAIA-<3ERAL DA MESA

unllATUUai
vu.oIR ,=ot..ATIO
ARTIlI.'R nRGILro
>:AJ:It.os N"tLSON

Ht:GO ::.AGRANHA

unbTO'J.U QOI

,>p-

ct.:mv.

UalbTlJUl 0:1 OUUTADOa LIcDCIADOa

'':OILIO BALBuroTT!

RCIlERTO PAULINO

SECRETARlA-GERAL DA MESA
Seçio dflAtu
Brasllla 06 de jlolho de 1995

JUSTIFICAÇÃO

O fim da fidelidade partidária tem contribuído para o descrédito dos
Partidos
e dcsmonJIizaçio da classe política. No último decênio a troca
de Partidos por detentores de mandatos populares virou rotina e aconteceu
com uma alarmante frequência. Sio inegáveis os prejuizos que essa prlitica,
quue sempre anti-ética e nio raro imonl e até mesmo criminosa, tem causado
lIOS partidos e Instituições Políticas. Na Legislatura 90194 resultou até em
cassaçio de mandatos de Deputado Federal.
E os Estatutos aos qUaIs. pela sua Importância. o eleitor tem que adenr
oficialmente quando se filia ao Parndo e depoIS de eleito desconhece e
afronta despudoradamente. votando contra os seus pnncíplOs fundamentais e
ao agir dessa maneua. com a cumplicidade do silêncIO da lei e usando o
mandato que conquistou atravcs do Partido. esta dando uma fomsslma
conmbuição para a falênCia do Sistema Partidãno e dificultando os avanços e
a consolidação da Democracia representattva no Brasil.

COIfUlICO a Vossa SenI'lona Que OI Propoiltiíl de Errw1da à
Con5tJtlJlÇio. do S«YKlr Hiuo Rosas. Que 'disp6e sobre ficltlldade pal1ldar.iI
acrescentil/'ldQ novos PMãgrafoI ao lJI't • 7 da Con!Jtltul1;'1o FIIdMilI" conttm numero
suficIlK'lte de 1,gnatW101. conStandO a refltnc1a ptopoSIÇlIo de

1SO HlIMt\JrM validei

oo.- ..108tUI'aI~du;
000 U5lnM\.JI'U QUl!Inlo ccnferMTt;
001 lIUlnat\Jnllieglve! •
001 3Ulnatur.l de deputado licenclado

Amnciolal'T'iel"lte

/

/.j

c~~Rá'A SuaI S«lhona o Senhor
Dr Mozart VIIrY1II di' PAMI

................
NESTA

",...

conDJ:X

MO:SES :'IPNU.
BCNIFAC!O JE ANDRAOA
''''','KBElHO ;;'J'~"t'o
RO]iH'JtTO ·;AHPO~
IVANORO
r.lHA
5U:ltlUl'ANI ~,\NTOS
AL.O'lSIO m.."HES n:RREIRA

§ 70 O reCUrso cablvet da decisão que decretar a perda do
mandato teci somente efeito devolu:ivo "

~o

erRO llOGT:E::RA

:01..0 IENSEN

JOSE BOMA

a ••ftlDU

.':.BtRICO F!IJ{O

ARHANOO COSTA
.uNON BEZEItRA

PILSO SPEMFtCO

COJrJ'I~U

~E'TO
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inslituiçio da sublegenda que. indiscutivelmente. fortalece os partidos polilieos. a medida
em que pouíbilita um maior aproveitamento de suu lideranças.
Certo de que os membros do Congresso b<m c:ompreond<rio a
importincta e o alcance politico da premtte Propo$lL aguardamos sua aprovaçlo.

CQNSTITUIÇÃO DA

REPUBUCA FEDERATIVA
DO BRASIL
'OJOALDO STltICX
AfCIO NEVES
AGNALDO TIMOTEO
ALIIDlTO GOL::l!'IAH

TtnJJ..o 11
Doe Dnwros 11; GAJWm.U FlJNDAMItNTAD

ALEXANDRE ::EMJfTO
A:....·AJ!O GAt.:::lEHCIO NETO

ALZ:U EWlRTOH
ANOIU: PtlCCINlLLI
ANTONIO AL"REL:IJfO

AXTOHIO IAUOtAHN
A)lTONIO IMSIL
1JlTONIO
AN'l'ONIO
.urroNIO
AJfTOHIO
.uJfANDO
UJIALDO

CAPfn!Lo V

Art. 17. É livre a criaçl1o. fusIo. i~ e extiDÇio de putidos poIllicos, n:sJWIn1ado1 a IOberania nacional. o ~me cIemoctáIico. o p1uripuúdarismo. w direilOI ftmdamenlais da pes.- hUllllna e obIeIwdaI os seguillleS pr=eilOl:

A1.DIDfIJ.
ANllAL
IIOU.A
CARLOS AL!LUIA
CUIDa cotrrINHO

PAULO TITAN
PEDItO IJ.UJ'O
PEDIlO MOVAIS

PEDRO WILSON
J.ODltIGl.'IS
GOflIS

JOSE CARLOS VIlIM.

JOSE
JOSE
.leSl
J'OSl
JOS!

LlOJflDAS CJtIJTIJtO
L;DIA QUINAM
LUIS ItOIDTO POMTI

JOBDTO VALADAO

LUIZ lUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY

RuaDf "IOIMA
RIJIIDf5 COSAC
SAIATIlL CAAVAUfQ

LUIZ rDIIAXDO
LUIZ ~IU.

51oLOIIAO

ATU'" LINS
AUGUSTO FUJAS
AYIlU DA CtnfHA
AYlTON XD:ZZ

IDflDlTO DE "LIM
CAMDIHHO MATTOS

I - c:uáter lIIClonal;

KOYU IHA

ao.DTO .J1,rasoll

Z JfOtIO

ao_DTO ltOCHA

1tONAI.OO PDIN

KALULY Jl'rrTQ

KAJtClLO IAUtDI
MARCIO alI.ALDO NO.IIM
I'IARCOS LIMA
MMIA ILVIQ
IWIlIO DI: OLIVZIU
MAAQUINHO CXIOID
KMJJ.I SOGIO
MAlIJI.ICIO CAXPQS

ICAlIItICrO . .aUIAO

SU...

UlIJtATAM AGtJIAIl

MOuru nAHco

IWlfA

MAI. XAVID LeIO

COSTA Mno
I.\Tl'O
PILI"Z
AJfOU ootIEJ
AUIJllA
C:UCIONZ
I

ou.....
"""'"

COJ.IOLAJfO SALU

III - pralIÇIo de CllIIIII* JIIIIiça EIeilonI;
IV - Cuncioumento pu\amenIar de acordo com alei.
I ... É asqurada _ putidos poIllico& _
pua definir _ CSUIIIW'I
iDleml, 0IpJIiDçi0 e 1'uncionameaIo. deveDdo seus
atIbeIcc:cr norma de
fidelIcIIde e disciplina puúcIúiaI.
, 12.· Os putidos poIIIicos, lpÓI adquirirem penllIIÜidadejuridic:a, na llInna
da lei civil. repsuuto seus _ _ 110 TribulIII Superior EIeiIOnI.
§ 3.· Os putidos poIllico& lásI direito a _
cio lI1IIdo J*lid'rio c _
p1IlUiIO 10 '*dio e ldevisIo, DI bma da Ict.
14.· É Wldada allliliuçlo pelos putidos poIJlico& de 0IpJIiDçi0 puamilitar.

S

SIL
SIKAO. !LLDY
SYLVIO LOPU
'lUGA ANGDNlI
l1IALOO COUIA
t1D1OIf UlfDZIJtA

IIILTON Tala

subonIinaçIo a aleS;

OLIVEIRA

IUXI
IITA
MID.IO ARAUJO
ItO'DTO nAMCA

.10.11:

coUto, PAJOOnlZIO

11- protbiçio de RedlimeDlO de ~ fiJlaDc:eiroI de eaIidade ou paIIII
~ o u de

LAHDIII

ucn

FEIJ'AO
JORGE
tiDO
COSTA
KAOEIM

,uoWI DI OLIVEIM
AJt't1Mt VI~ILIO MITO

Dos PAmIXl5 poLlTJcos

.10n
.lOS!
JOSE
.JOSE
JOSI:

CJUlDOIO

""AlIO
OLIVlIRA

C1IlIlIA
rwtIto"""'"
DI: CAITJlO

DAVI ALVU SILVA

101

\lU

•

*

JZCUTAIlIA-GDAL ,DA MIJA

UluaftUII ~ . . .f t l "
1 - PIU IIOCA
2 - JII:UCW 0'!'0C2
:J - 'AULO auuI.

U
CZ

u

Ulluanau gn

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NU 138, DE 1995

IUUIJlO

(Do Sr. Carlos Apolinário e Outros)
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Acrescenta parágrafo 59 ao artigo 17 da Constituição Fede-

ral.
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

lati? SECRETARIA.GERAL DA MESA
SeçIo de Atas
AS Mesas da Càmara dos Deputados e do S.nado Federal. nos

termos do ano 60 da COnsll;uiçà~ Federal. promulgam a segotnte Emenda lO texto
constitUCional

OfiCIO n· 2315195

Brasília, 11 de julho da 1995.
Senhor Sec:relárlo-Garal:

"An.I7.
Os partidos politicos poderio instituir
sublegendas nas eleições para prefeito."
§ S'

IIÓ

três

.
Comunico a Vossa Senhoria que a PrtlPOsta de Emenda •
CoostituiçAo, do Senhor Carlos Apolinllrio, que"aclNCenta I 11· ao artigo 17' ~
Conslltulçlo FedenlI". contém número suflCienta de signatários, constando a rafarida
prtlpOsiçAo de:

JUSTIFICAÇÃO
A Proposta de Emenda li Constituiçio Foderal que ora
apresentamos ao Congresso visa a restabelecer o instituto da sublegenda partidíria para as
eIáções de prefeito.

174 assinaturas v*lid8s;
003 assInaturas repetida'; e
013 assinalul'll que n60 conferem;

Como ó do conhecimento dos iJUSIIU Pares. a iniciativa nIo Ó
inovadol<1. a experiência nio ó noVL haja vista que já tivemos outras salutares experiõnciu
anteriores, em 1977 e 1982. Contudo. com a turbulência polilica do pois. extinguIU-se o
ÍIlJIiIUto. que. a llOUO ver. urge seja restaurado.

Câmara

No momento em que a
dos Deputados discute acerca das
coli~ e também sobno a fidelidade particüriL acredilllIlQs que se faz OportuftO a

A Sua SenhoriII O 8enhor
Or. MaDrt \M1nII de Paiva
8ecnI*lo-GeraI da MeIa
NESTA
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"Art. 2" • Todo•. homen. e mulher.a. do Igual. perante a lei. que punir.
como cnme ma1iançliveJ qualquer diOCtlm,naçto atenllllórra ao. diNlrto. hUllWlO.

e ao. aqUI eotat>eklcldo•.
parágrafo 1· . Ninguém ...... p"'JUdicado ou priVilegilldo em lUIo de
nascimento. elma. raça. cor. sexo. lrabalho. religlllo. orlentaylo H1tUaI.
conv,,:çõe. politica. ou filoo6fica•. ser portador de deliCl6nCla de qualquer ordem
e qualquer partlculandade ou concliçAo SOCIal. .. "

DO BRASIL

Com o argumenlo de "enxugar" o texto con.liIuClonal. o relIIIor de
Coml.do de Si.lema1izl1çAo. deputado Bernardo Cabral, ratirou • expreauo
onentaçlo sexual daquela redaçAo.
Na revl.ao conslltuclonal de 1993. o d\IPutado Fabio Feldmann.
apresentou. em 07 de dezembro de 1993. a propo.la de emenda con.tltuclonal

TtnJl.o 11

segUInte redaçAo: "prolblçllo de diferença de !llIláno•. de exerciclo de funç6tl. e
de cnléno d. adml••A<> por motivo de sexo. onenlaçAo sexual. Idade. cor OU
••Iado CIVil" A matá"a nA<> chegou a ser apreciada pelo Congre.so naquela

PRE 006951-'1 e.la emenela visava modificar o InCl.SO XXX do art. 7·. dando a

oca.,A<>.
Portanto. nAo estamo. ,novando. Apena. rupreoentamo. para análise
de.ta. Casa. propo.ta que VI" InclUir entre o. ObjetlVOI fundamenlal. d.
República FederallVa do Bra.i1. além de promover o bem de todo.. HITl
preconceitO. de origem. raça. sexo. cor " ,dadé. lambílm o faça. sem preconcellO
por onentao;Ao oeX'ual.

CAPtnJLo V

Dos PARTID05 POLIncos
Are. 17. É Iim: • criaçIo, lIIIIo. íncorporaçIo e exliDÇIO de particb poIltic05 . .

paardadol. ~nia 1UlCiona1, o JqÍIlIe cIemocdtico. o ~IIidariAllO. OI direi.
lOl ~ d apeuoa __na e ~ OIJepiJIIeS pra:ei1Gl:

I - caráter ucioDaI'
". - proibiçIo de ~_ de _
financei/'lll de enticIade ou aowmo
alll./'III ou de IllIlordiMÇlo._;
JJJ - pralaçIo de COIIIU i JIIIliça EJeiloraJ;
IV -lIIncionamento parlamenlar de acanIo com alei
.
f ... É -1\IIIda .. particb poIltial1 autonomia para definir JIII CIU1IlUII
- . orpni~e ~ devclldo ICUS aIIfUl es1IbeJece
ftdcJidadc e dilCipliNl partid6riu. •
OI
r normas de
-

. • ~ .• OI.partidac poIIlicoupcludquirimn perawlidIde.illl'ldica
r.
da lei eml, n:pllmlo ICUS alIlUCOIllO Tribunal Superior EIeiloral.
,'" orma
. f 3.· ~ panidOl poIltic051fm direilO' _
do lIJndo particMrio e _
lIJt1IilO llO Ddio e ildevido. lia forma di lei.

f .... É YCdIda. UliliDçlo peloc part.icb poJllicos de OIJIni~paramilitar.

Além dl••o. prelendemo. Incluir nol dir1Hlo. do. trabalhador•• urbeno••
rur.i•. a pro'olÇl1OJ da dlferllllC1aÇ11o de sallino•. de exercício de funç6ea • de
cnténo de admls~ por sexo. idade. cor cu eltado CIvil e onenIaçilo sexual.

leJaI.n

Mas o que ,. verdade .ignifica 0I'IentaÇj0
A exprnalo
orientllÇio sexual dfllgna a elrlIÇio .......1. quento ao g6ner0. de ume O-por OW8. NIó .. ...... contundir orienIeçIo MXU8I com priIicaa como
muoquiomo. voyllUliomo. ele. ~ importante Iembrer que • Organl~ Mundial
de Saúde " o COIlMlhO Federal de Medicina nlo conalderem a hlSúexualidllde
doença. ~ con_ p«lI OI uludiOIOI da NXualidade que • orienIlIÇio . .xual
nAo • "opçIo", ma quea1Io complexa, com torta pouibilidedae de .XJIItnci. de
prediljlOllçllo genálica. que • • concretiZIda ou nto. a pertir dIIe reIeç6N
femili.... As pM80U nto ftCOIhem. porta1lo. OUII onentaçIo .......1. O
heleroaaexuel nto tem direlloe de cidederll. por _
heI-...xuel • o
ho!noIMXtJlII nto deVWi. _ dllClimlnado por ter ume onlll'llllÇio _ I

mlllOrlllin..

-

Cáe, aeIiInler que . . . !ele Ofll*lic. rnunicipeil • aIgl.meI
i* edoIerem lIl1 _
1GlOI, • induaio de ~
"QrielUÇIo
ClOIllO. _
....
da _ peneIiada trw1Ie •
diaaimin8llltioa. P. . ume melhOr v~. epreaenternOe o Mguinte quedrO:

"*

ÇONIliluiç6N

-

ESTAOOS

ML'NICIPIOS
D<lwodo.

BAllJA

aeo.

Conlarol.

Canvelu~

lppott. Rodola" S*uo D1aI'

w_,

Aroa. Cruz dos Almas: RIo do AnlOtUo.
112DICUn.I. SJo Jote di Vltóna e 5&1vIdoI'

(Da Sra. Marta Suphcy e Outros)

Altera os artigos 39 e 79 da Constituiçio Federal.

IA COMIssAo DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ,nos
termos do art. 60 da Constituição FedeX'al, promulgam a segui.!!
te rm.enda ao texto constitucional:

M. , •• É Clll'IIeli* IllMIIWdeçIo llO lnciIlO rv do art. ~ da ConttituiçIo:
"M.~

~. 5alIIaI.copoldulac~.

AlwndldoNOItC
SIo Raummdo dai

°

PIAm

DE

SANTA

CATAlUNA
I SAOPAULO

-~
Pio IX e TCftIIM
.......u

~

Ma<Ko:

AIJclordo

ürz._

I~-'

~

.IUI1I'lCAlIVA

•

SIo _

do

1_
de SIo F _ : FI>;o

~

C.--;fo

e-: " -

.._

RIO <ItAID!
DO SUL

_i.....

_

.

.-clOoIvI."

lvaIl""t:

I~' _ . - Alop de

P

..

ManvtIbu:

~.

do CG>: BIm _
1_
SIo'-'" do AlIo: c..-,. cb
Cocdluo; 1_: Laje do MonIO,
_ : PIl1 do ~ SIo ~: Trã
Rioo: SiIYa_.JUo clt J _
RlO GRANIlE an-.SIoT.....
DO NORTE

RlO
JANEIRO

Pl_1CIiIoI1f.e

XXX • proillIçIo da cIrnnÇII da ....... da .-clclo da ~ •
da e:rMrIO da 8lInlIaeID por rnolIvO da - . otter-.;Io ..... idIIcIe. - OU

~.

MoaI:ao.

TOCANIlNS
!&doT
AMAPA
CEARA
MATOGI085O

"M. .,.

-: v_

MaD'=

AIaIIII; C.-ro do 0aIc;
• - - do Sul c Mi-.a.

PARANA
I'I!RNAMBUCO

SERGIPE

..

EIóI

dollioBl=

r - - bIm da~• .-rI
origIm. ~
_ , an.nt8çIo . . . ., _. idIIcIe. ~ ouRI f\lIInea da~.

rv·

C_o

1 _ clt
Ourollloo: SIo _

._

~

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 139, DE 1995

ESPlRITO
SANTO
GOlAS
MARANllAO
MlNASGaWS

~doSol

........

o que ...... ideOTIOe com MIa emenda • rwo-ter • ~ da miIhne
da ldIllelnle que aIO pr-.idoII no lIW'CIIdo da 1I'IIbIIIho. _ 1I.·rlldoe.
no c:otldleno do convIvio soc:ieI. PoIt8r*l danlra do principio que
..... reger • eçIo legíIleIive • llII J*TIW** dIfNa doe direitoI ~ •
CXlI. . . . 1du:
•
f·
que" O deecai~1Ia • O iII.~ doe dirwiIoI ~ lerr.
orlginúl . . da bertI*ie ultnIjenlN pera • ecnci6ncia da lY.Imenidadlt"1, do \

JlINDIRA FEGRA!"I
JAQUES WAGNER
JAYME SANTlINA
JOAO ALMEJ:DA
JOAO COLACO
JOAO COSER
.:rOAO FASSARELLA
JOAO MAIA
JOAO MELLAO NETO
JOAO PAULO
JOFRAl/ FREJAT
JONIVAL LUCAS
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE DE ABREU
.:rOSE FORTUNATI
.:raSE FRITSCH
.:raSE GENOINO
.:rOSE JAIIENE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MAC!lADO
JOSE MENDONCA BEZERRA
JOSE PINOTTI
JOSE REZENDE
JOSE ROCHA
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIE1RA
LEUR LOMAllTO
LINDIlERG FARIAS
l.UCIANO CASTRO
l.UCIAIIO ZICA
loUIS BARBOSA
l.UIZ DURA0
l.UIZ MOREIRA
MAGNO IlACELAR
MARCELO DEDA
MARCIO FORTES
MARCOS LIMA

quais o genocídío nazista na Europa li exemplo. que eliminou. junto a ....
milhOs. de Judeu. e outra. importante. mlnooa. raciaIS. aproxllnadament.
220.000 homo'''XUlIIS. segundo dado. da IgrBja Lutenllla Austrlaca e

Zque "odo indivíduo tem direito à vida. à liberdade • a segurança pessoal"2.
a,.,m como "sem dl.tlnçAo. dír.rto à Igual proteçAo da lei ''1 e Igual proteçAo
contra toda diSCl'lmlnaçAo que Infnnja .sta DeclareçAo e contra toda provoc:açio a
tal di.ctlmlnaçAo:"
3que "oda pessoa tem o direito ao r.sperto à lIUll integndade fí.ica,
p.iqulca e moral'os, da qual li part. contrtUlnt. a onentaçiIO ..l<Ual.

4que "nada pode ser objeto de inger6ncia. arbilrària. ou abu.ivas em .ua
vida privada, na .ua família, em seu domICiliO ou em lIUll correspond6nQa, nem
de ataques ilegal' à lIUll honra ou reputaçlo8, anim como "em direrto a toda
proteçAo da lei contra ..... lnger6ncia. ou ..... ataques'"
5que "na. SOCIedade. pluralista. de hoje, no ..io daa quai.. a família
guarda nsrturalment. todo seu lugar a seu valor, prática. ta.. como a .xcJuslo da.
PNlIOII' de C8rt0l empregos em razAo de sua onentaçiIO sexual. a .xl.t6ncla de
~OI de agrelliO ou a manutençlo de persegulÇlo sobnt _
peuou. que tem
sobrevivido a vário. séculos de preconceitos.'

6que "odos o. individuo.. homens a mulher••, tendo chegado à
I1l8loridBde, pr.vista em
de lICOl'do com a legi.leçAo do pai. em que vivem e
sendo
de um ~mento pusoal válido, devem t... o direito a
lIUlodelenmnaçAo HX\IlI'''. •

1.,.

cap8Z.'

DiJaIoo_
DiJaIoo_

IParipfo...-aodo_dalloolarlçlo U_dllo _ _
'Aruso _ d a DocIoraçfo U _ dllo
'Aruso_daIloolarlçloU_dllo _ _
'AnIF _
da DocIoraçfo U _ dllo
_ _ dae-aoçlo
'AnIF~,

MARIA El.VIRA
MARIA LAURA
MARIA VALADAO
MARINHA RAUPP
KARISA SERRAJlO

~ d a S l o _ d a

e-Rica).

• AnIF II._...-dac....ç,lo _ _. - _ ~.SIoloo6daC_
Rica).
7 AnlFII. _ _ daC
Rica).

or-_cIlIP'
._dal"l.

t ;'
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(!'Il;IoclllSloloo6c1l1e-

MAURICIO NAJAR
MAURO FECUltY
MAURO LOPES
MAX ROSEIlMAIlN
MEl/DONCA FILHO

cIlI~924do_,,--_
.. _ . I R

~_.F~.1l-.odoçto924do_"--_._de
IR ..

OSCAR GOLOONI
PADRE ROQUE
PAULO BERNAROO
PAULO CORDEIRO
PAULO DELGADO
PAULO HESL.\NDER
PAULO ROCHA
PEDRO CaRREl\.
PEDRO WILSON
REGIS DE OLIVEIRA
REMI TRINTl
RICARDO BARROS
RICARDO GOMYDE
RICAROO IZAR
RlCAllDO RIQUE
RITA CJ\MATA
RIVALDO MACARI
ROBEliIO ARAUJO
ROBERTO CAl/POS
ROBERTO ROCHA
ROBERTO VALADAO

ROLAND LAVIGNE
SAULO QUEIROZ
sERAFIM VENZON
SERGIO CARIlEIRO
SILVIO TORRES
SIIlA.RA ELLERY
SOCORRO GOMES
TELHA DE SOUZA
UBALDO CORREl\.
VALDIR COLATTO
VAIIESSA FELIPPE
VICENTE CASCIONE
WEl.INTON FAGUNDES
WERNER WANDERER
WOLHEY QUEIROZ
YEOA CRUSIUS
ZULAIE COBRA
MIGUEL ROSSETTO
MILTON TEMER
MIRO TEIXEIRA
NAIR XAVIER LOBO
NAII SOUZA
NEOSON MICHELEII
NELSON l1EURER
NESTOR DUARTE
NILIlARIO MlRAIIDA
ODILIO 'lALllINOTTI

_.~I.

7·
CJle ~ NiIemIIcioI_ de gr8I1de preIIlgio • de idaologiu
cIiverIa ( 0rganiZIIÇA0 Mundial de S8úda, Anistill Intamecionat. P8Itido
DamocnIJa <a E ~ Unidos, Auoci8çio PsiquijInca ~. Auociaçio
AmIricaIe de PlIicologi8. MInisNrlo de S8úda de Fr8I1ÇII. Mlnit1II<io de S8úda do
!lrMlr. ~ Eu'cpeu, BlC.) tem ClllIIBÇ8do llIS última ~ a ravilllf
'ua. po.,,;oe. a resperto do. dif8f'llnle. aapl!C1o. da onentec;Ao ..xual das
pe.soa., t.ndendo à plena Inco<poraçAo da. rnBlIIla. num plano de lÇualdade.
Apr.sentamos esta PEC e esperamos contar com o 8pOIo de meu. par••

AlITONIO JOAQUIM
ELIAS llURAD
IVAH VALENTE

Aa8IXATURAB QUE KAO COXPEaEX
BENEDITO DE LIRA
DANILO DE CASTRO
JORGE ANDERS
MARCIO FORTES
MOISES LIPNIK
NELSON MARCHEZAN
ROBERTO MAGALllAES
ROBSON TUMA
VALDEMAR COSTA NETO

para sua aprovaçAo.

Sala da. Sessoe•.

~

em

PADRE ROQUE
ROLAND LAVIGNE

7-() b(q í

.C,f-r''Y

A8alXATIIJ1A8 DE DEPO'1'AD08 LICEIlCIADOa
MARCELO TEIXEIRA

Deputada Marta Suplicy (PT/SP)
ADAO PRETTO
AGNALOO TIMOTEO
AGNELO QUEIROZ
ALBERICO FILHO
ALBERTO GOLDMAII
ALCIDES MODESTO
ALDO REBELO
ALMINO AFFONSO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ANA JULIA
ANIVALDO VALE
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JOAQUIM
ARI I!AGALIIAES
ARLINDO CHINAGLIA
ARKA/IDO COSTA
ARIlALDO FARIA DE SA
ARIlALDO !lADEIRA
AROLDO CEDRAZ
BENEOITO GUlllA.RAES
BENITO GJ\MA
BETINHO ROSADO
CARLOS ALBERTO
CARLOS CAllDINAL
CARLOS MELLEs
CARLOS MOSCONI
CELIA KEIIIlI!ll
CELSO DANIEL
CELSO RUSSOIlA1lJlO
CESAR BA1lDURA
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CHICO FERRAIlENTA
CHICO VIGILAIlTE
CIDINHA CAIIPOS
CIPRIAIIO CORllI!IA
CONCEICAO TAVARES
CORIOLANO SALES
C1lNIlA LIMA

DARCISIO PERONDI
DE VELASCo
DELFIM NETTO
DOMINGOS DUTRA
EDINHO ARAUJO
EDINHO BEZ
EDISON ANDRINO
EDUARDO BARBOSA
EDUARDO JORGE
EDUARDO MASCARENlIAS
ELCIONE BARBALHO
ELIAS llURAD
ELISEU MOURA
ELISEU RESENDE
ENIVALDO RIBEIRO
EURICO MIRANDA
EURIPEDES MIRANDA
FATIMA PELAES
FAUSTO MARTELLo
FE:RNANDO FERRO
FERNANDO GABEIRA
FERNAllDO GOMES
FEU ROSA
FRANCO MONTORO
GENESIO BERNARDINO
GILHEY VIANA
HELIO BICUDO
HENRIQUE EDUAROO ALVES
HERCULANO ANGHlNETTI
HOIlERO OGUlDO
HUGO RODRIGUES DA C1lNIlA
IlUIlIlERTO COSTA
IBERE FERREIRA
ITAMAR SERPA
IVAII VALENTE
IVO MAINARDI
JAIIlE MARTINS
JAIR MENEGUELLI
JAIR SIQUEIRA
JAIRO AZI

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas
Brasilia. 11 de Julho de 1995

Ofício nO 2.30/95
Senhor Secretário-Gerai:

Comunico a Vossa Senool'la que a Proposta de Emenda il
Constituiç;io, da Senhora Marta Suplicy, que"altera os artigos 3' e .,. da Con.tiluiç;lo
Federal". contém numero sufiCIente de slgnatál'los, constando a referida proPOSIç;iO de.

, 76 assmaturas validas;
005 assinaturas repetidas:
009 assmaturas que não confar.m: e
001 assinatura de deputado licenciado.

A Sua Senhoria o Senho(
Or. Mozart VJanna de Paíva

Secret*io-G«aI da Mesa

1!ESTA

.
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ao Podar Lagiafatlvo tWp8CtIvo,

LEGISLAçAO CITADA, ANEXADA PELA
CooRDENAÇÁO DE COMISSOES PERMANENn:S

dIap6am Da arts. /11,

CQNsmUIÇÃO DA

f 3". 1U:

obsatVado

o

qcM

JUSTIFlCAÇAo

REPaBUCA FEDERATIVA
DO BRASIL

O atual texto da ConIIituiçlo confere ao Congresso
Nacional compat6nc:ia exclusiva para lixar a rlllTlUll8<1lÇio dos Parlamentares
para a lllgIsIaIura seguinla, bem como a do Presidente a do Vica-Pr8ll,der1Ia da
Replibhca e a dos Ministros de Estado para cada exerciclo financeirO (art. ~9.
InciSOS VII e VIII).

Ttruw I

Ocorre que o reajuste dessas remuneraçóes tem Sido alvo
de questionamentos e criticas de diversos setores da socIedade e do própno
governo colocando os Deputados e Senadores na mira dos ataques. o que

resulta em lnegãvel prejuízo para a Imagem JnstltUClOmu do Congresso
NaCional

ArL J." Conslituem objclivos fuDdameIlIais da República FcdcIatM do Brasil:

.
IV -. pnKIlll'Ver o bem de todoI, sem precoIICeitos de
idade e quIIIqlICr 0lIlraS fonnu de diJcrimiuçlo.

oriaem. raça. 1eXO. CO!:

•

Enquanto ISSO. os Poderes ExecutiVO e Judlclârio. apesar
de serem benefiCIadas com a medIda. não sofrem o ônus de sua declsA:o. Isso

ocorre particularmente no caso do ExecutiVO que. dIreta ou mdiretamente,
através de suas lideranças no Congresso. partiCipa das negOCIações para
definição dos valores dessas remunerações. ficando a responsabilidade. à vista
da socIedade. mtegralmente a cargo do Leglslallvo
No caso especifico do Poder JUdiCiáriO, o Supremo
Tribunal Federal, após aprovação dos novos valores. estende-os
adlmnJstratlvamente a seus membros, mantendo-se amda mais distante do foco
das atenções.

ThtJLoJl

Com a alteração proposta a iniCIatIva, antes privativa do
Congresso. sará diVidida com os demaiS Poderes. adotando-se uma forma mais
democrática, que nllo poderá preSCindir do consenso.
Aprovada a presente Emenda ao texto constitucional.

r

lemos a convicçllo de que estaremos contribuindo para a preservaçllo da
imagem do Congresso Nacional e dos Parlamentares.

Art. 7." SIo cIiRiIaI doI . . . .1wdora wbuoIel1llaÍl. 8Ián de _
ClIlIlIiçIo 1OCiaI:

que ~ •

..uaia de _

sala das Sessões, em

flI'de

h

de 1995.

~~~A:.

o.putado RUBENS COSAC

SECRETARIA-GERAL DA MESA
PROPOSIÇAO: PEC

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 140, DE 1995

(ASS003395)

AUTOR: RUBENS COSAC

(Do Sr. Rubens Cosac e Outros)
lIto~oN

Altera os artigos 49

t

rucunar

NtLSON KM'Ql:EZELLI
NELSON MIt1RDI

61 e 96 da Constituição Federal.

NELSON TJtAD

NtwTOIf CARDOSO

(A

~OIL!O

COMISSÃO DE CONSTITUIClIO E JUSTIÇA E DE REDAÇl\O)

.

..

lIA Meus da CAmana dos Deputedos e do Senado Federal,

'D termos do 11I1. 60 de Conllituiçlo Federal, promulgam a saguinte Ernanda
ao texto COIlIIitucíonal:

Art. 1° Suprimam-se os incisos VII e VIII do artigo 49,
ranumarando-te os demais.

AIt. 2" AcreacenIe-se ao artigo 61

DAt.llIHarrI

OSCAA COLDONI
CSKNI'IO PDlEIRA

° seguinta P8tégrafo:

§. 3" $to da inlcial/wl COIIjunla do
Prasidanla da Repdbflca, do Sanado FtidwaI, da

CIftMIlI doa 0epuIad0a a do SUptWftO Tribunal FtidwaI
aa leia qcM trxwn, em cada legislatu,., ".,. • uguinla,
_~
doa Depuladoa FedaraJa • doa
SanadoIaa, bem como • do Prufdanla • do
\IIcaoPtUfdenla da RepfJbllca a a doa lIIInistr04l da
Ealado a do SUptWftO Tribunal FtidwaI, obntvado o
que dIap6am Da am. 11SG, I, 153, _, a 153, f 2",

a

r.

Art. 3" O inciso 11 do artigo 96 pana a vigorar com a

..........................................................................
I . ao SUprMIo Tribunal FadataI, _
TdIHHNJIs SUpadofw • _
TdlHlnaIa da JustIça propor

•
"'"

I-Aan
II1AHORO et.."JlHA t.IKA
I'JO MAINMD:::
:A:tU': MAflT!NS
;AIIl 1l0[.SOIl,\RO

:AYKE S~TAHA
JEROIHKO REIS
]011.0
;0...0
10"'0
.1"011.0
JOAO

rASSAJU:I.LA
Ht!lRIQll'E
HAIA
PAU:'O

R!IlEIRO
JORGE AJl'tlERS
JOSE ALODUR
JOSE BoRIIA
JOSE COIMII"RA
JOSE :lI: AIlREU
JOSE FORTUNATI

JOSE LUIZ Cl.DOT
JOSE PRIAN'rE
JOSE SI!.JCTANA DE VASCONCELLOS
JOSE ntOHAZ NONO

tAEL VARELlA
U.I'Jl.OVITA 'ltEIRA
lJ,1.'1tA CAJUftIRO

LEOHEL PAliAM
LEtiR LOKAHTO
LIDIA QUI)l'~
Ltl'CIAJCO CA3TRO
LUIS BAJUlOU
i.UIZ I!lUAIZ
LtlIZ CAJtLOs HAOLY
LCIZ DORAO
LUIZ FEJUl'AHDO
LUIZ

IlAGNO
IlALC'l.

""'DE

KAIlCOHI P
KAJtIA 'IA
MAJl,ILU ~UtKARAt!l
MAURICIO IfAJAll
MAURICIO It!QUlAO
I(!:5'OONCA FIUlO

OSVA1J)Q IlIOLCHI
OSVALDO RlIS

PAES :lI: ANDRADE
PACto IlAUlR
PAU1.O IlEJUi'AJU)O

P.l\VI.O COJ.I'lEIJtO
PAlJLQ GQtlVEA
PAULO HESUJlDD:
PAULO RITZEL
PEDRIIIHO ABJlAO
P!:DJtO CAJfIOO

PlORO CORUA
AAIlftOOJO SAN'Tos

:t,tn:;nc:gIIDIIE
RIGIS OI ::lLIVEIIU\
FlICMOO IlNUl.OS
ROIlUTO DAL!STltA
ROI!lERTO .n:rrasCN
ilOIlEJ\TO I1AU.OAO
IlOGERIO SILVA
SA!.OKAO CRUZ
SAlfDIW lUllEt
SDGIO CAJUftIJtO
SDGIO Gll'EJUIIA
SlVEllIANO ALVES
StvDlINO .::AVALCANTI
SUAS DIU.SILt:::no
SIL'''ERHANI SANTOS
SILVIO TOMIS

5IXARA EI.I.l1tk'

Ta!: DEZER1t1I,

VICDCTE
UOA
VIIJWt ROCHA
I1:::TTOJUO MEDIOU
WlLINTOIf FACtnlD!S
WILSON IlJtA)lCa
WILSON C!.IJlHA

'IEDA ;"RVSIUS

Zr: G'!Il.AROO
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ROBSON TOMA
ROMMEL FEIJO

SECRETARIA-GERAl DA MESA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
W 141, DE 1995

SlÇIodOAlaI

(Do Sr. Marcelo TeixeIra e Outros)
Brasília, 11 de JUlho de 1995

Estabelece, excepci;)nal:ne::te, -;,.ar.13.to je S (z.;li~) anos para
Prefeitos, Vi,,=e-Prefeitos e 'Jer<?a':''Jre3 ~lei,,:os em 1,995.
:CNS7I::':I ·;Ã.O ~19 111,
DE

{APE~ISE-S:': À PROPOSTA ;)E EX:::ILlA À

SenhOr' Secretlino-Geral

Comunico a Vossa Senhafla oue a Proposta de Emenda â
Conlt1tufçio. do Senhor RuDen! Cosac. que 'alte'" OI Irtip "', 81 • " da
ConMItuiçIo FederaI-, contem l'lt..imero sufiCiente ele slgnal3nos. constandO a refenda
Jl"lIlOIlÇIodO'

171l1SflnaturlS villdas'
001 U$ln1l1.uras ~epeMil$ e
005 asslOaturu Que não conferem

1~35

)

Aa PI•••• da C.....r. do. Oeputadoa a do Sanado radaraI. nOI
tarllloa do art. 60 da Conatltuiçlo Fadaral, prOMulga. a .aguinta
•••nda la texto conatltuclonal:
Artigo Coico - Acreeça-ea ao Ato da. Olapo.iça.a Cooati
tuclon.la Trana1t6rta. o .aguinta artigo 7.:

"Art. 74 - O mandato do. PrafaIto., VlcR-P:-:f.itoa
• Varaadorl'" aleito!! tlm 1996 .ari anclrrado a 31 d. d!,
z •• bro da 2Õtt2".

Atenciosamente
i

I

/

.'.

(é'~
.'1.' ~ OS AGU1RAA

cL-À

<

f.

JUSTIfICAÇAO

A Sua Stnhon. , Senhor
Dt. Moutt V..... do 111,..

E da todo conveniente para o Pat., qua .a aleiçaa• •aja.
coincidente.: Municipai", estaduai!! 11 raderaie.

~do~

LEGISLAÇÃO ClTMJA. ANEXADA PElA

COORDENAÇAO DE COIIISSOES PERMANENTES

o •• ndato da eaia anaIS p.ra o. pr6xilftolS Pr.raitoa, VicaPreflito • • Var •• dor •• lavaria a coincidlncia para o ano 2002, o
qua proporcionaria ulla grande economia da racursoa para oa

CONsm(]JÇÃO DA
REPÓBUCA FEDERATIVA
DO BRASIL

públicoa a candIdato. I nova .11Içlo, b•• co.a Ivit.ria u.
co.pl••antar "Ic•••'rio plra cDincIdlneia daa ••ndatol.

CAPtroLO I
00 p()()EJ. LEOISlATTVO

Pa;a. a •• i., o apaio do. nobr•• Daputado• • Sanadora. p.!
r. vir aprovada ••ta Propoata da E••nda i. Con.tltuiçlo.
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"'~F<dmls."'

_ _
1qiJlMWa. pIfII' ~ _ _ o QIIC dupOaIl "' ..... 150. li,
1'3, 111,' 153. f 2.'. I;
VlII- ftUl' pIrI cadI c.uraao fiIrIDcIiJo I ~ do PreJadeMe. do
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.~.doo~.

OQIIC~'"

- . 150. 11. 153. IIl. 1'3. f 2.', I;
Slç.<o VlI/

ADELSON RIBEIRO
ADROALDO STRECIt
AFFONSO CAMAlIGO
AGNALDO TIMOTEO
ALBERICO FIUlO
ALBERTO GOLOMAN
ALBERTO SILVA
ALCESTE ALMElOA

fr~~gR~~~EIRA
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o

~

l

M

I

I

l

s

>
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1I-..
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JoIIiça

pleito

A alllçlo para u•••ndato di doi. anal, ali_ da.
dllP!.
••• al.v.da. para o arirlo pGblico, daria u.a da.continuidada nDc!
va a adalnlatraçlo.

TinIU> IV
DA o.r.ANI7ACÃO 00- 'OD'JU'~

V1J_ft:ur _ _ ....

co~••

ALVARO GAUDEIlCIO NETe
ANIBAL GOMES
ANTONIO BRASIL
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JOAQUIM
ANTONIO JORGE
ARAC!LY DE PAULA
ARMANDO AIIILIO
ARMANDO COSTA
ARNON BEZERIlA
ARY l(AJlA
ATILA LINS
AUGUSTO CAJlVAIJlO
AUGUSTO NAIlO!S
AUGUSTO VIVUROS
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO GUINARAES
BETIIIHO ROSADO
BETe LELIS
1lO1IIFACIO DE ANDRADA

CARLOS AIRTON
CARLOS ALIlDlTO
CARLOS APOLINUIO
CASSIO CIlIIHA LlllA
CECI CIlIIHA
CHICAO BRIGlDO
CHICO DA PIIINCISA
CIRO IfOGUEIItA
CO_I'llCIO llOoaA
CORIOLAllO SALIS
COSTA F_lltA
CIlIIHA LIIlA
DUCISIO PDOIlDI
DAVI ALVU SILVA
DI vn.uCO
DILCZU SPDAJ'ICO
DILSO SPDAPICO
DUILIO PISAIlIICIII
EDION QUlllIOl
UItAIII !IOItAII

ELIAS lIIlItAIl
ELTOIf ItOHIIILT
EIIIO BACCI

IKIVALDO 111111110

EXPEDITO JUIIIaA
l'ATIIlA PILAIS
F!RIfANDO DIIHZ
F!RIfAHDO GOMES
F!RIfAHDO GOHCALVES
I"ERHAHDO TORRIS
FEll ROSA

OSCAR GOuiõHI
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO REIS
PAES DE ANDRADE
PAULO FEIJO
PAULO GOUVEA
PAULO HESLANDER
PAULO RITZEL
PEDRO CORREA
PIMENTEL GOMES
PIIlHEIRO LANDIM
RAIMUNDO SANTOS
RAUL BELDI
REGIS DE OLIVEIRA
REMI TRINTA
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLIO
RICARDO RIQUE
RITA CAMATA
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO FONTES
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PESSOA
ROBERTO ROCHA
ROBERTO VALADAO
RONIVON sANTIAGO
st.LQMAO CRUZ
SANDRO MABEL
SEBASTIAO MADEIRA
SERGTO BARCELLOS
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILVIO ABREU
TELMO KIRST
TETE BEZERRA
UBALDINO JUNIOR
USHITARO KAMIA
VANESSA FELIPPE
VICENTE AlIDRE GOMES
VICENTE ARRUDA
VILMAR ROCHA
VILSON SANTINI
VITTORIO MEDIOLI
WELIKTON FAGUNDES
WERNER WAIlDERER
ZE GERARDQ
ZILA BEZERRA

FIRlIO DE CASTRO
FRANCISCO DIOGENES
FRANCISCO HORTA
FRANCISCO SILVA
FREIRE JUlIIOR
GEODEL VIEIRA LIMA
GENES lO BERNARDINO
GERVASIO OLIVEIRA
GILVAlI FREIRE
GONZAGA NOTA
GONZAGA PATRIOTA
HERCt1LAlIO AlIGHINETTI
HERMES PARCIAlIELLO
IBERE FERREIRA
IBRANIM ABI-ACKEL
IVAlIDRO CtlIIHA LIMA
IVO MAINARDI
JAIME MAJlTINS
JAIR BOLSONARO
JARIlAS LIMA
JERONlMO REIS
JOAO COLACO
JOAO IENSEN
JOAO MAIA
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JONIVAL LUCAS
JOSE ALeDlIR
JOSE BOIlIIA
JOSE CARLOS COUTIIlHO
JOSE DI AIlRItl
JOSE PORTUMATI
JOSI JAlIDlE
JOSE JORGE
JOSE LllIIlARES
JOSE LUI Z CLEROT
JOSE MAURICIO
JOSE PRIAKTE
JOSE SAlITAlIA DE VASCONCELLOS
JOSE TIIOIIAZ MONO
JOSI TllDI
LAPROVITA VIEIRA
T.AURA CARNEIRO
!.EI.lNEL PAVAlI
LEONIDAS CRISTINO
LUIS BARBOSA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ FDIlAllDO
MAGIlO IlAcELAR
MAJlCOMI PERILLO
MAJlCOS LIMA
MARCOS MEDRADO
MARIA VALADAO
MARIO DE OLIVEIRA
MAURI SERGIO
MAURICIO REQUIAO
MAURO LOPES
MELQUIADES NETO
MOREIRA FRAlICO
MURlLO PINHEIRO
NAN SOUZA
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NELSON TRAD
NILSON GIBSON
NOEL DE OLIVEIRA
0011.:&:O BALBINoTl'I

ANIBAL GOMES
AllNON BEZERRA
DENEDITO GUlNARAES
CHICAO BRIGlDO
EXPEDITO JUNIOR
GONZAGA PATRIOTA
IVANDRO CtlIIHA LIMA
JOSE BOIlIIA
JOSE CARLOS COUTIIlHO
JOSE SAlITAlIA DE VASCONCELLOS
LUIS BARBOSA
LUIZ CARLOS HAULY
MAURI SERGIO
MELQUIADES Nrro
MURlLO PIIlHEIRO
NELSON MEURER
OSCAR GOLDONI
PAULO RITZEL
SERGIO BARCELLOS
SEVDIAIlO ALVES

U8ID~

U8ID~
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DnO'l~ LICDIC~
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MARCELO TEIXEIRA

SECRETARI...·GERAL D'" MESA
S8ÇAo de Alas
Brasíha, 11 de julho de 1995,

n°I!JZ195
Senhor Secrelário-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
Constiluiçlo, do Senhor Marcelo Teixeira, que •..tabelece excepclonalmenta,
mandato de'.~ para PrwfeIt08, Vlce-Pmeltoe e V_adorH e1ettoe em 1...·,
cont~ número sufiCIente de signatários, conll6'ldo a relendo proposiçAo de:

177 assinaturas v'lidaI;
021 auinaturas repetides;
004 auinaturas que nIo conferem; e
001 ..sinatura de deputado licenciado.

~deMNI

NESTA

(Do Sr, Dommgos Dutra e Outros)
Altera as artigos 46, 54, 55 e 56 do
-::a :cnstituiçào :ederal.

Capítul~

I, !!tul~

., ,

(Ã COMISSÃO DE CCNSTITUICÃO E JUSTICA E DE F.EDACÃO)

As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. nos termos do anlgo 00.
paragrafo )0. da CODSdtwçio Federal promulgam a segumte Emenda ao texto Constitucional
An 1" A Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte rcdaçio

An, 2" Di nova redaçio aos parigrafos 1° e 3° do ano 46 da Constituição Federal.
Art. 46

"§

}O

Cada Estado e o Distrito Federal elegeria três Senadores. com mandato de quatr?

anos"
u§ 30 Seria suplentes de senadores os candidatos concorrentes na ordem subsequente de
votaçio obtida !lO pleito da eleiçio do titular"
Art. 3" D' nova redaçio às alíneas b do inciso I e n do art. 54
Art. 54

1-

a·
"b) aceitar ou exercer cargo, funçio ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam
demissíveis ali 'Nlllm. ser investido no cargo de Ministro de Estado. Secretario de Estado. do Distrito
Federal, de Preti:itura de Capital ou Chefe de nuS5io diplomatica temporaria,

n- "
b) ocupar cargo ou funçio de que sejam dcnussiveis ad IWlJIm. nas entidades referidas no
inciso I, a e b."
An. 4° Acrescenta-se ao In 5S os paragrafos S~ e 6° •
Art. 55

U§

SO

O Suplente sera convocado

ROa

casos de vaga. que ocorrera por mone. renúnciL

CUAÇio dos direitos políticos ou incapacitaÇio para o efetivo excrClcio das atividades parlamemares.

declarada por junta medica"
.. ~ b~ Ocorrendo vaga e nào havendo suplente. far-se-a eleição para preenchê-Ia se
tàharem mais de qUinze meses para o temuno do mandato"
.
An 5'J Ficam suprimidos o anlgo S6 e respectivos inCISOS e paragratbs da Constltulçào
Federal

MARCELO TEIXEIRA

A Sullllenhoria o Senhor
Or. Moart V\anIW de Palva

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
ND 142, DE 1995

QlIII DO COIUnD

DAIllLO DE CASTRO
FRANCISCO RODRIGUES
IIUIIIlERTO SOUTO
IVANDRO CUIIIlA LIMA
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JUSTIFICAÇÃO
A presente Emenda i Cormituiçio e mais uma contnbuição .10 processo de saneamenlO e
moraliZlçio da política bruíleíra., em especial da relaçio entre os que possuem cargos eletivos e a
socIedade
Nos ultimas anos a sociedade brasileira tem clillllAdo por mudanças no componamcoto dos
políticos e de todos que exercem cargos públicos O povo brudeiro nio aceita mais CISUlsmoS.
promiscuidade e falta de etica na administraçio publíca e no Parlamento brasileiro Esta emenda
pretende camgir equivocas e fechar as penas para práticas ofenSIVas a moralidade
Redlleio do . .adato de HIlador

Atualmente os senadores têm mandato de oito anos. período demasiadamente longo e
injustificável. em especial neste instante de aceleradas mudanças políticas. econàmicas e socws. Este
penodo absurdo de OIto anos conduz ao comodismo. a ineficiência e as tentativas de contmulSffiO e
etemizaçio do mandato

o Brasil Chilê.e a França si.o os umcos pllses do mundo cujo mandato de senador e S-5O
tio duradouros Os Estados Unidos. por exemplo. e de 6 anos. Mexico • 6 anol, UruguaI - 5 anos.
Argentina· 6 anos. Paraguai. 5 ano.; Pero • 5 anos; Equador - nio tem senador; Colômbia· 4 IOOS,
Venezuela· 5 100'; Panama • nio tem senador. EI Salvador - 3 anos; Nicarigua • 6 100'. Honduras nio tem senador; Guatemala - nlo tem senador; Suíca ... anos. Polônia· 4 anos. Alemanha • 4 anos.
hilia • 5 anos, Espanha - 5 IOOS; Bélgica. 4 100•• Holanda· 4 100'. Africa do Sul· 5 IOOS. Paquistio •
6 IOOS .<\ssim. a sociedade brasileira exige a reduçio do mandato de senador. compatibilizando com as
alterações que O paiS exige
Da alteraçio na ••pllacia de Senador
Ainda em retaçio ao mandato de senador. outro absurdo merece cotreçio Ho)e cada
senador e eleito com dois suplentes. originando a situaçio esdnixula de. na falta dÓ titular. a vaga ser
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ocupada pelo suplente que nào teve nenhum voto Os casos recentes de São Paulo e agora do Maranhão
em que os senhores Jose Serra e A..Iexandre Costa se afastaram do mandato por motivos diversos e os

suplentes sem voto terem assunudo revelam uma defonnação na representação Na verdade a vaga
.lbena devera ser ocupada pelos candidatos concorrente por ordem de votaçlo obtida
'los casos citados as vagas devenarn ser ocupadas por Luiza Erundma IPT:SP) que teve
tTWs de auatro nulhões de votos e por Joio Castelo tPPRItvtAl que obteve mIlS de trezentos nul votoS
no Maranhio

Pela emenda C' suplente não assunura em caso de vaga nos termos especlflcad05 E urgente
pOI';. fechar ~<;ta brecha que tem permltldo praticas absurdas. uma l..ez que as norma.s cnnstltUClOn:U5
tederaJs mtluem nas constitUições estadUaIS
Entendemos que a licença para tratar de assuntos panlcuJares pode ser tratada no
Regtmento [nterno
Espero que esta contnbUlçào seja entendida e acolhtda por esta casa com a certeza de que

É. pois. madimisszvel que peJa importância do Senado. as vagas em abeno sejam ocupadas
por quem nio se submete ao cnvo da vontade popular e rnllito menos se submete aos sacnficlos do
processo ~l6tor;U.

JUSTIÇA SE FAZ NA LLTA
Sala das sessões. 02 de malO de 1qÇ5

Em alguns paises. como Polània em caso de vacância no Senado. abre-se novo processo
eleitoral., nio existe o suplente
Chile. em caso de vacància quem assume

que as5UITUll, independente de partido

D~PT'MA

e o candidato que teve mais votOS após o titular

SECRETARIA-GERAL DA MESA

Japio. quem assume em caso de vacância e o proximo candidato mais. votado no pleito

PROPOSIÇAO, PEC

eleitoral

(ASS003995)

AUTOR: DOMINGOS DUTRA

Por outro lado. a figura do suplente de Senador e tio ob5cura Que durante o processo
eleitoral a mesma e lotalmente desconhecllla Assim, h.i _lIade de se aJUtar do texto COtl5l1tt1CIOna!
e da Vlda publica brasileira essa figura estranha e parasitaria

Basta de maoipulaçiodos cargos públicos
Outra mudança que se ImpõCc retere-se a proibição de parlamemares ocuparem cargos
publicas de confiança adrmrustratlva pubhca remos venficado manipulações grosseiras e desrespeito a
vontade do eleitor por parte de eleitos para o Parlamento. ou seja. as pohticas Incomodam. Iludem.
mentem, fantasiam e prometem aos eleitores o ceu e a terra no exerCIClO do mandato parlamentar

DEPUTADO
ABELARoq LUPION

ADAO PRETTO
ADELSON SALVADOR
AECIO NEVES
AIRTON DIPP
ALBERICO FILHO
ALCESTE ALMEIDA
ALCIDES MODESTO
ALEXANDRE CERANTO
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ALVARO GAUDENCIO NETO
ANA JULIA
ANIBAL GOMES

Apos serem eleitos. a maJona s~'l atacados de amnesla profunda. esquecendo tudo o que
faJ:aram e prometeram no processo elen,oral. OUi.ros atistam-se do mandato para exercerem funções
adnumstrauvas publica. de secretanos. mlnJstros e outros
~ovamente recorro ao caso do Mmistro Jose Serra. como exemplo de anarquia neste
processo espuno de manIpulação de cargos e funções entre o parlamento e a adnunIstraçào publica

o mnustro Jose SeITa era deputado federal. elegendo-se senador nas eleições de /)3 de
outubro de 1994 Em Janeiro de I qqS tOI nomeado mirustro do planejamento Para assumIr o cargo teve
que soltcltar a câmara licença do mandato de deputado federal Em 30 de Janeiro pedia exoneração do
cargo de nuruStro. para assumir em )0 de fevereiro o mandato de senador ~o mesmo dia pedIU Iicf:nça
para assumir o cargo de mlrustro E maiS o numstro percebe a remuneração correspondente ao cargo
de senador

Da mesma forma.. mais de 30(tnntal parlamentares federaiS e centenas de estaduais e
murnclpms adotam a mesma pratica. ou seja. se elegem para o parlamento. se afastam para ocuparem
cargos nas adltUIUstrações. uub.z.am a maquma publica em prol de mteresses propnos. de grupos ou do
carreirismo politico. ficam percebendo pelo parltmento t na hora que lhes mteressa reassumem seus
martdatos no legIslativo
Como exemplo. podemos citar o fato recente do Estado de Goiás. em que no dia 1704 95
o deputado Josias Gonzaga atravê.s do oficio na 20/95 solicita. licença de suas atividades parlamentares
para assunur a Secretana de Estado do Meio Ambiente do Estado de Goiu. Estranhamente dois dias
depOIS. em 1904 95 o seu la suplente o deputado VIrnlondes Cruvinel. se licenaa e toma posse como
Secretmo de Estado do Goiis No dIa 20 04 95 toma. posse o 2° suplente o deputado Carlos Mendes.
que se licencia da Câmara dos Deputados e toma posse como Secretario de Estado em Goiis em
26 04 95 Ponanto. ja se encontra. o 3~ suplente em atividade parlamentar O que há de InalS vergonhoso
russo e que todos esses parlamentares que se afastaram levaram COMtgO o salirio de deputado. já. que
era maIS vantajoso pua si que o salmo de Secretario de Estado
Inaceitável esta pràtica imoral O parlamento não pode continuar sendo fundo de reserva e
muito menos de tnmpolin de políticos sem etIca. Pela nossa emenda o parlamenw perdera o mandato
cuo assuma qualquer função na adnuni~raçio Da mesma forma ~lImOS suprimindo a pouibilidade de
opção pelo saJario oferecido pelo parlamento

Do Fim Das Licenças
Outra forma de manipulação que estamos destacando na emenda refere~se ao fim da.
licença do titular e da posse do suplente. em especial nos casos de licença para. tratame:mo de saúde

ANIVALDO VALE
ANTONIO AURELIANO
ANTONIO BALIIMANN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO JORGE
ARLINDO CHINAGLIA
ARMANDO ABILIO
ARTHUR VIRGILIO NETO
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO NARDES
AYRES DA CUNHA
BASILIO VILLAllI
BENEDITO DOMINGOS
BETO LELIS
CARLOS CAHURCA
CARLOS MELLES
CASSIO CUNHA LIMA
CECI CUNHA
CELSO RUSSOMANNO
CHICAO BRIGIDO
CHICO DA PRINCESA
CHICO FERRAMENTA
CLAUDIO CAJADO
CLEONANCIO FONSECA
CONFUCIO MOURA
CORIOLANO SALES
COSTA FERREIRA
CUNHA LIMA
DAVI ALVES SILVA
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
DOMINGOS LEONELLI
DUILIO PISANESCHI
EDINHO BEZ
EDUARDO BARBOSA
ELISEU MOURA
ENIO BACCI
ERALDO TRINDADE
ESTKER GROSSI

EURIPEDES MIRANDA
EZIDIO PINHEIRO
FELIPE MENDES
FERNANDO FERRO
FERNANDO GOMES
FEU ROSA
FLAVIO ARNS
FRANCISCO RODRIGUES
FREIRE JUNIOR
GEDDEL VIEIRA LIMA
GILNE'l VIANA
GILVAN FREIRE
GONZAGA MOTA

Principalmente nos Estados o instituto da licença tanto para o exercício em cargo na
administração, como principalmente para tratamentO de sande, tem favorecido a ~ de wna verlladeira
máfia envolvendo titulares, suplentes. panldos, chefes do poder executivo e medicos em prejUÍZo da
moralidade e dos contribuintes.

No Estad1Jo Maranhio, por exemplo, na legislaçio de 1991 a 1994, l4(quatorze)
deputados. obtiveram licença para tratamento de saude, totalizando 4 023(quatro mil e vinte e três dias)
causando prejUtZos de mais de um milhio de reais

As doenças que ata<aram os parlamentares são muito estranhas, tais como diabetes. Bebile
de vasos superficiais das e.metrudades inferiores. gastroduodenites não especificadas. smdroma cervico
braquial. ncunte ou rzdieuJítetor&CICl. ou Iombassacra. efeitos do frio
Neste escãndaIo que participavam iambém médicos. e até envolve troca de favores.
baganhas politicas. corrupçio e negociata com grave ofensa ao er.irio publico. a lei e a ética.

GONZAGA PATRIOTA
HOMERO OGU!OO
HUGO LAGRhllHA

~~~OREm~R

INACIO ARRUDA
ITAMAR SERPA
IVAN VALENTE
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELLI
JAIR SIQUEIRA
JARBAS LIMA
JAYME SANTANA
JOAO COSER
JOAO FASSARELLA
JOAO IENSEN
JOAO LUa
JOAO PAULO
JOAO RIBEIRO
JORGE WILSON
JOSE ALDEMIR

JOSE AUGUSTO
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE FRITSCH
JOSE LINHARES
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MACI!ADO
JOSE PIllENTEL
JOSE PRIANTE
JOSE TELES
JULIO CESAR
JULIO REDECRER
LAIRE ROSADO
LAURA CARNEIRO

LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINa
LUCIANO ZICA
LUIS BARBOSA
LC"IZ Ol'RAO
i..UIZ FERNANDO

MAGNO BACELAR
~.ARCELO DEDA
~.ARCIA MARINHO
MARCIO FORTES
MARIA LAURA
MARILU GUIMARAES
MARIO NEGROMONTE

MARQUINHO CHED!O
MATHEUS SCIIMIDT
MAURO FECUR'l
MENDONCA FILHO
MIGUEL ROSSETTO
MILTON MENDES
MILTON TEMER
MURILO PINHEIRO
NAN SOUZA
NEDSON MICHELETI
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NEWTON CARDOSO
NICIAS RIBEIRO
NILMARIO MIRANDA
NOEL DE OLIVEIRA
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PADRE ROQUE
PAES LANDIM
PAULO BERNARDO
PAULO DELGADO
PAULO PAIM
PAULO ROCHA
PEDRO CANEDO
PHILEMON RODRIGUES
RAIMUNDO SANTOS
RAQUEL CAP IBERIBE
REGIS DE OLIVEIRA
REMI TRINTA

RICARDO
RIVALDO
ROBERIO
ROBERTO
ROBERTO

GOMYDE
MACARI
ARAUJO
BALESTRA
PESSOA

ROBERTO RaCHA

ROGERIO SILVA
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ

SALVADOR ZIMBALDI
SANDRA STARLING
SARNEY FILHO
SEBASTIAO MADEIRA
SERAFIM VENZON
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SILVERNANI SANTOS
SILVIO ABREU
S IMARA ELLER'l
SOCORRO GOMES
TILDEN SANTIAGO
UBALDINO JUNIOR
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLATTO
VILSON SANTINI
WAGNER SALUSTIANO
WILSON BRANCO
WOLNEY QUEIROZ
YEDA CRUSIUS
ZE GERARDO
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A8SZ»ATURAB COKPXRMADAB REPZTXDAa
JOSE PRIANTE
MURILO PINHEIRO
NICIAS RIBEIRO
RICARDO GOMYDE
SItAS BRASILEIRO
VILSON SANTINI

CARLOS MELLES
GONZAGA PATRIOTA
INACrO ARRUDA

JAIR BOLSONARO
JARBAS LIMA

SECRETARIA·GERAL DA MESA
Seção de Atas
Oficio n' JS'I 195

Brasília. 11 de julho de 1995

Senhor Secretário·Geral:

Comunico a Vossa Sonharia que a Proposta de Emenda à
Constituição. do Senhor Domingos Dutra que "alte.. o. artigo. 46. 54, 55 e 56 do
Capllulo I, Tllulo, VI da Con.tituiçio Federal". contém número suficlonte de
signatários. constando a referida proposição de:
177 assinaturas válidas
011 assinaturas repetidas:
010 assinaturas que não conferem' e
002 assinaturas de deputados licenCIados

<

b) aceitar ou exercer cargo. função ou emprego remunerado. inclusive os de que sejam demissiveis i!Jd nutum. nas entida·
des constantes da a1inea anterior;

Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no
artigo anterior;

U - cujo procedimento for declarado incompatível com
o decoro parlamentar;
m- que deixar de comparecer. em cada sessão legislativa. à terça parte das sessões ordinárias da Casa a que pertencer.
salvo licença ou missão por esta autorizada;
que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

rv V-

Che!?

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

quando o decretar a Justiça Eleitoral. nos casos pre-

vistos nesta Constituição;

VI - que sofrer condenação criminal em sentença tranJi.
tada em julgado.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
W 143, DE 1995

'l'tenclosamente.

'
7FRAX(SC~DA~I~Vf\lAF3.DOZO
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(Do Sr. Iberê Ferreira e Outros)

:lá n:Jva redação aos incisos '/, XI:!. e XXVI a acrescenta ;.arágrafo ao artigo 79 da Constituição Federal.

(Ã ~OMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTI.:A E DE REDAÇI\O)

Coru:~

LEGISLAçAo CITADA, ANEXADA PELA
CooRDENAÇAo DE COMISSOES PERMANENTES

CÇJNsTITaIÇÃO DA

As Mau da Câmara dos Deputados e do ~ FedtnL nos termos do art. OU da
Federal. promwpm iI se:gwnr.c Emend.1.ao [exto COnstnue1OrW.

Ama0 Uruco· Acresça.~ li.O té:tto do tnC1SO V a '!prado "dele esdllldN OI
tI'aItlIIIIHertu ~ • • .."....~. . . ,.,.". ao texto do meso xm 3.txpreSsio"•
. . . . iD.1UY1~ . . . . . . . .np_ror~rwa.. ICIlPrna* ~ per1lt'" t:w texto do
:crv1 .. ~ÁU
~.lI"'I'CSII. 1""1_ p..-Ie"'. tUÚUli do m. 7"
que pusa a V1Joraracresado tambem do§ 2°. renumerado como ti 1':J I) parqratb uruco e.'OStente:

"1IIIft,....

U1CllIU

REPOBUCA FEDERATNA
DO BRASIL
v . pzso salanal proporaonal a txtenüo e i complcxJdade do trablllho. dele
e."<Chndos os lI'&bIlhadores da ID1Ctoen1presa ~ da empresa de pequeno pone~
=aII • dunçIo do fl'l.t.lho nonna1 nlo supenor a OItO hons dJanaS e quarenta e

TlIuIo IV

quatro saIWWI., fatu1tada a compe:rwçio de boJanos e da r!duçio da Jornada.
mQ.an~ acordo ou conv.mçào coJetzvalk trab&l1ro e acorda UldiVIliutl quando o
empregador !ortmero:::mprua ou ~m~ de pequeno portt~

DA ORGAl'llZAçAo DOS PODERES

>................

.

,

.

XXVI· reamhcamento das convm.çocs e acordos coietrvos óe tr:l.I:dlo. ulvo
& rmc:roempraa e a empresa de pequeno porte.

PIla

ClIpi1u1o I
DO PODalLEGlSLATIVO

!lI"

Seçiol
Do c.....-1'IIK:IotYI

.

!i 2· ~.""-"'docll:1l>alhado<adomcs1>cOlOl-..
do
tme:roen'lpraIS cocn ate 5 (CInCO I emprl!!IdoL aaqurados

rato pm'iItO no mcwo m,"

a estes ambem o di·

Art. 46.

O Senado FederlII compõe-... de represenIanlOs dos
Estados e do Distrito Federal. eIoiloo segundo o principio majc>rürio.
!I \, Cada Eolado e o Dlstrilo Federol elegeria trõs Senocloros, com mondato de ollD lIIlQII.

JVSTInCAÇÃO

Saldo 0 _ _ Q m<nor que o ""'P"Pfor pode !"lU OlllJlllOVQ ClllJ"'Pdo
fixado senlflU ICUDI do 5Ilmo nunimo. e CO:l.~ que a.1 l1uetO e
~ • _
cv- sempre, o primeiro _
do
_ _ _ doa "" _
do tal diIpooiçio. ca:n o bl do estimular. onIÇio do novai
opcrIUIlIdodeo.
_ _ ao_ ... qaon30 P<I.JUdi<:a oolmbolhadores.
vez quo eslÕO

dt uu». ddeouJnIdI
peqlIIllIS

§ 3' Cada SeMdor ...,,; eleito com dois supIenta

Seção V
Dos Deputados e dos Sénadores
Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão:
I - desde a expedição do diploma:

~

CIIIqOOI..

Jio <mp<qodoru do

=

yoron1IduOI pdu""" JJJÍJliInU. prolq<.~,. empmoa depoq"""" p<J(tl: """'". delinio;õu de
_dollli<Hlo-olllll_pelMglIlldos _ _ """"",_""","do
CIpIl:>dIde _ d o _ o

QuantO il Jornada d,,; tnbalho. p.:mu.m·s,:·a.. rcspCI.undo o lmut; rnL'Wno .:k: carga
hor.um. f101bilinr·5e. llle o IUvel mdJvllfua.t. 3$ Jornadas do emprt'gaào das mJetD ~ pttzUtnU tnlpR:$lI5 que
rem. '1a de regra. carater tamiliar e tone rela.c1onamento pessoa! entre empregador e ~mpregado.
ClJm rela.çio ilS convenções o:: 1l:01'dos colttl.vos de tr.lbalho. por repre$C1weIn
apenas a rcahdade das ca~onu profisstonm rnm orpn123du. ptopnu das mediu e grandes crnpttUS. não
::llétem a snuaçio da grande mllona dos nbalhadores que nio tem 5Cquer. o emprego foJIl'lal. quanto menos
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~'Cu

:UnqW5W ,)oadas em ua .:onvençõts e a.cordot. 'lue são sempre

.egtSuc.w

tllJL

~m

t'.1I\,,;alJ ,jos

,~nw

dJertl

do

muutnlJ J.UegUl'<ldl)

"".. 11l1''JRAII DIl DIlPtrrADO. LICDlCuno.

nu.cto =: pequenu e:nor~as iA tem d1.ÔC'Jld.;uu ~ 3.!5eguw C ~c
:n..:tdenTes ~0hre a r"ü1ha Je salan~. nÃO :mponam. .!elÍrUaVAtntntc. ,)oS i<.-resC"un,)::i
..'a. ~e

.1ldLSrUltos unpCstos por [3J.$

KARCEL:"' 1 t:IXEIRA

15

~cn"'mçoes

Relanv:unen~

Agosto de 1995

c .LCord05
~ ~lupaAÇin rlnll ~n.lh~

lU 'TIfCtnCfTIpreu .:nm 1Te .(

SECRETARIA-GERAl DA MESA
Seção de Atas

~p~aos .1 ::ltel;OTU do'!. 'n~ .iomtsUCO& ~ pr~ cemn'I~ ;;:u:JI'It%r.1 :1 :'orm~ ~
lulhôe> ·Jc ~1\11J!~0i !IOlli IkInU1lIJ. ao IlUCIOt:1\lpr~I10 r~uW1Zlr a Slruaçio dO!i trabalhadolO '-l~ hem:
~tjO nA m1~~nn.wd.1de . .l1e1I1 de esamu.lar a ibmura a novOI ctlpreendlmentOS

.\S ml~(''',~ ,"n ptOpt'lSlU nevr:tn Y'f "1\ttnÓ1das l'1t':ntto óa ('l'lme'X1l);1,. flll1" ;\

Brasllla 11 de JulhO de 1995

"1'11Cfoeropres.l e ~:l rmcrotólln1.ila ,)l'\de o rdnaarwmento ~ ~ e rev.emdo de um .:.lt;ltef
pn:tJUJtW'U1Uc:rTlerlt.c:: ~. T.!l i;"w, lurtLlUm:me l.um l)lI wwP~ dw. ~ Io'ljp:nlc. ~un:.Utw ,;

tnIormiUlt:W1e. .) rundm1eflto que 111I lUS1líÍa.r 3 tHJ.SCa de mnptlJica,çâo burOCBtIc3 e redUç3.O <lt!
,mi:.:ugos ~~ pernute ol $lJorevwenca ü& tmao e d2. pequesu. en'IlJfesL \) tr&btJho lS'J.btmaL

)tJbmato o.1a

T"om.nto. reveJa ubscrvU'. 4UC iI praatt; propollçio. nu condIçocs &qUI pt':V1staS
~ aos tr.I.ballw1ore'1 a.a mtcrOempreu e da t:If1preu de PftI~o
~e~ traolllustacQtt\o iUlfLn&s U\tqR1S da. ~Soa1l

pone. n!o 50 as

~1lIS rntttml3J

da

Senhor Secretano.Geral

a

PrOpOsta de Emenda a

sufiCiente de s.gnatános. constanao a refenda propoSição de:

contem numero

Comunico a Vossa Senhona que

Constituição. do Senhor Iberê Ferreira que." <lã nova radaç.llo aoa inciso. V XIN.
XXVI. acrnc....tI paragrafo ao art. .,. da eonalituiçlo F~l'
.'

171 aSSinaturas válidas
a~ assrnaturas repe(jt"jas.
006 aSSInaturas ~ue n.lo COnf4!lI:em' e
001 aSSinatura de deputado licenCiado
SECRETARIA-GERAL DA MESA
PROPOSIÇAO: PEC
AfJTOR:

(ASS004595)

DIlPll'1'ADO
FERNAl/DO TOIUlES
ABELARDO LUPION
FIlUlO DE CASTRO
ADELSON RIBEIRO
FLAVIO' ARIlS
ADHEMAR DE BARROS FILHO
FRAIICISCO
HORTA
ADROALDO STRECK
FREIRE JUNIOR
ADYLSON MO'l'TA
GEDDEL VIEIRA LIMA
AECIO NEV1!~
GERSON PERES
AGNALDO TIMOTEO
GERVASIO OLIVEIRA
ALBERICO CORDEIRO
GILVAI/ FREIRE
ALBERICO FILHO
GONZAGA
IIOTA
ALBERTO GOLDMAK
GONZAGA PATRIOTA
ALCEST!! ALMEIDA
HELIO ROSAS
ALJn(AIIDRE CERA!lTO
HENRIQUE EDUARDO ALVES
ALEXANDRE SANTOS
HlLAlUl> COIMllRA
ALVARO GAUDEIlCIO NETO
HlJG() LAGIWlIIA
~ONIO llALHI!AllIl
HIJIlaDTO SOUTO
~ONIO BRASIL
ILOEMAR KUSSLER
~ONIO GERALDo
IVl\NORO CUNIIA LIMA
~ONIO JOAQUIM
JAIME FERNANDES
ANTONIO JORGE
JAIR SOARES
ANTONIO UEl/O
JAIRO AlI
AR): MAGALIIAES
JOAO COLAcO
AIUlAIIDO AIlILIO
JOAO MAIA
ARIlON BEZERRA
JOAO MELLAO NETO
AROLDe CEORAZ
JOAO MEIlDES
AUGUSTO VIVEIROS
JOAO PIZZOLATTI
AiRES DA CUNHA
JOAO RIBEIRO
B. SA
JONIVAL LUCAS
BASILIO VILLAIlI
JORGE WILSON
BEl/EDITO DOMINGOS
JOSE BORBA
BENEDITO GUlKARAES
JOSE COIMBRA
BE'l'INHO ROSADO
JOSE LINHARES
BONIFACIO DE Al/DRADA
JOSE LUIZ CLEROT
CARLOS AIRTON
JOSE MENOONCA BEZERRA
CARLOS ALBERTO
JOSE ROCIIA
CARLOS CAKURCA
CECI CUNHA
JOSE SANTAl/A DE VASCONCELLOS
CELIA MEIIlJES
JULIO REDECKER
LAEL VARELLA
CESAR BAIlDElRA
LAIRE ROSAOO
CHlCAO BRIGlDO
CIPRIAl/O CORREIA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAI/
CIRO NOGUEIRA
LEUR LOMAllTO
CLAUDIO CAJADO
LIMA NETTO
CORAUCI SOBRINHO
LUCIAl/O CASTRO
CUlIHA BUENO
LUI S BARBOSA
DANlLO DE CASTRO
DARCISIO PERONDI
LUIZ BRAGA
DE VELAsCO
LUIZ BUAIZ
DILBO SPERAl'ICO
DUILIO PISAlfESCIII
LUIZ CARLOS HAULY
LUI Z FERNANDO
EFRAIM MORAIS
LUI Z P IAUHYLINO
ELIAS KURAD
MAGNO BACELAR
ELISEU MOURA
MALULY NETTO
ELTON ROIIIIELT
MANOEL CASTRO
EULER RIBEIRO
MARCIA
MARINHO
EURICO MIRANDA
!!ARcom: PERILLO
EXPEDITO JUNIOR
!!ARIA VALADAO
FATIMA PELAES
!!ARILU GUlKARAES
FERNAl/DO DINIZ

U8ZD'rllaU 00&1_1.8 .ZPftIDU
DUILID PISANESCHI
LAEL VARELLA
LEONEL PAVAN
'<aBERTO MAGALIIAES
'ONIVON SANTIAGO

MELQUIADES NETO
MEIlDONCA FILHO
MUSSA DEMES
NAI/ SOUZA
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NEY LOPES
NILTON BAIANO
OSORIO ADRIANO
OSVALDO BIOLCHI
PAES LANDIM
PAULO CORDEIRO
PAULO FEIJO
PAULO GOUVEA
PAt'Lo HESLANDER
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PEDRO IRUJD
PINHEIRO LANDIM
RAllIUIlDO SANTOS
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLIO
RICARDO IZAR
RITA CAMATA
ROBERTO BRANT
ROBERTO FONTES
ROBERTO MAGALHAES
ROBERTO PESSOA
RODRIGUES PALMA
ROHEL ANIZIO
ROMMEL FEIJo
RONIVON SAl/TIAGO
RUBEM IlEDINA
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SANDRO MABEL
SAULO QUEIROZ
SEBASTIAO MADEIRA
SERGIO BARCELLOS
SERGIO GUERRA
SEVERINO CAVALCANTI
SILVIO TORRES
TALVANE ALBUQUERQUE
TETE BEZERRA
THEODORICO FERRACO
UBALDINO JUNIOR
UBIRATAN AGUIAR
URSICINO QUEIROZ
VALDOHIRO HEGER
VILHAR ROCIIA
VILSON SANTINI
WELINTON FAGU!lDES
WELSON GASPARINI
WILSON BRANCO
WILSON CUlIHA

U.ID~

FELIX MEllDONCA
FRANCISCO ROD~IGUES
MOISES LIPNIK
NELSON lRAD
WILSON BRAGA
WILSON CAMPOS

f

FRANC

IBERE FERREIRA

QUI! 11M CODPU

A Sua Senhona o Senhor
Dr. Momrt Vianna de Palva
Secreláno-Garal da Meu
NESTA

t

ciosamente

075: tvÃ

ctDOZO

Chefe?,

CÇ>rfS1TTaIÇÁO DA
REPOBUCA fEDERATIVA
DO BRASIL
1IbIIo8

----.-- --

-

Terça-feira 8 16541

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Agosto de 1995

SECRETARIA-GERAL DA MESA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
W 143, DE 1995

AIJTOR:

(Do Sr Iberê Ferreira e Outros)
Dá nova redação aos incisos V, XIII e XXVI e acrescenta parágrafo ao artigo 79 da Constitaição Federal.

(A

COMISSl\O DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E DE REDAÇl\O)

C~

As Mesas. da. CimU'& dos. L>epuMos e do $en&do Federal no. termos do an
Fcdml prom~ a seguuut Emenda.ao texto colUt1tUClonal;

()Ú

da.

Art1gO Uruco· Acresça-se ao rato do 1J1C1SO V a uprrsdo "lIeIe euNidM ..

traHIIIladefts" .-..-,...,......
nn.
. . . . a..,recHotf..

pequeM perte".

ae:tfdI~

1mo'WU

ao texto do 1SlC150 xm

:1 ~ ".

~_lNI&Prta.,.....
perW' ::30 texto do
XXV1ll cxpraMu OlSllho_1NM'1II1I ~RA ell..,IftlI_ ..._ , . . . . . LutIuI elo ld1. ;"

que pusa a VJSOf&r acresado tambem do § 20 , renumerado como ti I"
".'\rt. 1"

,

1)

pmgra.I:b wuco exlSlente:

.

v - p1SO saIanal proporcional à extensão e i complcxuiade do trab41ho, dele
e.xc.luidos os trab&1hadorts danucroempm& c da empresa de peqUClO potte~

xiIi".

dInçio do rrabIih~~nnal nio s~~:;·~~;;horasdww qu&m1Q
quatro seman.us.. Cacu1tada 3. comp4!'IlSAÇio de horinos e da rtduç3D da Jomada.
Dledilntc acordo au convençio colelivl. de tnb&!ho eacordo tndividual a,,1Wldo o
1:IDprepdor for JIUC!'O;:[Dpresa ou ~pr:sa de pequeno pOIU~

e

•••

>

•••••

e

".,,'

XXVI· recon:hecuncnto <lu convençÓl!S e acordos coienvos de trnt.lho. uNo

pua a IIlLCtoeIIJP(CA e a empresa de pequeno porte;

§1"

§2'

.
~

i_cIoo _ _ osttabolhador" d<

~COIl"ate5(cmcol~~lesteswnbm1(}

rao prnuto no mclJO m."

di·

JUSTIFICAÇÃO

ScOOo o piso AImal o menor que o aDJlUPdor pode popr. um novo ~
de wua dtltromUlWdl eat.eBOOL fixado scmpu: ICWI do sa1ádo muUlDO, ~ ~ que I:f, nUCfO e
_
cmplaM do ~ do mio-de-oln. - . _
"""'ll't. o plim<iro " " _ do
_. _
doi ... 0!l<0Iu0du do lJ1 diopooIçio. com o fim d< csmnular • allIÇio d< """'"
oportIIIlldada
EstapropoolLllO rompo om quo nllo pttJlldicaoo _
.... ""que tsr.io
lI'"'"1bduoI pdu ...... minimo. pro
""""""", •• _
do poqucnu p<Xto ""'""'. doJini,;õu do

vaIom
d< mio-<Jo.oln
supo<tt
__
_ do
_o

pdM grandos _

ponm.quuo ""PR _

...". da

Quanto a Jornada de uabalho. pcmutu'-sc·a. rcspc1tando " l.umtc mlX1lTlo de cu~a
horma. llCX1bWm·sc. I1te o ruvel tndMdua1, oU Jornadas do empr~gado das rnlCrO ~ peqllmu ernprellu que

lem. \,a de regm, cararer W1ulw' d torte re1laonamento pessoal entte empregador e empregado
C.Jm relaçio u convenções e acordos col.dlvos de trabalho. por tept~we:m
Jpenn a real1dade das categ:onu prolÍ.UlOnm maJI ~ propnas das rnedas e gr.mdes empresas. não
r:I1erem a 51tuaçào da gnnde rnltona dos traba1h&dorcs que nio tem .stquer. o emprego formal qtW1to malOS
.lS ~~.~ntual5 COnqW5tA5 oJbndu em tm convenções c acordos, que sio IImpre além do rrurumo a.uegurado
pe!al.:gaiação

Orl. se u nucro e pequenas empr~as )a tem dlticul.dade em 35!tgUr:1! o IIU!lL.-r.o
função d06 ónl1S Ulllldentes sobre a Colhi de salinos. n10 suponam. dtfiru.l1VlUl1tnte. ,)S acresCIJ!lQ:i
trItllStlntos UTlposros por tm convtnçôcs e acordos

1~aJ.. ~m

RelanVMIen~

á

eql~

doA trahllhAtloreA

etr mlCl't'lemprfM com

~rl!

~

emprqados ;1 C:ltqor1a dos tt3ba1lw1om domesoCO& ett:1 propo5~ cert3m.ente g:lr.1nttr:i 3. fonn:1hz:lçào de
lt1!ll\ôeç ~ çmprtgos poIS punuttrt ao nucroonpresano r.egulanur .l !lltu&çio do:; traballador..:s ql1l!: 1I0JI::
~tio na tnformaUdade. além de esnrnular a abtrtuta a noVQI empreendimentos.
As modLfkt,&S ora pcopostll devem ser entendtdas dentro r:!o ('ontml) r:!1" ql1~ a
mscroemprtsa e uma rnn.crotiuttt!m onde o rebcwl'WI\flnto ~ e tevesndo de um c:u:uer
pn:donWWltettll:tlll: p~.

Tli!
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PROPOSlÇAO: PEC

(lIlo. JUJ1WIICllU.': t:OIn Oli ~rea ÔlIl~ VIi'=I11e. o.:Of1)UIUI

<.J

IBERE FERREIRA

DI!PU'l'ADO
ABELARDO LUPION
ADELSON RIBEIRO
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
ADYLSON MOTTA
AECIO NEVF~
AGNALDO TIMOTEO
ALBERICO CORDEIRO
ALBERICO FILHO
ALBERTO GOLDMAN
ALCESTE ALMEIDA
ALEXANDRE CERANTO
ALEXANDRE SANTOS
ALVARO GAUDENCIO NETO
ANTONIO BALIlMANN
ANTONIO BRASIL
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JOAQUIM
ANTONIO JORGE
ANTONIO UENO
ARI MAGALllAES
ARlIANDO ABILIO
ARNoN BEZERRA
AROLDO CEDRAZ
AUGUSTO VIVEIROS
AYRES DA CUNHA
B. SA
BASILIO VILLANI
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUlMARAES
BETINHO ROSADO
BONIFACIO DE ANDRADA
CARLOS AIRTON
CARLOS ALBERTO
CARLOS CAMURCA
CECI CUNHA
CELIA MENDES
CESAR BANDEIRA
CHICAO BRIGIDO
CIPRIANO CORREIA
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CORAUCI SOBRINHO
CUNHA BUENO
DANILO DE CASTRO
DARCISIO PERONDI
DE VELASCO
DILSO SPERAFICO
DUILIO PISANESCHI
EFRAIM MORAIS
ELIAS MURAD
ELISEU MOURA
ELTON ROHNELT
EULER RIBEIRO
EURICO MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
FATIMA PELAES
FERNANDO DINIZ
FERNANDO TORRES
FIRMO DE CASTRO
FLAVIO ARNS
FRANCISCO HORTA
FREIRE JUNIOR
GEDDEL VIEIRA LIMA
GERSON PERES
GERVASIO OLIVEIRA
GILVAN FREIRE
GONZAGA MaTA
GONZAGA PATRIOTA
HELIO ROSAS
HENRIQUE EDUARDO ALVES
HlLARIO COIMBRA
HUGO LAGRANHA
IlUMBERTO SOUTO
ILDEMAR KUSSLER
IVANDRO CUNHA LI~

JONIVAL LUCAS
JORGE WILSON
JOSE BORBA
JOSE COIMBRA
JOSE LINlIARES
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MENDONCA BEZERRA
JOSE ROCHA
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JULIO REDECKER
LAEL VARELLA
LAIRE ROSADO
LACRA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEUR LOMANTO
LIMA NETTO

LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ FERNANDO
LUIZ PIAUHYLINO
MAGNO BACELAR
MALULY NETTO
MANOEL CASTRO
MARCIA MARINHO
MARCONI PERILLO
MARIA VALADAO
MARILU GUlMARAES
MELQUIADES NETO
MENDONCA FILHO
MUSSA DEMES
NAN SOUZA
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NEY LOPES
NILTON BAIANO
OSORIO ADRIANO
OSVALDO BIOLCHI
PAES LANDIM
PAULO CORDEIRO
PAULO FEIJO
PAULO GOUVEA
PAULO HESLANDER
PEDRO CANEDO
PEDRO CoRREA
PEDRO IRUJO
PINHEIRO LANDIM
RAIMUNDO SANTOS
RICARDO BARROS
RICARDO HERACLIO
RICARDO IZAR
RITA CAMATA
ROBERTO BRAlIT
ROBERTO FONTES
ROBERTO MAGALllAES
ROBERTO PESSOA.
RODRIGUES P.~LMA
ROMEL ANIZIO
ROMMEL FEIJO
RONIVON SANTIAGO
RUBEM MEDINA
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SANDRO MABEL
SAULO QUEIROZ
SEBASTIAO MADEIRA
SERGIO BARCELLOS
SERGIO GUERRA
SEVERINO CAVALCANTI
SILVIO TORRES
TALVANE ALBUQUERQUE
TETE BEZERRA
THEOOORICO FERRACO
UBALDINO JUNIOR
UBIRATAN AGUIAR
URSICINO QUEIROZ
VALDOMIRO MEGER
VILMAR ROC!lA
VILSON sANTINI
WELINTON FAGUNDES
WELSON GASPARINI
WILSON BRANCO
WILSON CUNHA

JAIME FERNANDES

JAIR SOARES
JAIRO AZI
JOAO COLACO

:iubstrato da Informa1ldade. o tLtndamento que VIlJust1&ar a busca de sunplt!icaçâo buroct1Uca e redução de
,,:ncargos q~ pemute a sobrevJ.VênC1a da IDJCf'O e da pequena empresa; o trabtiho mfonnal.

JOAo MAIA
JOAO MELIAO NETO
JOAO MENDES

POdUltO. rcvc1a ob5crvar. que. presente propo5lÇio. nas candiçócs aqUI. PfClo1.iW
:usc:gura :lOS tr.lbalhadorrs da rmcrotntpre!a e da empresa de pequeno porte. não so as garnntw rnuurn~ da
IqaJ&çio ttabl1lwlta como garantIU Ultqpl1S di. Prevu1énC1& Soc1a1.

JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO

ABBUOlrtlllAB COIl1'IIIlIADAB IUIPI!'I!IDU

~~'~

'I

DUILIO PISANESCHI
LAEL VARELLA
LEONEL PAVAN
ROBERTO MAGALHAES
RONIVON SANTIAGO

ABBl:lIA~

FELIX MENDONCA
FRANCISCO RODRIGUES
MOISES LIPNIK
NELSON TRAD
WILSON BRAGA
WILSON CAMPOS

AJlBIJlATtlIlAB OI! DBPU'l'ADOB LICI!JICIAD08
MARCELr' TEIXEIRA

Qlll! lIAO COIl1'I!Il'llt
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Seção de Atas

v-

piso salarial proporcional à extensão e à comple·

XIII -

dtqação do trabalhe.. normal não superior a oito

xidade do trabalho;

Ofício nOJ "),-/95

Brasiha. 11 de Julho de 1995.

horas diárias e quarenta e quatro semanais. facultada a compensação de horários e a redução da jornada. mediante acordo

ou convenção coletiva de trabalho;
Senhor Secretário-Gerai.

XXVI - reconhecimento das corwençóes e IlCOI'dos c0letivos de trabalho;
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda à
ConslltUlçáo, do Senhor Iberê Ferreira que." d* nova redllÇao aos incisos V, XIII e
XXVI e acreacenta par*grafo ao alt. .,. da Conalituiçao Fedoral". contem numero
suficiente de signatários. constando a refenda proposição de'

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇAO
W 146. DE 1995

171 assinaturas válidas;
005 assinaturas repedtidas;
006 assinaturas que não conferem: e
001 assinatura de deputado licenciado.

At

-/tI

10<..' \r Jorge;: Anderl;ll

t'.í
... i.;

ciosamente,

OOA SILVA C RDOZO
Chefe
-

'!O\.1 r"J.lt,.:;1o

i

.1}Ír;a.1 ".1" ,10 inn.,;() \,' do -lrti&o ! I J..i \'n::t it:l.!

FL'~ral.

As Mesas da CImanJ dos Deputados e do Sen~ Fed8nJI.
tf!rmcIs do § 3" do Art. 60. da Con~íJtulçao Federal. promulgam a
seguinte Emenda do texto constitucronal:

llOI!

Artigo úmco A alfnea d. do meso VI do art. 14 da ConstItuiçaeJ

Federal passa a Vigorar com a segUinte redaçOO'

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Secretário-Geral da Mesa
NESTA

Art. 14

.

VI - a Idade mlmma de .
d} dele$$elS anos para Vereador.

JUSTlFICAÇAo;

CAMARA DOS DEPUTADOS
LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PEtA
COORDENAÇAo DE COMISSOES PERMANENTES

C9NsmUIÇÃO DA

NIo s. tnItil de r«ónca. O 8nJsi1 ti um pais jovem e de jovens.
/Mia da metade de sua popuJaçfJo está compreendida na faixa etfIria abaiXO
de 19 atlOlI. A dlICIdo da ConstItwnte. que InaxporoU ao eleitorado
nac:iotIaI os jOVfHl$ li PlIItir de 16 anos. Importou no reconhecimento de uma
j' ptWXlsiftnte f&lIIid«Ie social. Natural se toma que. propon::sonalmente à
popuIw;ijo, os JCNfIIIS lHItrIjam expRSMll1lente mprNentados no eleitorado
do,.&.

REPUBUCA FEDERATIVA
DO BRASIL

Entretanto. a Assembléia NaaonaJ ConstItUinte oUlolgou aos
Jovens a partir de 16 anos uma "mera Cldadama". 9/S que adqwnram o
diresto de votar mas mio de semm votados.
.

TituloU

Os IOvenS. desde os ban= esccJanIS. _
rrweJam
pnKJCUparjolI com OS destinos do pais / ou fTIe$TTIO com a mtlit.Jnaa poJftica.
Isso mUItO antes qU8 fosse cnada a disaplina de educaçtlo moral e civrca,
nos curnculos de ensino.

DOS DIREITOS E GARANI1AS FmmAMEl'ITAIS

o idealismo. sampre prNent&. a hon8$/idade de propó:s/to$. a
criatividade nB$ soIuç/les e a crença T7I8TlIfema num futlJfO prorrt/tlSOT. sao
apat/EJ(;;os desses JCNfllls. que mJo podem ser dNprezadOll na ocasiao da
esccJha dos diriQllllteS do pais. peJo Simples riJICo de que alguns deles
venham a sofrer inffulnciB$ de lidenJtlça$ dernagógiC8$ e oportunilliiJs.
~

Capítulo I

DOSDIRElTOSSOClAIS

Art. 7' São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. além
de outros que visem à melhoria de sua condição social:

nato.

portanto.

e

desejfNel que comecem

a

extlfCitIV-Ml.

desde Jogo. nesse millter.
Expostos bam mais cedo as experi6ncias da vida. melU7lO as
mais ~ e d%rosa:r. as mais perlgosa e até IIOCÍVU. _ s JCNfllls
apruentam, diante dos acontecI1IlIInto&. um comportamento bam IIlIIIs
daHnvoIto do que dos seus colegas dos anos 50 ou 50; muito mais
infclrmados. ele apatfICem mais C8f'IIZH de formuIr ju~ sobre pescas
li MuaçtJes, mais lII77IIIdo$ no exercicio daquela aItica que . nesta idade.
costuma ser feroz; a QIIITIB de intenJsses que a "modermdade" p(je diante
deIels os toma CfII'IarnfInte t1I8Í$ atilado e penetrantes do que seus
antepassados quando tinham os melll7lOS ventes de:zuseis anos.
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o menor. jfl patticipa ativamente dll econatr/fB do paIs. atrllvés
do trIIbalho produtivo. A IegislaçiJo trabalhista. fTIalS nOVll ti alfnada com a
realidade sÓCIo-econ6mrca do BtaslI. permite o ingresso no men;ado de
lnIbaIho a p6rlir dos 14 BfIO!I de Idade. Essa patticipaç*) do menor n60 se
tlX1I1III nos contnJIDs de trIIbaJilo fonnsIizados nos grandes centros.
tomando ~ consJdBrlIveis nlJS att.~d:.....-<os do mIIIO rum/. c:abendo
alflda r&ssaitar que com acNento do eshItuto da cn8t~ e do adolescente
Ifcou proibido quaJq__ frabalho li menonos é2 14. anos de Id..<ode. salvo na
conacaçlJO de aprendiz (11ft. 60).
o jovem.
se

tflfá.

no

hoje. estfl mais preocupado em estudar e em sacer
futuro. conaCOes de trabalhar e de sobreviver. com a 160

necessárillliben18de para ir e w. empreender. prodlDir e coJher os legltimos
l'rutDs de seu suor den1TD do mais puro regime demoatItico.
filhos começaram a antecipar a alvorada de sua
emanClpaçao. Antes. só depoiS de "smr de casa" casado. passava a ter
sua autonCJT11/11 reconheCIda. Falo do BrasiJ de 25 li 40 anos passados. E
mIo só do VlIBreJo longmguo más do padrao médio nBCIonal. sobretudo nos
dNer$os comparomentos da classe média. 1110 proletWlZ8da ultimamente.
Os

Os Iflhos na escola • alguns. na UniVersidade. Os filhos. na
fflbnca ou' na loja. chamados peJa exigfncja Jaboral fJf8COCff de reforr;ar o
salário famiH... O agravamento da cnse econOrntca. a CUlVa
acentuadamentfl maiS CI1Jfli da distribuiçilO de rvnda eXIgiu que os jovens
fossem I7llIIS c8do fi luta pelo ganho. E ficassem. quem sa. menos
jOVfHl!f. e seguramente. menos castIItOS. Por essas perrias de vida afetiva e

de tempo irrecuperfNel. no enveIhfIcer antwcipado. tiveram 11 contraparlida
de II!lMIgUfllT-stHheS. ssntado fi masa da copa. na hora da rrJfeiçilO coIt1tiva.
o dinfito de tw opinifJo própria. de discordar e de votr IndfIpendentemen.
QIIfIm sabe até de IfMIrlfIr a slflaliZlJÇ40 tradicional das mflulnctas.
passando de 0f1entIId0 li onentador: de otNidof 11 orador; de platéia atenta a
proponente insistrHlte.

Com o desenvolvimento dos meios de comunicaçlJO e com a
mudIInça dos comporlamentos sociBts. iIInde 11 aceIenr-se o ingresso do
ado1tJtlt:entrJ ml vida civiJ . NkJ hINendo 1'IlZiIo. assim. ptn impedir o jovem

de uma paI1Jetpaçao mais efetiva na po/ltica . cUJa mfluMCla cotidiana ele
está ciJda vez mms em condições de sentir e avaliar.

t= nesse contexto que apresentamos Emenda li ConstitUlçao.
buscando permmr que esse mesmo Jovem apto a exercer o direito ao voto.
possa também ofertar sua contnbUlç;lo li Vida públtca. na medida em que
poderá ser votado - aos dezeSS8/S anos. para Vereador.
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da açtio governamental. acabou marcando. prinCIpalmente nos Jovens. a
descrença na poIltica e nos poJlticos.
EshI quadTJ exige de lodos nós.
soIidariamentos
comprometidos com o futuro do paIs. uma reflexllo aprofundada. um
exerclcio de critica • autocrltica.

Em seu célebre discurso na ConstitUInte. enSlllou-nos mestre
Afonso Arinos: "EscoJher é eleger para sI. eteger é escolher para todos'
MtNe-nos o propósito de oferecer fi juventude uma porta abetta
para Sllll preunça ativa na VIda po/ltica bTlJSlIeIra e nas tarefas de
constnJç4o de um pais li aJtum de seus sonhos.
AdemaIS julgamos ,<ue a maJOr ;JaftIClpaçaO do Jovem na
polltica possa aiasta-io do oeco sem salda das drogas
Cuadra amda "ememorarmos que
.31ssumru Q TOno aas 14 anos

Quando o paIs passava por um momento onde se colocava eI"
questllo a descêneta de seus dingentes. os chamados "Caras Pintadas"
desempanhanun papel decisivo 8/S que foram às ruas clamar por um Brasil
mms Justo em que se buscava reslaurar a moralidade. a senedade. a
dlgmdade e a ética.

Por cerlo . deu-se ali sua aprovaçao. com louvor.
vestibular de Ingresso na Vida polllica

no dlflcil

Mostrou-<õe toda a forçá. coerênCIa e cidadania do Jovem
brasiJelro que ocupou espaço de fundamental IrrrpotMncra para que
entrássemos em outra fase de nOSS() processo de aperfeiçoamento
democrátJco.
Provou-se. desta forma. ser o Jovem detentor de maturidade
para análise e discussikJ do processo po/ltico. ASSIm sendo. nada ITlB/S
justo que se efetive tal participaçilO. autonzando-<õe o direito a serem
votados.
As eleições. esdncia de democracta. n40 passam de um
método para tomsdB de decillCes pelo qual se afere a vontade da mlJlOlta.

Com certrll1I. há analfabetos mais infotmados do que pessoas
alfabetizadas e JCN811S de dezesseis anos mais conscientes. em lermos
po/lticos. do que adul/o$ 'com mais de tnnta anos.

No que conc:eme ao discernimento e senso ético . o jovem
pode ter 11IIJturidade. Caràtrr e sendo ético Independem de Idade.
O BtaslJ do desrespeito às BSP/raç06s popalanls. da sociedade
COlOcada fi lI!Irgem do processo de tomada de decisoos e da fiscalizaçlJo

cenáno hlstónco Pearo 11

AcredItamos num pais de Jovens conscientes de seu papel
:xeccupa....'.:;::; em realizar projetos. resaíver problemas socralS e comgtr
nJustlças
Julgamos que a mudança somente se lará a partir da
generoSidade. da sensiblJidade e da emolIvldade própnas do Jovem que
tem amda dentro de SI aquela boa fé. a credulidade e o caràler que a
habItuaI convlvêneta com a necrose de nOSSO sistema polltico Já nos roubau
ha mUllo rempo

Buscamos com esta proposItura. permrtir que eles encontrem
neste novo direito um estImulo li plena matuncace clVlca.
Nilo podemos olvidar. por último.
que a alribUlçao de
responsabilidade aos jovens é a única forma de lomá-/os adultos. Tratar os
JOvens de 16 anos como cnanças é um desserwço li NaçIJo.
Felizmente. parece-nos que a juventude brasiJeira ,:xrN;erva todo
seu sentida critico em relaçlJo a sItuaçtio polltica do paIs - o que é mUito
saudável. poIS é a critica que conduz li justa cobrança - ma:s. mantém
Integro todo o seu mananCIal de esperanças em relaÇilo ao própno destino.
ou s8fa. ao futuro do Brasil

Sala das Sessoos. em
Há aqueles que sustentam o lM'gumento de que essa
prerrogativa nfJo deva ssr concedida em decotrIncta do "ball(o nível de
discernimento e de mformaçtio" daquaJes a quem VIsa benefiCIar Na
verdade. o difllito a ser votado nllo se pode pautar pela presumida
qualilfcaçlJo intelfK:tual de quem o exerce. Fosse BSSIm. nllo só os que se
SItuam na faixa entre 16 e 18 anos. mas grande patte da populaÇilo
brBSillllra estanll Igualmente sob a suspeita de nikJ possUir. ainda.
"condlÇÓfllli de maturidade"para viver no sistema democrático.

'lO

Deputado
ADAO PRETTO
ADELSON RIBEIRO
ADELSON SALVADO!l
AD!lOALDO STRECK
AECIO NEVES
AGNALDO TIMOTEO
AGNELO QUEIROZ
ALCIONE ATHAYDE
ALDO ARANTES
ALDO REBELO
ALEXANDRE SANTOS
ALl!INO AFFOMSO
AlIA JULIA
AlIIBAL GOMES
AlITONIO AURELIAlIO
ANTONIO BllAaIL
AllTONIO CARLOS PAIll/UNZIO
AllTONIO DO VALLE
AllTONIO JOAQUIM
AllTONIO JORGE
AR!IAllDO ABILIO
AR!IAllDO COSTA
ARNALDO MADEIRA
ARNON BEZERRA
AUGUSTO FARIAS
AUGUSTO NARDES
B. SA
BARBOSA NETO
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUlMARAES
BETINHO ROSADO
BETO LELIS
CARLOS CAlIURCA
CARLOS MOSCONI
CASSIO CUIIHA LIMA
CECI CUIIHA
CHICO DA PRINCESA
CHICO FERRMIENTA
CHICO VIGILANTE
CIPRIAlIO CORREIA
CLAUDIO CAJADO
CLEONAllCIO FONSECA
CUIIHA BUENO
DAlIILO DE CASTRO
DE VELASCO
DOLORES IlUNES.

i9

de ()

h

de 1995.

JOR~RS
DOMINGOS DUTRA
DOMINGOS LEONELLI
DUILIO PISAlIESCHI
EDSON EZEQUIEL
EDSON QUEIROZ
ELCIONE BARBALHo
ELIAS MURAD
ELISEU !lESENDE
llNIO BACCI
ERALDO TRINDADE
EZIDIO PINHEIRO
FAUSTO MARTELLO
FERNANDO GABElRA
FER.l.lANOO GuMES
FERNANDO TORRES

FEl: FOSA
FIRMO DE CASTRO
FLAVIO ARN5
GIUJEY VIANA
GILVAN FREIRE
GONZAGA PATRIOTA
HERC'1LANO ANGHINETTI

Ht:GO LAGRANHA
HtiGO RODRIGUES DA CUNHA
HUMBERTO COSTA
ILDEMAR KUSSLER
INACIO ARRUDA
JAIME MARTINS
JAIR BOLSONARO
JAIR MENEGUELLI
JAIR SIQUEIRA
JAIR SOARES
JAllDlRA FEGHALI
JARBAS LIMA
JOAO ALMEIDA
JOAO COSER
JOAO FASSARELLA
JOAO LEAO
JOAO PAULO
JOAO RIBEIRO
JOSE CARLOS SABOIA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE FRITSCH
JOSE GENOINO
JOSE PIMENTEL
JOSE. PRIAlITE
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LWRA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEONIDAS CRISTINO
LINDBERG FARIAS
LUIS BARBOSA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
MARCELO DEDA
MARCIO FORTES
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARCONI PERILLO
MARIA ELVIRA
MARINHA RAUPP
MARIO CAVALLAZZI
MARIO NEGROMONTE
MAURICIC REQUIAO
MAURO LOPES
MELQUIADES NETO
MILTON MENDES
MILTON TEMER
MIRO TEIXEIRA
NEDSON MICHELETI
NELSON MEURER
NELSON OTOCH

RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO GOMYDE
RIVALDO MACARI
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO fONTES
ROBERTO FRANCA
ROBERTO ROCHA

LEGISLAçAo CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE COMISSOEs PERMANENTES

CQNSMOIÇÃO DA

REP<lBUCA FEDERATIVA
DO BRASIL

ROBERTO SANTOS

ROBERTO VALADAO
ROGERIO SILVA
RoLAND LAVIGNE
ROMEL ANUlO
SALVADOR ZIMBALDI
SEBASTIAO MADEIRA
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SERGIO MIRANDA
SWERINO CAVALCANTI
SILVERNANI SANTOS
SIMAO SESSIM
SYLVIO LOPES
TELHA DE SOUZA
TETE BEZERRA
UBIRATAN AGUIAR
URSICINO QUEIROZ
USHITARO KAlIIA
VALDEMAR COSTA NETO
VALDEIIOR GUEDES
VANESSA FELIPPE
VICENTE ARRUDA
WIGBERTD TARTUCE
WILSON BRANCO
WILSON CIGNACHI
WILSON CUNHA
WOLNEY QUEIROZ
YEDA CRUSIUS
ZE GERARDO
ZILA BEZERRA
ZULAIE COBRA

NESTOR DUARTE

NEWTON CARDOSO
NILTON BAIANO
DE OLIVEIRA
OLAVIO ROCHA
OLAVO CALHEIROS
OSMANIO PEREIRA
NOE~

OSVALDO REIS

PAt!LO CORDEIRO
PAt:LO FEIJO
PAULO GOtNEA

PAULO RITZEL
PEDRINHO ABRAO
PEDRO WILSON
PHHEMON RODRIGUES
PIMENTEL GOMES

ASSINATURAS CONFIRMADAS ••••••••••••••••••• 173
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM..............
5
TOTAL DE ASSINATURAS
184
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SECRETARIA·GERAL DA MESA
Sol"o de Alas
Brasília. 11 de julho do 1995.

Slt"Jo 1'/11

Do hocmD ÜD/1IA1t'O
Senhor Secretáno-Geral:
ComUniCO a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda á
ConstilulçAo, do Senhor Jorgo Anders que, .. di nova redaçlo ••11.... d, do Inciso VI
do .rt. 14 d. Constltulçlo Federar, contém número suficiente da signatérios,
constando a referida propoSição de'

173 assinaturas válidas;
006 assinaturas repelidas; e
005 assinaturas que Mo conferem.

;J
F

A Sua Senhoria o Senhor

Or. Mozart Vianna da Paiva
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO'
N° 147, DE 1995
IDo Sr MOIses I.lpOlk e OutroS)
l\ltera a alir.ea "b", do inciso

r:<,

do artigo 235,

da Constituição Federal, para prorrogar o
prazo
para a transferencia de encargos financeiros
da
Gnião com servidores dos ex-Territórios que

peE

tenciam à administração federaL

Enquanto isso, os recursos transferidos pela União ultrapassam a cifra
de 90 milhões de reais, que não representam muito em comparação com os outros
Estados, afinal, em matOrIa de transferência. RoraIma esta na frente apenas do
Acre e de Tocanllns. Mas, em comparação com os recursos propnos, essas
transferenclas representam a diferença entre a conllnuação dos programas de
infra-estrutura que estão em andamento no Estado e a falênCIa completa e
rrreverslvel, com todos os problemas socims, políticos e económlcos decorrentes.
Nio podemos deixar que ISSO aconteça. Na nossa opmlio, ê
responsabilidade do Congresso NacIOnal socorrer os ex-Territónos com uma
prorrogação, de pelo menos maJS cmco anos, da llbngação da União de transferir
recursos para pagamento dos semdores optantes 'que penenClam a administração

federal.
Diante do que foi exposto é que esperamos contar com o apoio dos
nobres Colegas para ver aprovada a presente Proposta de Emenda a ConslltulçãO.

IA COMISsAo DE CONSTITGlçAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAC)

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:

,:{í'

11 /

Sala da Sessões, em.;t ~ de,-v-v/"-' vJ

de

~.

Art. único. A a1inea "b", do inc. IX, do art. 235, da ConsntUição
Federal passa a VIgorar com as seguintes alterações:

Deputado MOl8ES L1PNIK .
"Art.235

.
ADAUTO PEREIRA
ADELSON RIBEIRO

IXa)

ADELSON SALVADOR

..
.

b) no décimo setIIndo ano, os encargos
do Estado serão acrescidos de tnnta por cento
e, no décimo terceiro, dos restantes
cinqüenta por cento."

JUSTIFICAÇÃO

Nio se trata, aqui, apenas de uma questão política. em que vários
membros da Federação precisam desesperadaInente da ajuda dos demais. É
sobretudo um grande problema social que ~ta prestes a estourar a partir do
momento em que os Estados afetados se VIrem obrigados a promover demissões
em massa, para atenderem a um prazo que a Assembléia Nacional Constituinte
fixou, com grande equivoco, precipitadamente, sem dar aos Estados um tempo
razoável para adaptarem-se a nova situação. É bom que se lembre, antes de mais
nada. que o prazo de sete anos. para a construção de novo Estado, não passa de
um fugaz momento.
De acordo com a atual redação do dlsposmvo que pretendemos alterar,
em outubro deste ano, quando a ConslllUlção completar sete anos de
promulgação, os Estados que resultaram da transformação de Temtónos FederaiS
deverão assumir cmqllenta por cento dos encargos com pagamento de semdores
optantes, sendo que, em outubro de 1996, os encargos serão transferidos
integrabnente para esses Estados. Se o prazo para essa transferênCIa não for
prorrogado, os novos encargos podem levar ao colapso dos Sef\1çOS públicos,
porque os ex-Territónos SImplesmente não dl.spôem de recursos sufiCIentes para
absorver a nova despesa, apesar de todo o esforço que vêm fazendo no sentido da
autonomia financeira.
No Estado de Roraima, a receita própria com a arrecadação do ICMS
representa tão somente dez por cento do orçamento estadual e não cobre sequer a
folha de pagamentos dos atualS 12 mil semdores. [550 se deve, dentre outras
coisas à impossibilidade de utilIzação econômIca de boa parte do solo produllvo
do Estado, que tem apenas 4,1% de seu temtóno lIvres para a anvidade
agropecwiria. Os restantes 95,9% conslltuem areas de reservas indigenas Já
demarcadas ou em processo de demarcação, que não estão economIcamente
disponiveis e que, portanto, não mtegram o potencial de arrecadação tributária do
Estado. A situação se repete em todos os demaiS Estados ex-Temtórios, embora
nem sempre pelas mesmas razões.
A independencia econômica e financeira estadual, que já é difici! .m
circunstâncias normais, dado o elevado nivel de tributação centralizada que
ocorre DO Brasil, é ainda mais problemática no caso de Roratma. Veja-se, por
exemplo, que o Estado, no exercicio financeiro de 1994, mesmo explorando todas
as possibilidades de arrecadação tributária. recolheu pouco menos de 26,9
milhões de reais, o que o coloca no antepenúltimo lugar, no rankmg de
arrecadação Cllitadual, ganhando apenas do Amapá e do Acre.

ADHEMAR DE BARROS FIUlO
ADROALDO STRECK
AECIO NEVES
ALBERICO FIUlO
ALBERTO GOLDMAN
ALCIONE ATIlAYDE

JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE COIMBRA
JOSE DE ABREU

JOSE
JOSE
JOSE
JOSE
JOSE
JOSE

FORTUNATI
JANENE
LINHARES
LUIZ CLEROT
MAURICIO
PRIANTE

ALEXANDRE CERANTO

JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS

ALOYSIO NUNES FERREIR>.
ALVARO GAUDENCIO NETO
ANDRE PUCCINELLI
ANIBAL GOMES
ANTONIO BALlIMANN
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO FEIJAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JORGE
ARMANDO ABILIO
ARNON BEZERRA
ARTHUR VIRGILIO NETO
ARY KARA
AYRES DA CUNHA
BENEDITO DOMINGOS
BETINHO ROSADO
BONIFACIO DE ANDRADA
CECI CUNHA
CHlCAO BRIGlDO
CONFUCIO MOURA
CORIOLANO SALES
DANlLO DE CASTRO
DARCISIO PERONDI
DAVI ALVES SILVA
DE VELASCO
DILSO SPERAFICO
DUILIO PISANESCHI
ELIAS MURA0
ELISEU MOURA
ELTON ROHNELT
EIIl!RSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
ERALDO TRINDADE
EURICO MIRANDA
EZIDIO PINHEIRO
FATIMA PELAES
FELIX MENDONCA
FERNANDO DINIZ
FERNANDO GABElRA
FERNANDO GONCALVES
FERNANDO ZUPPO
FEU ROSA
FLAVIO ARNS
FLAVIO DERZI
FRANCISCO DORNELLES
GEDDEL VIEIRA LIMA
GENESIO BERNARDINO
GERVASIO OLIVEIRA
GILVAN FREIRE
GIOVAIlllI QUEIROZ
GONZAGA MOTA
GONZAGA PATRIOTA
HELIO ROSAS
HERIIES PARCIANELLO
HlLARIO COIMBRA
HUGO LAGRAIIJIA
HUMBERTO SOUTO
IBERS FERREIRA
IBRAHIM ABI -ACI{EL
ILDEMAR IruSSLER
JAIR BOLSONARO
JAYIIE SANTANA
JERONIMO REIS
JOAO COLACO
JOAO COSER
JOAO IENSEN
JOAO MAIA
JOAO IIEIlDES
JOAO NATAL
JOAO PIZZOLATTI
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE ALDEMIR
JOSE BORBA

MUSSA D~
NEDSON MI CHELETI
NELSON MARQUEZELLI
NELSON MEURER
NELSON TRAO
ODILIO BALBINOTTI
OLAVIORDCHA
OSCAR GOLDONI
OSMANIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PAULO BAUER
PAULO BORNHAUSEN
PAULO CORDEIRO
PAULO FEIJO
PAULO GOUVEA
PAULO RITZEL
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PHILEMON RODRIGUES
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
RAQUEL CAPIBERIBE
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO HERACLIO
RITA CAMATA
ROBERIO ARAUJO
ROBERTO JEFFERSON
ROBERTO PESSOA
ROBERTO VALADAO
RODRIGUES PALIIA
ROGERIO SILVA
RONIVON SANTIAGO
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SALOIIAO CRUZ
SANDRO NABEL
SERAFIM VENZON
SERGIO BARCELLOS
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SILVERIIANI SANTOS
SIMARA. ELLERY
TEUlO ICIRST
TETE BEZERRA
THEODORlCO FERRACO
UBALllO CORREA

JOSE THOMAZ NONO
JOSE TUDE
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CARNEIRO
LEONEL PAVAN
LEOPOLDO BESSONE
LUIS BARBOSA
LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUIZ DURA0
LUIZ FERNANDO
MAGNO BACELAR
MARCONI PERILLO
MARCOS LIMA
MARCOS MEDRADO
MARIA VALADAD
MARQUINHO CHEDID
MAURI SERGIO
MAX ROSENllANN
MELQUIADES NETO
.MENDON~ FIlJIO
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USHITARO KAMIA
VADAO GOMES
VALDENOR GUEDES
VALDOMIRO MEGER
VICENTE ANDRE GOMES
VICENTE ARRUDA

VILSON SANTINI
WELINTON FAGUNDES
WIGBERTO TARTUCE
WILSON CUNHA
ZILA BEZERRA

LEGISLAçAo CrTADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE COMISSOES PERMANENTES

177 alsinatura válidas:
003 _natura .-pelidas: •

coe 8U1n81uras qua nto CQr1faram.

A Sua SanhoriII o

Or.

samor

Moart_de~

~de_

REPUBUCA FEDERATIVA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
NO 149. DE 1995

DO BRASIL

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

(Do Sr EdlOho ArauJo e OutrOS)
Pernlte 3 acurrulação reIll.lJlerada de cargos públícos, no caso que
espec if ica.

TtmD IX
DA' DI.l'05tn'Ir.. CON!I1TI1'CIONAI' Gr.Il,\.s

.
An. 2J!i. Nos dez primeiros anos da criaç:lo de Eslado. serio observadas as seguintes
normas básicas:
I - a Assembléia Legislaliva será composu de de7.essete Deputados se a populaç:lo do Estado for IOferior a seIscentos 01,1 habilantes. e de vinte e quatro se Igualou
superior a esse número. até um mllMo e quinhentos 0111:
11 - o Governo terá no máximo dez Secrelarias:
III - o Tribunal de Contas terá trCs membros. nomeados. pelo Goveriiador
eleito. dentre brasileiros de comprovada IdoneIdade e llOlório saber.
IV - o Tribunal de Justiça terá sete desembargadores;
V - os primeiros desembargadores serio nomeados pelo Governador eleito,
escolhidos da seguinte forma:
a) cinco dentre OS magistrados com mais de trinla e cinco anos de idade. em
e.xercicio na áJea do novo Estado ou do Estado originário;
.
b) dois dentre prorIlOlores. RIS mesmas condiçlles. e advogados de c0mprovada idoneidade e saber jurídico. com dez anos. no minimo. de e.xercício pmfiuional.
obedecido O procedimento fiudD na Coostituiçio;
VI - no caso de Estado provemente de Território Federal. OS cinco primeillll
desembarplores poderio ser escolhidos dentre Juizes de direito de qualquer pane do
Pais;
VII - em cada coman:a. o primeiro juiz de direito. O primeiro promolor de
justiça e o primeiro defensor pUblico serio nomeados pelo Governador eleito lpÓI

concurso público de pmvu e 1l1U1as;
VIU - até a promulpçIo da Coostituiçio estaduaJ. respondedo pela Procuradoria-Geral. pela ~ e pela Defensoria-GeraJ do Estado adYopIoI de
IlOlÓrio saber. com lrillla e cinco lUIOS de idade. no minimo, nomeados pelo G0vernador eleiro e demissíveis ad /111/11111;
IX - se o novo Estado for resultado de rransfonnaçio de Território Fede....I. a
transferência de encatgosfinanceiros da Uniílo para pagamenlO dos servidores apeantes que pertenciam à admlOistraç:1o federalocorrerà da seguinte forma:
ai no sexto ano de instalação. o Estado assumlrà vinte por cento dos encargos
financeIros para fazer face ao pagamenlo dos servidores públicos. ficando alOda o
restante sob a responsabilidade da Uniílo;
b; no sétimo ano. os encargos do Estado serio acrescidos de trinta por cenro e.
no oitavo. dos restantes cinqlienta por cenro;
X - as nomeações que se seguirem às primeiras. para os cargos mencionadol
nesre artigo. sen'lo diSCIplinadas na CoD5UlUlç:lo estadual;
XI- as despesas orçamentàrias com pessoaIlll1o poder.lo ultrapassar cinquen.
la por cento da receita do Estado.

~ SECRETARIA-GERAL DA MESA
s.çtQdeAlas

OfiCio n" 2f3195

~

NESTA

CÇ>NsmUIÇÃO DA

,

Agosto de 1995

Bralília. 11 de Julho de 1995.
Senhor Secretáno-Genll:

COl11IJllico a Voua Senho<i. qua a Propou de Emenda •
COMtltuiçAo. do Senhor Mo,
Lipnik, qua "aliara • allMa "b". cio lnelao IX, cio ar!. :
231, da ConatIluIçto ,
para prorrogar o prazo ..... a _ I a de

lAPE.'<5E-SE ). PROPOSTA DE E!>lE1;'DA ). C01óS1IlU1C!lJ S9 128/95)
As M.... da Câmara do. Depwldo. e do S....do Federal, 00. lermo. do
arriBO 60 da Coolliluiçio Federal. prollll1lpm I "p,e Emenda lO 'eXlo constituCIOnal .

Arti80 ÚI1iCO. Acresce0'"'' 10 ÍIlciso XVI do arriBO 37 I seBUinte alínea:
"Art. 37

..

XVI

.

d) I de doiJ carBo. privltivo. de cirurBíio-deutiJu".

JUSTUlCATIVA

A poaaiIriIidade de &CWIalIaçio mumerada de cartl0s púhliooa, 0lIl caril..
excepcioaal, eu ~ previatu DO ÍIlcilo XVI do uti80 37 do texto coaaucioaal
jwIifica-.. 0lIl fimçio da noceaidade ;'0 serviço pUblico e do resime psnicular doi
prolíslioaais das eatell0riu mall:ioudu DO n!erido uti80.

°

Ocorre que com dcomvolvimatto da asaiaÕllcia i saúde nO pllÍl, e I
coasoqueute ÍIIlepaÇio doi cuidados deaúrio. ao. serviço. ptal&do. i popWaçio. a . .
do cirurBíio-daltiJu OI equiparou i do módico.

.

Cuidando·se de profissionais prestando sen.;tr0S de saude da mesma oaMeu
e tdenílco regime de trabalho. o tntaDiento CODstnuclDnal Dio podena ~r díferenclldo.
motr.o que Justifica a propOSItura da presente

Ei"

Silo ds. str""- em ..: -) _ t: ,.::

DepUlldoff~O

.-\RAr:JO

ABELARDO LUPION
ADELSON RIBEIRO
ADELSOM SALVADOR
ADHEMAR DE BARROS FILHO
AIRTON DIPP
ALBERICO FILHO
ALBERTO GOLDIIAIl
ALCIONE ATRAYDE
ALDO ARAIlTES
ALDO REBELO
ALEXANDRE CERANTO
ALEXANDRl! SANTOS
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ALVARO VALLE
ALZlRA EWERTON
ANDRE PUCCINELLI
ANTONIO AURELIANO
ANTONIO BRASIL
ANTONIO CARLOS PANNUNZIO
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO DOS SANTOS
ANTONIO JOAQUIM
ARLINDO CHINAGLIA
ARIIAIlIlO C"OSTA
ARNALDO MADEIRA
ARTIIUR VIRGILIO NETO
ARY lWlA
AUGUSTO NARDES

AYRTON X!IlI!:Z
BENEDITO DE LIRA
BENEDITO GUlMARAES
CARLOS APOLINARIO
CARLOS DA CARBRAS
CARLOS II!LL!:S
CHICO DA PRIXCESA
CIRO NOGUEIRA
CLAUDIO CAJADO
CQRIOLAJlO SALES
DARCISIO PEROIIDI
DE VELASCO
DOLORES HIlHU
DOMINGOS LEOII!LLI
DUILIO PISANESCHI
EDIHHO BEZ
ELCIOME !lARIlALHO
ELIAS ABRAllAO
ELIAS MURAD
ELISEU RESENDE
ELTON ROHNELT
EMERSON OLAVO PIRES
ENIO BACCI
EURICO MIRANDA
EURIPEDES MIRANDA
EXPEDITO JUNIOR
FAUSTO IlARTELLO
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FERNANDo DINIZ
FERNANDO GOHES
FERNANDO TORRES
FERNANDO ZUPPO
FEU ROSA
FLAVIO DERZI
FREIRE JUNIOR
GERMAIIO RIGOTTO
GERSON PERES
GILVAN FREIRE
HELIO BICUDO
HERACLlTO FORTES
HERCULANO ANGHINETTI
HUGO LAGRANIIA
HUGO RODRIGUES DA CUNHA
HUMBERTO COSTA
HUMBERTO SOUTO
IBRANIH ABI-ACKEL
IVAN VALENTE
IVANDRO CUNllA LI!!A
JAIME MARTIllS
JAIR SIQUEIRA
JAIR SOARES
JAIRO AZI
JAIRO CARNEIRO
JARIIAS LI!!A
JOAO ALHEIDA
JOAO LUO
JOAO llATAL
JOAO PAULO
JOAO RIBEIRO
JOI.O THOHE HESTRIllHO
JORGE TADEU HUDALEN
JOSE ALO EMIR
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE COIMBRA
JOSE GENOINO
JOSE JANENE
JOSE PRIANTE
JOSE REZENDE
JOSE ROCHA
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
JOSE TUDE
JOVAIR ARANTES
JULIO REDECKER
KOYU IHA
LAURA CARNEIRO
LEDNIDAS CRISTINa
LEUR LOHANTO
LIDIA QUINAN
LI!!A NETTO
LINDBERG FARIAS
LUIS ROBERTO PONTE
LUIZ BRAGA
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ FERNANDO
LUIZ !!AINARaI
MARCELO BARBIERI
MARCELO DEDA
MARCIO FORTES
MARCIO REINALDO MOREIRA
MARCONI PERILLO
MARCOS Ll!!A
MARCOS MEDRADO
MARIIlIIk RAUPP
MARIO CAVALLAZZI
MARISA SERRANO
KARQUINHO CHEDID
!!ATHEUS SCHIIIDT
!!AURI SERGIO
!!AURICIO CAKPOS
MAURICIO REQUIAO

MAURO LOPES
KELQUIADES NETO
KEIlDOIICA l'ILIIO
MILTON KEIlDES
NELSOH lIBllRER
NESTOR DUARTE
NEJlTOJl CARDOSO
HILSOIl GIB_
HILTON BAL\IIO
OLAVIO ROCHA
ORCINO GOHCALVES
OSCAR GOLDONI
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO UIS
PAES DE ANDRADE
PAULO CORDEIRO
PAULO DELGADO
PAULO FEIJO
PAULO GOL'VEA
PAULO LI!!A
PAULO RITZEL
PAULO TITAN
PEDRO CORREA
PEDRO WILSON
PINHEIRO LANDIM
PRISCO VIANA
RAUL BELEM
REGIS DE OLIVEIRA
RICARDO IZAR
RITA CAlfATA
ROBERTO BRANT
ROBERTO FONTES
ROBERTO· FRANCA
ROBERTO ROCHA
ROBERTO SANTOS
RODRIGUES PALHA
ROGERIO SILVA
ROHEL ANIZIO

1911allinatura viJidaI:
003 _natur1II ,..,.,du;
005 MIll1IIlUrU que nlo conIerem; •
001 . . - . de dapuIado lanciado.

A Sua 8enhorIa o llanhor
Or. MowtV..... deP_
Sacnl*io-GaraI de Mau

NESTA

LEGISLAçAO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE COMISSOES PERMANENTES

CÇ>NsmUIÇÃO DA

REPUBUCA FEDERATIVA
DO BRASIL

RUBENS COSAC
SALO!!AO CRUZ
SANDRO MABEL
SEBASTIAO !!ADElRA
SERGIO BARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCAllTI
SILAS BRASILEIRO
SILVERNANI SANToS
SILVIO ABREU
SILVIO TORRES
SIMARA ELLERY
SOCORRO GOMES
SYLVIO LOPES
TELIIA DE SOUZA
TETE BEZERRA
TUGA ANGERAMI
UBALDO CORREA
USHITARO v.MlA
VALDEMAR COSTA NETO
VICENTE ARRUDA
VICENTE CABClOHE
VILI!AR ROCHA
WAGNER ROSSI
WILSON BRANCO
WILSON CUNllA
YEDA CRUSIUS
ZAIRE REZENDE
ZE GERARDO
ZILA BEZERRA
ZULAIE COBRA

ASSIllATURAS CONFIRl!ADAS ••••••••••••••••••• 198
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM..............
5
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIAOOS......
1
TOTAL DE ASSINATURAS...................... 207

REPETIDAS:

SECRETARIA-GERAL DA HESA

TITtJLo IIJ
DA ORGANIZAÇÃO DO EnA/I('

CAl'lnwVIJ
DA

AoMImsnw;Ao PúBLICA

SEç,io/

D/SPOSJc6E:; GE1Ws
Art. 37. A adnúnisuaçlo·p(ilIica diJela, indiJela OU fundIcionaI. de ~Iquer dos Pode~ da Unilo. dos EsIados. do Disuito Federal e dos MWllclpios obccIeceri aoo pnncípios
de Iegalidadc. impcgoalidadc. mcxalidadc, pOOIicJdadc c,lInilém, 80 lCgIIinIe:

- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -- - - .- - - - - XVI - é vedad.~ a lICUmulaçJo JemuncTllda de cargos públicos. exceto. quando
houver compatibilidade de horftrios.
a) R de dois c;a1JOS de professor;
b) a de um c;argo de professor com outro \knico ou cientifico;
c) • de dois cargos privativos de médico;

" ••IKATuaAI coxrIRMADAa REPETIDA.
- FERNANDO ZUPPO
- JOI.O RIBEIRO
- HENDONCA FILHO

SP
TO
PE

PDT
Bloco(PFL)
Bloco(PFL)

Aa.lKATuaAI QUE KAO coxrEREM
1 - ALBERTO SILVA
2 - CARLOS !!AGNO
3 - CHICAO BRIGIDO
4 - JORGE WILSON
5 - WILSON CAKPOS

PI
SE
AC
RJ
PE

PHDB
Bloco (PFL)
PMDB
PMOB
PSOB

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 150, DE 1995

Aa.lnTuaAI DE DEPIITAD08 LICDCIADO.
1 - MARCELO TEIXEIRA

CE

PMDB

SECRETARIA-GERAL DA MESA
SeçiodeAlH
OI1CIO n"

?r.b'95

Bralíha, 11 de JUlho de 1995.

_

(Do

Inclui o cerrado e a caatinga nos bianas considera.dos patri..Jrõnh..
nacional.

(A o:HISSNJ

8ac:tet*IO-GeraJ:

Comunica a Voua 8enhorIa que a prcposta de Emenda i
Constituiçlo do SenI10ra Edlnho lWiJjo que .........,. acumulaçlo ......-rada de
~ no _
qw MflICIIIc:8", cont." niJrnero ~ de IJgnalMiOI,

c:arvo-

constando a rafetid8 prcpoIIÇIo de:

Sr. Pedro Wilson e outros)

Federal,
pro~19"

DE COOSTI1UIÇ/b E JUsrlÇA E DE REDAÇ/bJ

da camara doa Deputados e do Senado
termo_ do art. 60 dA Conatituiçio Federal,
a ••quinte e. .nda ao texto constitucional:

As

Mesas

no.

Artiqo I1nica.

O 5

4. da art.

225 da eon.tituiçoiio

P'.cl8ral pa••• a viqorar cem a ••quinte redação:
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·5 •• A. Flore.t.a Aaaa6aica brasileira,. a
Mau A~lbt.lc., • sel:'r. cio JCar, o ' u t . _ l Mat.oaro......, o <:arzoacSo, • eaat:1JIga • • Soaa Coat.eira
.&0 pat.rt.6aio AaCioaal, • sua ut:illsaqio far-. .-6,
. . 10"" da leL, ele.tro ela C01UlLç6aa q>aa aaa~ •
p~ . .rraçio cio _Lo _Laate,
J.aclaaJ..e _ t o ao
u.ao do. recursos n81:.ara1•• •
JUaUPlCAÇÃD
b. seu art.~' 225,
S 4 11 ,. li ConatituiçAo Pederal
deter.aina que A Plor•• ta AaasOnica, 4 Mata Atllntica, a serra
do 1Iar,. o Pantanal Nato-Gro•••n.. e • Zona Co.teira ala
patrUiOnio nacional e que aua utilizaçio qarantiri a
pno.enaçio do _io _ienta. Poda-aa afi~ que o 1aqialador

constitul.nte pretendeu realçar a importància deate. bioma.
par~ o
Pais como um todo e diferenc.lar o seu tratamento no
contt..xto do terr.ltOrio nacional,. vedando prAticas predatória••
Em n0550 entender,

faz-59 essencial a

A Uiportante fauna regional estA hoje desfalcada d.
in'l1Mr... e,.p6cie. li "11tO aquelas que ainda permanece. fOraall
populações muito reduzida.. Eram comuns na Caatinga qrandas
predador.. como o jaguar e a suçuarana, que hoje estio
pratJ.camente exti.ntos.
Mo que partin. As Unidades de Conservaçio, ..
situaçio , ainda "1s preocupante. A Caatinqa po••ui apenas
0,1' d. sua .xten.ão prot.qido. na forma d. parqu.. e
r •• erva••
A diversidade bio16qica do Cerrado e da Cutinqa •
riquiaat.a e co. 1UI potencial ....no pouco enudado. 11Io
aceitar a dilapidaçio daate iMnao patriaOnio natural .•
Vigora no Brasil UJI4 concepção distorcida de que se faz mais
importante a proteção da AmazOnia, da ~ta Atllntica e do
PantAnal do que dos dema~s biomas. Na verdade, é nec.saAr1.O
assegurar, de uma forma ampla, a conservação dA maior
var~edade possivel de ecossistemas naturais.

~a

inclusão na

relação dos biomas considerados patrimónJ.o nacional do Cerrado
e da Caatinga. A nio inserção destes biomas no eexto d••••
disposit.ivo
const.ituc~onal
ocorreu,
com
certeza.
pelo
desconhecimento de sua. ~mportAnc~a eco16q~ca, náo encontrando
qualquer sustentação cientifica.

Ocupando cerca de 25\ do territ6r~o nac~onal, o
Cerrado exibe uma enorme varl.edade de 5010s, relevo e climas,
que
se
refletem
numa
impressl.onant.e
di.vers~dade
de
ecossistemas e espécies. Infelizmente, sua ocupação vem
ocorrendo de forma i.ntensivamente desordenada e predat.6ria,
ant.es mesmo do potencial de seus recursos naturais sere.
verdadeiramente ee:tudados.
A veqetaçio do Cerrado é formada por u.s grande
mosaico :1e paisagens. Podem-!!Ie distinquir a savana tipica, que
recebe" denomina;io geral de cerrado; a savana arb6rea d.m.a,
ou cerradio; a savana arbórea aberta ou campo cerrado; e a
savana-parque, formação essencialmente campest.re. O Cerrado
pcs.ui mais de 700 es~cies de plantas lenho.as de ocorrincia
restrita à região, abriga 935 esp6cies de aves, 298 espécies
de ma.iferos e 268 espécies de répteis, al~m de incont4veis
insetos e animais invertebrados. .
A fal t.a de preocupação com a conservação ambiental
do bioma. Cerrado fica bem caracterizada pelo infimo percent.ual
de Areas protegi.da. na forma de Unidade. de Conservação: 0,7'
de seu território aio const.1tu1do. por unidade. d. uso
indireto (parqu.s nacionais, re•• rva. biol6gica. e ••tações
eco16qicas) e 0,2\ por unidades de uso direto t floresta.
nacionais,
4roas
de
proteção
ambiental
e
re.erv••
extrativistas) .

o proce.so inten.ivo de ocupaçAo agr1cola e a ripida
expansio da. ~r.4. urbana. na região t u causado inúmero. e
grav.. probl.... aabientaia: compactação do solo e .ro.~o,
poluiç&o da. Aqu... , d....tamento. exce•• ivo. e dilapidaçio do
patriaOnio gen4ltico nativo. f premente a adoção ampla d.
meC1ida.
vol taa.as
a
proteção
aJ!lb.l.ent.a.L,
ent.re
ela. :
intenaificação da fiscalização florestal; alerta perman.nte
con1:ra a erosão; e.tiaulo ao aumento racional da produção
aqropecu&ria para que nio SA faça somente à custa de maiores
"d. . . .ta-nto.
e
do
u.o
abusivo
d.
aqrot6xico.;
reflore.t. . .nto, sobretudo na. cabeceira. e margens doa rio.,
rel.vo. di••ecado. e ire.. pr6ximaa A. cidade.; ved.l.çio A
pr'tic. da qu.iu.d... suces.ivas; e exploraçio de . .daira.
-.gundo crit6rioa que garanta. a perpetuidade da. esp6cie••
Deataque-!!IG que o Cerrado exerce um papel b•• ilar
para o equilibrio ambiental dos demais biomas brAsileiros. O
cO'l\promecimento
gera
l.mplicaçõe.
n'9qativa.8
para a.
AJaazõnia, a Mata At.lãntica, a Caati.nga e a Req~io da
AraucAria.

S.U

A Caatinga, por sua vez, ocupando cerca de 850 mil
quilOmet.ros ~adrados no sem~-árido nordestino, talvez seja o
bioma brasileiro mais
severamente devastado
pela ac;io
antr6pica. A idéia de que a Caatinga apresenta uma pailaq. .
homogênea é incorreta.: os elemem:.os da sua fauna e da sua
flora" variam muito.

o modelo de ocupação da região tem originado
diverso8
problemas
de
degradação
ambiental.
Ea
Area
s1.qnificativa, os solos encontram-se abandonados por fatot-••
como e.gotamento dos nutrientes pelo uso intensivo, in.talaçio
de proce••o. erosivos resul t.antes da retJ.rada da cobertura
vegetal e salinização.
O
relat.6rio
"0
Desafio
do
DesunvolvilMntÓ
Su.tentAvel"', publicado pelo Governo Brasileiro na época da
Rio-92, de.taca sobre a região da Caatinga que "'vArios estudo.
con.1:at411 a exi'..tltncia de núcleos de de.ertificaçio onde ..
deqradaçio da cobertura vegetal e do solo atingiram wu
condição de irreversibilidade, apresentando-se COIlO pequenos
"de••rtos"' d.ntro do ecossistema primitivo. ( .•• ) Na Bahia j'
s. regiatru Areas que abranqem 52,5 mil 1(m2, onde li vegetação
.st& se tornando eacas.a e a 8010, desprotegido, tem indicio.
de erosio acelerada. Em Pernambuco, a .irea identificada
cornaponde a 1UI poliqono d" aproximadamant" 25 IIil 1tlI2, ou
seja 28' da suparficie do eatado. ( ••. ) O Piaui, e. funçio da
retirada davaatadora da cobertura veqetal para implantaçio de
qrandea projatoa aqropacuoirioa, a partir da d6cacla de 1970,
apre.enta-se coa intenso. processos erosivos que, por lua ves,
provocar.. reduçio na produtividade doa solos, bea COIlO o
a ••or.a.en'to do. principais corpos d' Agua ...
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Ar...

d.

Nio se e.t' aqui a propugnar, de fonaa st.plista,
pela nio ocupação da.
coa reaanesc.nt.s pres.rvado.
Cerrado e t.:aatinqa. O que pr.cis. ser urgent._nte ~ificado
~ a forma co.c a ocupaçio destes biomall estA ••ndo ef.tivada.
Sua utilizaçio precisa pautar-!!Ie pelo fund. . .nto da defesa do
meio aabient.; faz••-s. nece.sArio. o re.peito l . .ua.
limitações eco16gicas li o aproveitamento racional de sua.
pot.ncialidade•.
O reconhecimento do Cerrado e da CAa~inqa co.c
patriJDOnio nacional vai
suprir oais8ão
inac.itAval
na
Conatituição r.deral a, certamente, servir4 de ba.e par.
políticas de d.s.nvolvim.nto su.tentAvel para e ••a. regiõea.

Contaaoa, assu, coa o total apoio' de no••o. Par••
na aprovaçio des1:a PropostA de Emenda A Ccn.tituiçio.

de 1995
ADELSOH RIBEIRO
ADELSOH SALVADOR
ADHI!:IIAl\ DE BARROS PILHO
ADROALDO STRECIC
ALBERTO GOLIlIIAII
ALCESTI ALIII!:IDA
ALDO ARAIITIS
ALOYSIO HUlIES PIltREUA
AlIA JULIA
AIITOIIIO llALIIIIAIIJI
AIITOIIIO BRASIL
AIITOHIO DO VALLE
AIITOHIO PIIJAO
AIITOIIIO GIRALDO
AIITOIIIO JORGE
ARLIIlDO CIlIIIAGLIA
ARIIAIlDO ABILIO
ARIIAIlDO COSTA
AJlJlOII IlEZIRRA
ARdLDO aollAZ
ARTIIllIl VIRGILIO lIZ'l'O
BAIlIIOSA 111'1'0

BDIDITO DI LIIlA
BDIDITO DOInllGOl
BDIDITO GUIJIARAII
IOJlIrACIO DI AIlDJlAllA
CAllDIIIHO IlATTOS
CARLOS AIRTOH
CARLOS APOLIHARIO
CASSIO CUHHA LIIIA
CELSO DAHIEL
CHICAO BRIGIDO
CHICO FEIlRAIIEIITA
CLAtlDIO CAJADO
COHPUCIO IIOtJRA
CORAUCI SOBRllIHO
CORIOUllO SAL!S

CUHHA LIXA
DAHILO DI CASTRO
DI VILMCO
DOIIIllGOS DUTRA
lIlUARDO BARIIOSA

IDUARDO JORGI
ILCIOIII 1lARBALH0
ELIAS JItlIlAD
ELTOJI ROIlIlELT

DIIO BACCI
lULIIl RIBEIRO

mRICO IIIIWIIlA

1"IIUOOlI5õ I'DRO
PIRHAJlIlO GABllllA
PIRHAJlIlO LOPIS
FERNANDO LYRA
FERNANDO·ZUPPO
FEU ROSA
FRANCISCO DORNELLES
PRANCISCO HORTA
FREIRE JUNIOR
GEDDEL VIEIRA LIIIA
GERSOH PERES
GILHEY VIANA
GILVAN FREIRE
HELIO BICUDO
HIIARIO COIIIBRA
HOMERO OGUlDO
HUGO LAGRAIIIIA
HUGO RODRIGUES DA CUHHA
HllIIBERTO COSTA
HllIIBERTO SOU'I'O
IBRAMIII ABI-AClCEL

rHAcIO AlUltlDA
IVAN VALENTE
IVO IlAIHARDI
JAIR BOLSONARO
JAIR SIQUEIRA
301.0 COLACO
301.0 COSER
JOAO PASSARELLA
JOAO IlAIA
301.0 NATAL
JOAO PAULO
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JORGE WILSOH
JOSE ALDI!:IIIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COll'l'IIIHO
JOSE DE ABRI!:l1
JOSE FORTUHATI
JOSE FRITSCH
JOSE JANENE
JOSE LUIZ CLI!:ROT
JOSE IlACIIADO
JOSE IlAURICIO
JOSE PIIIJlIITEL
JOSI: PRIAllTI:
JOSI: THOMAZ HOIIO
JOVAIR ARAIITES
LAIRl! ROSADO
LAPRoVITA VIEIRA
LEOIIEL PAVAIl
LIOIIlDAS CRJ:STIIlO
LIDIA llUIIIAIl
WCIJlJIO CASTRO
LUCIAIlO ZICA
LUIS IAJUIOllA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
LUIZ IIAIJlARDI
LUIZ PIAUHYLINO
IlAGNO BACELAR
1lAN0EL CASTRO
IlARCELO OEDA
IlARCOHI PERILLO
IlARILU GUlllARAES
IlARTA SUPLICY
IlAURICIO NAJAR
IlAURICIO REQUIAO
MENDONCA FILHO
IIIGUEL ROSSETTO
IIILTON MENDES
IIILTON TEIIER
HEDSON MICHELETI
NEIITON CARDOSO
NICIAS RIBEIRO
OSCAR GOLDONI
OSIIAHIO PEREIRA
OSVALDO BIOLCHI
OSVALDO REIS
PADRE ROllUE
PAULO BERNARDO
PAULO PUJO
PAULO GOUVEA
PAULO PAIII
PAULO RITZEL
PAULO ROCHA
PEDRO CANEDO
PIORO CORRI!:A
iJ&RII UllI!en

IlAUL BELEM
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SILVIO ABREU
SILVIO TORRES
TELIlO KIRST
TETE BEZERRA
UBALDIIfO 3UIIIOR
UBALDO CORREA
USHITARO KAMIA
VADAO GOMES
VALDOIIIRO IlEGER
VICENTE ANDRE GOMES
VICDTE ARRUDA
WELSON GASPARINI
WILSON BRANCO
WI LSON CUNHA
WOLNEY QUEIROZ

REGIS DE OLIVEIRA
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO VALAIlAO
ROGERIO SILVA
RUBEIIS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO ;:)lUZ
SANDRA STARLING
SANDRO MABEL
SERAFIM VEIIZON
SERGIO ARQUCA
SERGIO IlARCELLOS
SERGIO CARNEIRO
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
SILAS BRASILEIRO

ASSINATURAS CONFIRMADAS................... 172
ASSINATURAS QUE NAO CONFEREM..............
3
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICENCIADOS ••••• ,
1
TOTAL DE ASSINATURAS...................... ISS

REPETIDAS: 12

Terça-feira 8 16549
CAPI'Il'WVI

Art. ZZ~. Todos lêm direito ao meio ambienle ecoIogicamenle equilibrado. bem de
uso comum ~ JlO' o e essencial à So'ldia 9ualidndc de ,id.1. impondo-sc no poder piobli.
co c • colcumJ.1dc o de"cr de defcndé-Io e presen'á-Io JIo1rn as presenlos c futuras
1Craçl!cs

§ 4,· A F1ores1a AlM16nica brasileira. I Mata AtlAntica. a Serra do Mar. o
PanUlnal Mato-Grosscnsc c I Zon.1 COSleira sAo JIo11rimónio 1IllCion.11. c sua utili7J1ÇAo
far-sc.'. na fol'1llll dllci. dentro de condiçOcs que Issellllrem I prcscl'\'lIÇIo do meio
ambiente. Inclus.,'e quanto 10 uso dos recursos nmurais,

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

SECRETARIA-GERAL DA MESA

...UIDTuua COD'IJtIIIUl.... a"ITIDU
1 - ANTONIO BRASIL
2 - BENEDITO DE LIRA
3 - CANDINHO MATTOS
4 - DE VELASCO
S - FERNANDO GAllElRA
6 - FERNANDO LOPES
7 - JOAO MAIA
8 - JOSE FORTUNATI
9 - JOSE PRIANTE
10 - MARCONI PERILLO
11 - RUBENS COSAC
12 - NILSON CUNHA

PA
AL
RJ
SP
RJ
RJ
AC
RS
PA
GO
GO
SE

PMDB
Bloco(PFL)
PlfOB
Bloco(PSO)
PV
POT
PSDB

(Do Sr, Gonzaga Patriota c Outros)

PT

PlfOB
PP
PMOB
Bloco (PFL)

....aIDT1lU8 QU. DO COIIrDO
ES
PA
PE

- JORGE ANDERS
- RAIMUNDO SANTOS
- NILSON CAMPOS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 151, DE 1995

PSOS'
PP
PSOS

UIIDT1lU8 D. DUDTaooa LICDClaooa

Altera a redação do inciso II do artigo 37 e do parágrafo
79 do artigo 1l.J1l- da Constituição Federal.

(A

COMISSÃO DE CONSTITUICÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

AS "ESAS DA CA"ARA DOS DEPUTADOS E DO SENADO FEDERAl, "OS TE~
"DS oD

CE

- MARCELO TEIXEIRA

30, DO ARTIGD 6D, DA CDNSTITUIÇAo DA REPDBLICA FEoE-

PllDB

TEXTD

RATIVA DO BRASIL, PRD"ULGA" AS SEGUINTES E"ENoAS AO

Brasma, 11 de Julho de ,1995,

Oflcio nOZ;, i 195

CoNSTITUCIDNAl:

• "Art. 1a - D inala0 11 da art. 37 • o f 7.

da

artIgo 1•• , da Conatltulçlo da República Fadarativa do 8r••il

••guinta radaçAo:

"Jl1't. 37' -

Comunico a VOSIII 8enhoria que a P~ de Emende •
Conatitulçlo, do 8enhor Pedro WiIIOtl que,. Inclui o cerndo a a'ClIIIlInga ,..
lIlom88 conslcI8r8do8 pstrIm6nlo 1IIIClon8I", cordm
lUficienIe de aignstjrioI,
c:onDndo a rwI8rid8 proposIçIo de:

no:m.ro

172 assinaturas válidas,
012 assinaturas repecltldas;
003 assinaturas que nAo conferem: e
001 assinatura ds deputsdo licenCIado,

f

sneios.mente,

-

SILV~iAfjDOZO

/.

Chefer

FRAN ISCO DA

.

..............................................................
- A inv•• tidura •• cargo ou ••prago pú-

II

blica dependa da apzoDvaçlo pzo6vla •• CancuZ'aa Pública da prova. oU da prova. a tItula., r ••••Iv.d•••• na•••oa•• para ca!,
ga •• c0II1••lo declarada •• 1al da livra no••açlo a

axonara-

;10 • • .acanalo runcional praviata no f 7a da artigo 1•••

.
.
.............................................................
"Art. lU -

.

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

A Sua Senhoria o Senhor
Dr, ·Mozarl Vianna de Palva
SecraUorio-Geral da Mesa
NESTA

f

78

- Jl 1.1 dhclp11n...'

• ..trutu1'_, a D!,

g. nlza;l. a o runcion...nto da 6~_oa r.apona'v.ia pala a8l!!
rança pública, da .anaira a garantir a IlIricUlncia da .ua. at!
vidadaa, .aa.gurando qua 50S da. vagas iniciaia da cada

CONSMOIÇÃO DA
REPOBUCA FEDERA11VA
DO BRASIL

ra1ra .arlo provida• •adianta a.canalo runcional doa
ta. da cl••a. rlna1 da carraira da hiararquia

-Art. 2a

ca!,

Dcupan-

i •• di.ta.anta

- Eata E••nda Conatitucional entra

a.

vigor na data da au. publlcaçlo.

TlnuV\JI

B1'. .I11_,

íJE?

d.

)<-1"/N d. 1995.

D.puhdD GDIIZJlGA PATRIoTA~PSB/PE
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lidad8 ao. cargos, conco.itanto.ante, .adianto livre co.p.ti-

JUSTIfICATIVA

çlo.· (ar. D. D. U. da 12.05. B9.!I!!!!!

o

crilll!ll organizado atuIIl')do, entre outras, BapRc!

Co• •aia razlo quando s. trata da .ac.nalo

BIJJnlntR, à nivel nacional o internlllcionlll. COIR 1:'8111Çlo ao nll!:,

run-

cionel r.rerentll • intogrsnt•• d. carreir.s de quadros d. pa.!,

outros

80al policial porque, coa r.laçlo • • •••• , , da .u.a illportl!!,

!Jociadad88 d. clld. Estado da Feder.çla de ror-

cia qua P ••••:- lavar o. cargo. d. hierarquia suparior a axp.-

9

tráfico de

ras (escravaR brances), se. que 89 BIIQU8Çll daqueles
0&

Ad-

aulha-

cotriírico, sequestro, roubo do veículos

que atinge.

Boleti. da Direito

.inistrativo ("OJ), ano V, na 09, 1989).

"'. localizlldn "IIUI que 1110 co.una 8 todos, exige que !UI adota.

ri'ncia adquirida no trabalho do dia a dia quer r.alizando d!

IRedidllB urg8ntua no sentido de haver u. eficaz tr8b81ho

11glnciaa,

por

parto doa órqloa rR8pOnl!!liíveia pela prllvanç.lo • reprltlllalo

dll8

intat:rogatórioa, captura da criain!!.
.aI

provado" poda ansinar.

infrtlçi5aR penaia.
"uito ae te. discutido

d.fici'nciaB dos

inv.atigaç~a.,

aoa • tanta. outr•• atividada. que .ó a ·experi'nci. do

p~lici.ill

nOIl

Oa s.lientar que a E.anda ora propoata nlo

diAs atuaia quanto 811

no que diz rB .. pelto

li

f.Ita d • •r-

d. encontro

1108

princ.!pio. b••ilare. previlltoa n.

vai

Con.titui-

çlo Fadaral rar.rente. ao• • •rvidore. públicos poia, co.o
C8Bsiírio para (] coabet., pelo •• nolS e. igualdad8 d. condiçe••

a-

riraou o 'Unistro "arco Aurilio, do Supra.o Tribunal Faderal:
" ••• a. na própria Carta, no artigo 39,

co. todo o aparato bélico R de apoio de que disprJ. o. cri.in!!.

a.tabelecido que a 1.g1111aç.o do regi.. único deva incentivar
a carraira,... nlo po.ao arastar daI. a lIovi.ant8çlo por a.cen-

tlD8.

1110".

'Uniat.ro d. Justiça a haje ralecido S.nador Petranio

Portala

criou u. grupo de trabalho C';.p08to doe .aia reno.adoa jurist •• a ci.ntista. aocisie para e8tudar 88 C8U8a8 do au••nto d8
\lio1lncia 8 da cri.in.lidada, .pre••ntando .uge.te..

via.ndo

• •u. r.duçlo. O reaultado doa trabalho8, qua ror•• obj.to de
u.a pub.lleaçio do Pllni.tro da Ju.tiça 80b o tItula "Viollnel.
a CrJ..lnalidad.", nlo rara. a. nanhu• •o.anto discrapanta entre os I'hunbro8 do Grupo no quo diz roepoi to a da nada

hOIllOIl,

buscando-eU'

li

buscar

proriaaionalizar o lIervidor policial civil da todos or orgia.
que, da acordo co. o ertigo 144 da Conatltuiçlo da Rapública,
ti. o dever de, •• na•• do Elltado, preaarvar a ordll.
• a incoluaidad. d•• pa••oa.

li

pública

do patri.tJnio, razlo pala qual

e.pero •• j . a ••••• aprovada paloa E.inente. intagr.nt..

da.

!Servir

qualquer outra providflncia - mui tas rOraM apro8dntada8 _
antea"eo invoatir no

Faca ao axpollto tanho a presente E.anda Conatit.!:!,
cional co.o u.a da. ror••• , a princip.l dalas, d. lIe

a ...

prorissionalizoçAo'

do poli'hial.
Por

i880,

se o princípio do artigo 37, inciao II

da Conetituiçlo Fodara1 é Merec8dor doe lIIaior08 010g10e
lIIoralizedor permitindo o acasao de todoa oa qua

poJ:'...

eatiar!,

çalll 08 roquiai toa 10gals lias cargo. públicos, íi boa tora08 a.

\j

IIRnte qU9 todo rRgra talll OxcoçjS8e.
O

provimento dos carg08 públlc08

oxclusiva.ento

sob a ror.a de Concurso Público !'!a do U. lado per.ita a oxlg!.
nllçlo provonlante do ingrsd80 de nOVll8 pOS80as nOB quadr08
11ci8i8, se. nenhulla for.o do protocionis.o, onde só 08
bOM

capacitado!! elo polo8 S8US dotas aprovado!!, trsz,

outro lado, a illlpossibilidado de

90

perlllitir UIII IIl1ior

,..,nto profissional o Iiierirquico. Raasalte-sR, por

p~

PI?OPOSIAv: l'EC

rlII1e

slJntl..;ROLOE

in8tituiç~e.

policiaie _ilitarea onde, lIIediante proc8880 so.elhllnto

ao da

811canal0 runcional, o policieI ailiter poder chegar eo

topo

te
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oportuno,

que a hi9rarquia tio recla.ada no I.bito dll8 in8tituiçlhls policiaiS civis talll rator prRpond8rllnto dl!lntro das

,

por

na

verb!a:
"U.II vez be. iniciadoa, poró., o cresci.ento rU!!

clonal do allrvidor, que Batisraça ali condições gllr.111 ou Itap!.
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Capítulo m
DA SEG<lRANÇA ~BUCA

SECRETARIA-GERAL DA MESA
Seção de Atas

OfíCIO

Brasília, 06 de Julho de 1995.

n° ,?ztJl95
Senhor Secretáno-Geral:

Comunico a Vossa Senhoria qUB a Proposta de Emenda à
Constituição, do Senhor Gonzaga Patnota, que "altera a redação do IncIso 11 do art 37 e
do § 7° do artigo 144, ambos da ConstitUição da República Federativa do Brasil" contém
número sufiCiente de slgnatános, constando a referida proposição de:
172 assinaturas válidas;
038 aSSinaturas repetidas:

DA DEFESA DO ESTADO E
DAS INSTrrmçÓES DEMOCRAnCAS

-

Arte 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos. é exercida para a preselVaçáo da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
através dos seguintes órgãos:

I - polícia fedel'lll;
O - policia rodoviária federal;
m- policia ferroviária federal;
fi! V-

polícias civis;
policias militares e corpos de bombeiros militares.
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§ 7 A lei disciplinará a organização e o funcionamento
dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira
a garantir a eficiência de suas atividades.
0

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
W 152, DE 1995
(Do Sr. Benedito Gwmarães)

Altera

3.

redação do inciso III do artigo 60 da Constituição Federal.

tÃ OJMIsSfO DE crnsrITUICIlJ E JlETIÇA E DE REJlA.CIlJ)

lu Mesas da Cimanl dos Deputados e do Senado Federal, DOI
termos do ort. 60 da Constituil'i<> Federal. promulgam a seguinte emenda ao texto
COlIIlitucional:

Art I" - O inciso
pauam • vigorar com • seguinte redaI'Jo:

m do artigo

60 da Constituiçlo FederIl

.A!t.6O- .........................•......•........................•............

1-

.

IT-

m-

.
de no mIllimo. três das Assembléias I..egiJlativu
cada uma delas, pela maioria simples de ...,.

das UJlidadeo da FederIçIo, manililstaodo-se,
llJOlIlbros

JUSTIFICAÇÃO
DeIde • primeira CoDStituiçIo Rl:publicIIIa, de 1191,
... previIto que • proposta de em<2Ida à COIlItittJiI'i<> pode advir das ~
Lep/IliYU dos eotadoo-lD/llDbros. EIla poSIibíIídade fOi suprimida pela ~
CcaoliIucioolII rf I, de 1969, mas • COOIlituiçio de 1988, com boa inspirIçio, retomoU •
tTIdiçfo bnIiI<ira.
AsIim, d<íeriu-Ie la A»anbWiu LqptIoIiyu, no
Proc:-. I.esioWM>, o ~ iniáal, • propoota, ou iniciativa pora • l!IIdIDça de
diIpooiIivo ~. AIiú , Iooé A1buIo da Silva, no .... e><cáaIte 'Cuno de Dinito
COIlIlilucioaaI POlitivo', li" ed., JlÍIl 58, observa que esta regra Ilio teve uma única apIicIçIo
_
am llllOt de RtipúbIica.
A razIo de JIiIo UI" !ido pmtllIlIliva de !III*IIa
lfIDdaa até hoje exen:ida peIu ~ I..egiJlativu é, ..... dúvida o . . . - de
fixmIIidada lldaicJos oa Carta MçDa, tIJIlO lIIim que o lIIIliDeate Mmoà GooçaIva Fomáa
Filho, no reopeá"'í.-- 'CClIlCIlirlco à COIlItituiçIo BtuiI<ita de 1911', vol n, JlÍIlI7,
t1lCOMece: "PanIce lmÍtO improvtveI que uma em<2Ida veaba • ser submelida 10 ~
braoiIWo por ~ eotaduaiJ. Bem ltIIia t i oerí., por .-.pIo, obt« o lpClÕIIlÍao dlf
um ttI'ÇO do s-do ou da CJnra'.
A CCl>IliluiçIo vipnte admite ~ • pIIlpCIla d4
_ _ à e-iIuiçIo prcl\"OIIha do LegiIIIIiw tIIlIláJII, cIoode ~ lO orisine 'de IIIIÍI dII
metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federal'Jo. manifestmdo-se, cada uma
dclu, pela lIIIloria relativa de ..... membros'.
É cloro que se esti. diante de uma dificuldade
intran5POnivel. PratiClmente. é impouivel obter~se o consenso de mais da metade da
Assembléias 1.egJsladvas do plÍJ. Isto explica a razio de jamIiJ as Assembléias LegisIItivu
dos eswIo..membros lerem formulado uma so proposta de emenda constitucional.
No... propo!lt.l visa • corrigir esta deficiêocia. Deve I «
dada oportunidade raI ao LegiJlativo estadual de exercer a iniciativa de propo.... de
em=w • Constitull'i<>. Pemamos que havendo • lIWliI'estaçio de, pelo """"'.. três
Iuoembléias Legislativas serà rezo.ve! e bastalrte. Afinal, trata-.... somente. de urna.JlIlllllllll
,de um ~ • de uma ~ ,que serà avaliada, julgada e decidida pelo Congreuo
Nacional. Por que e para que a existõncia daquele mirnero tio elevado ""P'aIO na
Constituiçio vigente?
Nosso objetivo é fortalecer a Federal'Jo. Dar tIw>oe de
os Estados. através dos respeetivos Poderes LegiJlativos, participarem do processo de
emendas • Constituiçio • que. exceMiva exigõncia do art. 60 inciJo m, temob!lt.lculizado.
O texto vigente fala que u Assembléias devem se
msnifestar pela maioria :reladv.· de ~. ~ro•.. Moi0m. relativa é • maioria simples, e
como este vocàbulo e lIIIlS uasdo e colUltJF0' preferimos utiliza-lo no texto que propomo•.
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ABELARDO LUPION
ADELSON RIBEIRO
ADELSON SALVADOR
ADHEMAR OE BARROS FILHO
ADROALDO STRECX
ADYLSON MOTTA
AFFONSO CAllAllGO
AGNALDO TIMOTEO
AGNELO QUEIROZ
AIRTON DIPP
ALBERTO GOLDMMl
ALCIONE ATHAYDE
ALElIAJ/DRE CARDOSO
ALVARO GAUDENCIO NETO
ALZlRA EWERTON
ANA J1ILIA
'ANlBAL GOMES
ANIVALDO VALE
AI/TONIO BRASIL
AI/TONIO DO VALLE
AlITONIO FEIJAO
AlITONIO JOAQUIM
AI/TONIO JORGE
ARI MAGALIIAES
ARLINDO CHINAGLIA
ARIIALDO FARIA DE SA
ARIIALDO MADEIRA
ARTIIUR VIRGILIO NETa
AUGUSTO CARVALHO
AUGUSTO NARDES
BASILIO VILLAl/I
BDEDlTO DE LIRA
BENEDITO DOJIIIIGOS
BETa MMlSUR
BONIFACIO DE AllDRADA
CARLOS AIIlTOIf
CARLOS ALBERTO
CARLOS Al'OLIIIAJlIO
CARLOS DA CAIlIlRAS
CARLOS SAllTAlfA
CECI CDHHA
CELU IIEllIlES
CHlCAO BllIGlDO
CHICO VIGlLAIlTE
CIRO NOGTmlRA
CLEONAlfCIO FONSECA
CONroCIo MOURA
CORIOLMIo S1lLZS
COSTA FERREIRA
CUliHA BUENO
ClJllHA LIMA
DAlflI.O DE CASTRO
DE VELASCO
DILCEU SPERAFlCO
DILSO SPERAFICO
DOMINGOS LEONELLI
EDSON EZEQUIEL
EDUARDO BAlUlOSA
ELCIONE BARllAL/IO
ELISEU RESENDE
ELTON ROIIHELT
ENIVALDO RIBEIRO
ERALDO TRINDADE
EURICO MIIlAIfIlA
EZIDIO PINHEIRO
FELIPE IIEllIlES
FERRANDO GABElRA
FERRANDO GOMES
FERlIA!IDO TORRES
FEl! ROSA
FLAVIO DERZI
FIlAJlCISCO DOJlIIELLES
FRAllCI:SCO ROaTA
GI!RllOII PI!R!:S
GILIlEY VIAJlA
GILVAJI FREIlll!
GIOVAIIIII QTmIROZ
GONZAGA PATRIOTA

HtlLIO BICUDO
RDlRIQUE EDUARDO ALVES
BILARIO CODlllRA
HUGO BII!:IIL
HUGO LAGIWlHA
HUGO RODRIGUES DA ClJllHA
BIlIIBEIlTO SOIl'J'O

IBEIlE FERREDlA
IBRABDl ABI-ACOL
JAnm IlARTIIIS
JAItl BOLBOIIAllO
JAIR IIJQGUELLI
JAIR SIQU1!DlA
JAIR SOARES
JAIRO CARJlEIRO
JAllDDlA l'mBALI
JUBAS LIIlA
JOAO FASSARELLA
JOAO PAULO
JOAO PIZZOLATTI

JOAO iUBEIRo
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE BORBA
JOSE CARLOS ALELUIA
JOSE CARLOS VIEIRA
JOSE COIMBRA
JOSE FRITSCH
JOSE GEMOINO
JOSE PIMENTEL
JOSE PRIAllTE
JOSE TELES
JOSE THOMAZ NONO
KOYU IHA
LAPROVITA VIEIRA
LAURA CArolEIRO
LEONEL PAVAN
LEUR I.OMAIlTO
LUCIANO CASTRO
LUCIANO ZICA
LUIZ BUAIZ
LUIZ cARLOS HAULY
LUIZ cARLOS SA!lTOS
LUIZ IlAINARDI
MAGIlO 1lACI!LAR
MAllOEL CASTRO

IlARCELO Dl!IlA
IlARCIO REINALDO MOREIRA
IlARCONI PERILI.O
IlARCOS LIMA
MAlUA VlUADAQ

MARIllIIA RAUPP
MARIO CAVALLAZZI
MAURI Sl!RGIO
MAURICIO CA!lPOS
MAURO LOPl:S
IIE:IlllONCA FIUlO
MIGUEL ROSS!:TTO
IlILTON IIl!IIDIlS
IlILTOII TI!IIl!R

HOACYR AllDRADE
MOREIRA FRANCO
KURII.O PINHEIRO
IlELSON lIEURl!R

llES'1'OR DUAII'1'E
NEWToN CARDOso
NILSON GIBSON
NILTON BAIANO
OUVIa ROCHA
OSORIo ADRIANo
OSVALDO BIOLCHI
PAES DE ANDRADE
PAUDERREY AVELINO
PAULO MUER
PAULO GOllVEA
PAULO MOUllAO
PAULO PAIM
PAULO RITZEL
PAULO ROCHA
PAULO TITAN
PEDRO CORREA
PHILEIION RODRIGUES
PRISCO VIANA
RAIMUNDO SANTOS
REHI TRINTA
REIIAN KURTZ
RICAROO HERACLIO
RICARDO IZAR
RITA CAMATA
RIVALDO MACARI
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO CllHPQs
ROBERTO KAGALHAES
ROBERTO ROCHA
ROBERTO SANTOS
ROGERIO SILVA
RONALDo PERIM
RONIVON SANTIAGO
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SALOI!AO CRUZ
SARNEY FILHO
SERGIO CARNEIRO
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALcANTI
SILAS BRASILEIRO
SIMAO SESSIM
SOCORRO GOMES
SYLVIO LOPES
THEODORICO FERRACO
URSICIIlO QUEIROZ
VALDENOR GUEDES
VICENTE CASCIONE
WAGNER SALUSTIANO
liEIlIlER WAllDERER
WIGBERTO TARTUCE
WILSON BRANCO
WILSON CA!lPOS
ZILA BEZERRA

ASSINATURAS CONFIRMADAS................... 197
ASSINATURAs QUE NAO CONFEREM••• , . . . . . . . . . .
3
ASSINATURAs DE SENADORES"................
1.
TOTAL DE ASSINATURAS ••••••••• , ••••• , . . . . . . 203

REPETIDAS:

em2.1 de~ de 1995
SECRETARIA-GERAL DA IlESA

1. - AUGUSTO N1lRDES
2 - IlEHDONCA FIUlO

RS
PE

PPR
Bloco (PFL)

2
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Terça-feira 8 16553
SEçÃO nJl

1 - ALBERTO SILVA

PI
SE

3 - NELSON IlARCIIEZAN

RS

2 - CARLOS IlAGNO

PMDB
Bloco (PFLJ
PPR

U I I I D _ DI allllUlOaU
1 - Il1!:Y SUASSUlIA

ArI. 611. A COIISIiluiçIo podcr;i lCl' cmendIlda medialllc JlIIlIllIIla
I - de ." 1CrÇO. 110 mlnimo.... lIlCIIIbnJs di C_!I dos ~ ou do

SECRETARIA-GERAL DA MESA

S8çIo de Alas
Oficio ri'

senado Fedcr.lI;

Z3f195

Brasília, 11 de julho de 1995.

n- do P1aidcncc di RcpúlJIica;
JJI - de 1IllIIÍ5" .udc das AIIcmbIéiIs LqisJatiws _ lIIlidlclcs da Federa·
çIo. IlUlnireslJlndo-lc. cada __ delas, pcIa . .ioriIlllltiYI de ICIIS membr05.
f I.· A COIISIiluiçlo 11Io podcr;i lCl' emendada .. viFncia de inlcrvençto
federal, de alado de dcl'cu ou de a&Ido de sitio.
f 2.· A JlIIlIllIIla _ diIallidI
CID cada
do COIIIICSIO~.
em dois lurJIOI. CIllIlIidctandc 1pI'O\'8dI IC obI~. ClII 1ft'Ibo5. IIÜ qullllOl dos
WlOI'" respec:thu~.
f 3.· A eIIllWII ., C-'ihIiçIo _ JII'OIIIlIIpdI pelas MaIs di amua ...
J)epuI8do5 e do SeMeIo FedcrIII, _ o JaPCCÔ"O lIiIIIero de ardem.
f 4.· NIo _ CJb.jcto de dclibcraçSo I JlIIIIlOIlI de CIIICIldIlClldclllc llIboIir:

e""""

Comunico • Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda ..
ConItituiçIo, do senhor Benedito GuimarAell que . . . . . . rHaçIo do /nc:IlIo • do BIt.
10 da CoMUIuIçIo F......., corüm número lUficienle de 1ignlIIánoa, COflIl.ooo •
llIfarida propoaiçIo de:

197 assinaturas válidas;

002 assinaturas repetidas;
003 assinaturas que não conferem; e
001 assinatura de senador.

c..

J - • forma l'cdcraIiYI de EIIIdo;
11- o WlO dinllo. leCftIO, ..mnat e JICri6dico;

m- IIqlaIIÇIo ... JIDdcIIs;
IV - OI direilOI e prIIIÔIS iIIdMduIis.
f 5.· A lIlIIéria lX*lIIIlC de prapoIlI de _ _ l'Ijeiladll ou ....ida por pie'
jIdicadI JIIo pode lCl' CJb.jcto de __ JIIllPOIII" _
lCIIIo leJislalM.

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

_.-----

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 153, DE 1995
(Do Sr. Osvaldo Biolchi e outros)
Modifica a redação do paráqrafo 49 do artiqo 231
da Constituição Federal.

(A COHISsKo DE CONSTITUICXO E JUSTICA E DE REDACAo)

A Sua Senhoria o Senhor
Dr. Mozart Vianna de Paiva
Seaetário-Geral da Mesa

AI M... da a-n doi DepuIacIoo e cio S4udo FodcnI, aOl lennos cio
ut. 60 da COIIJâIuiçIo FodcnI, proIIIIlpm a...,.ate -.Ia 10'- _mu:ioa,J'

nw.. VID, Cap. VID, da COIIJâIuiçIo

Artiao úaic:o. O f 4' cio ui. 231.
Fedonl p_ a viIont CClID a ....... ndaçIa:

NESTA

An. 231

..

HGllLACao CITADA. AJ!EXADA .nA CPOkDENACao
CPMJIS6ES n~ms

'AS

"
JlISTDJCAÇÃO
A ..-. --. _
por olojoliyo
pnIprioürioe .......... por . . ~
20 (vioIe_>-

o tIiniIo ......
juto tlaoIo por p-.

.;porilw.

Tais pHlOII tOl'llltIm I terra produtiva. Dedicaram as aJaS ~
edificaram SUIS moradias. àIoa. currais, potreirol, mlDtmdo aJ.U úm1ias com OI fiutOl
da produçio da lem cultivada, 1IUaldo com ÍIlo. lOS ..... DmDi<:ípiol,
desenvolvimeuto socia1. econõmico e polilico, lOI1I.IIldo Item. pelo decurJo do I_0.
~ropri.t e ialdeqll.lda para a utiIiz.lIçio pelos 1iMco1as, cujos o. C O _ I díver,em

° ....

TtrnnlV

do homem cormm.
Sola das Seuaes. em

CArtn.u>1

Do POOEIl UOl5UQ1YO

~'V-oPt..·

Iflde O b de 1995.

OSVALDO .IOLCHI
00pJIId0 FodIraI

PI'BIJlS

16554 Terça-feira 8
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JOSE JANENE
JOSE JORGE
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MAURICIO
JOSE THOMAZ NONO
LAEL VARELLA
LAIRE ROSADO
LAPROVITA VIEIRA
LEONEL PAVAN
LIDIA QUINAN
LUCIANO CASTRO
LUIS BARBOSA
LUIZ BRAGA
LUIZ BUAIZ
LUIZ CARLOS HAULY
LUIZ DURA0
LUI Z FERNANDO
IIAGNO BACELAJI

ADELSON RIBEIRO
ADHEMAR DE BARROS FILHO
ADROALDO STRECK
AIRTON DIPP
ALBERI CO FILHO
ALBERTO GOLDMAN
ALCESTE ALHEIDA
ALEXANDRE CERANTO
ALEXANDRE SANTOS
ALOYSIO NUNES FERREIRA
ALVARO GAUDENCIO NETO
ANA JULIA
ANTONIO llALIIIIANN
ANTONIO DO VALLE
ANTONIO I'I!:IJAO
ANTONIO GERALDO
ANTONIO JORGE
ARHANIlO AIIILIO
ARHANIlO COSTA
ARIlON BEZERRA
AUGUSTO NARDES
AYRES DA CUNHA
B. SA
BENEDITO DOMINGOS
BENEDITO GUIIIARAJlS
BETIIIHO ROSADO
_IPACIO DE AKDRADA
CAKDIIIBO IIAT'l'OS
CARLOS AIRTOIl
CARLOS APOLIIlARIO
CECI ctlIlIIA
CHlCAO IlRIGlDO
CHICO DA PRINCESA
COIl7UCIO IIOURA
COaIOLAllO SALES
ctlIlIIA LIIIA
DAIIIlD DE CASTRO
DARCISIO PERONDI
DE VELASCO
DELFIM "!lETTO
DILCEU SPERAFICO
DILSO SPERAFICO
DUILIO PISANESCHI
ELIAS MURAD
ELISEU !lOURA
ELTON ROHNELT
ENIO BACCI
ERALDO TRIIlDADE
EULER RIBEIRO
FERNANDO DINI Z
FERNANDO TORRES
FERNANDO ZUPPO
FEU ROSA
FIRMO DE CASTRO
FLAVIO ARIlS
GEDDEL VIEIRA LllIA
GENESIO BERNARDINO
GERSON PERES
GILVAN FREIRE
GIOVAIlIlI QUEIROZ
GONZAGA PATRIOTA
HELIO ROSAS
HERctlLAllO ANGHINETTI
HlLARIO COIIIIlJlA
l1OOO RODRIGUES DA CUNHA
IBERE FERREIRA
ILDDIAR JroSSLER
IVO IIAIIIARDI
JAIR IlOLSOIIARO
JAIR SIQUEIRA
JAIIIO AZI
JAYIII: SAIlTAIIA
JDOIIIIIO UIII
JOAO COLAco
JOAO HENR,QUE
JOAO LEAO
JOAO MELLAO NETO
JOAO PIZZOLATTI
JOAO RIBEIRO
JORGE WILSON
JOSE ALDERIR
JOSE BORBA
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE CARIDS VIEIRA
JOSE DE ABREU
JOSE FORTUIlATI

Agosto de 1995
CAI'lm,oVIJI

Dos lNOlos

Art. 231. S/kl n:conbccidos lOS fndios sua organi/.IÇJo social. costumes. IIngllas.
crenças c Imdiçõe5. c os direitos originános sobre as terras que lradicionalmenlc
ocupam. compelindo à UDl~O dcmarcà·las. prOlCJler e fa/J:r respcilar lodos os ICUS
bens.

§ J.• SIo lerras lradicionalmente ocupadas pelos indi05 aS por eles habitadas
em canller permanente. as utili7Adns para suas alivldades produtivas. as imJllCSCindi.
veis • prcscrvaçJo dos recursos ambienlais IICCCS5ários a ICII bem_ar c as nc:cesú.
rias a sua rcproduçlo fisica c CUIlUflIl, ICBUndo ICIIS usos. costumes c lradiçllcs.
f 2." As ICrras IradiciOllllmcnle ocupadas pelos fndios dcslinam-IC a sua poae
pennanenle. cabcndo-Ihcs o usufrulo exclusivo das riqUC7.aS do solo. dos rios c doe
lagos nelas existentes.
f 3." O aprovcillmento dos recursos hklrioos. incluldos 05 pocenciais CDCIJéIiCOI. a pesquiSo1 c a lavnI das riqUC7.aS minerais em terras indizenas 16 podem acr
efetivados com autori/.lÇJo do Congresso Nacional. OUVicl.1S as comunidades aretadas. fJcando-Ihcs mcguradn pnrticipaçJo nos rcsullados da lavfll. na forma da lei.
f •." As ICrraS de que IRia este artigo do inalicniveis c indisponlvcis. c os
direitos sobre elas. imprescrilíveis.
§ S." É vedada a Rmoçio dos IrupllS indiJC1llS de suas 1Crras. sah'O. Dd rrftrrndll", do ConJfCS50 Nacional. em CISO de calisllOfe ou epidemia que ponha em
riIco llII populllÇio. ou no inleresse da soberania do Pais. ~JlÓ5 delibcraçto do COIlJreIIll Nacional. ~flInlido. em qualquer hipótese. O 1C10m0 imediato Joso que cesse
o risco.
§ 6.· SIo nulos c exlinl05. nIo produ7jndo efeilosjurídicos. 05 alOl que ICIIhnm
por objeto a OCtlpaçAo. o dominio e a posse das lerras a que se refere este artiBO. ou a
c.'JlknçIo das riquczas nalurais do solo. dos rios e dOI lagos nelas existentes. ressalvado relcvanle intcrcssc público da UniJo. ICJUndo o que dispuacr lei complcmenlar.
alo acrando a nulidade e a extinçlo direilo a indcni7JlÇlo ou a açIlcs contra a UniJo.
IlIh'O. na forma da lei. quanto is benfeitorias dcri\'lIdas da ocuplIÇIo de boa-fé.
§ 7.·
se aplica is t.crras indiJC1115 o disposto DO art. 174. §f 3.· e •.•.

MALULY NETTO
MANOEL CASTRO
MARCONI PERILID
MARCOS LIMA
MARCOS IIEDRADO
MARIA VALADAO
MAURICIO NAJAR
MELQUIADES NETO
MUSSA DENES
NAN SOUZA
NELSON TRAD
NEWTON CARDOSO
NICIAS RIBEIllO
NOEL DE OLIVEIRA
ODILIO IlALllllIOT'1'I
OSCAR GOLDOIII
OSXAJfIO PEREIRA
OSVALDO aIOLCIII
OSVALDO REIS
PAULO CORDEIRO
PAULO GOUVEA
PAULO HESLANDER
PAULO RITZEL
PEDRO CANEDO
PEDRO CORREA
PHILEKON RODRIGUES
PIMENTEL GOMES
PINHEIRO LANDIM
RAlNUNDO SANTOS
RAUL BELER
REGIS DE OLIVEIRA
RENAN KURTZ
RICARDO BARROS
ROBERTO BALESTRA
ROBERTO FONTES
ROBERTO PESSOA
ROBERTO VALADAO
ROGERIO SILVA
RONIVON SANTIAGO
RUBENS COSAC
SALATIEL CARVALHO
SALOMAO CRUZ
SANDRO KABEL
SERGIO BARCELLOS
SERGIO GUERRA
SEVERIANO ALVES
SEVERINO CAVALCANTI
SILAS BRASILEIRO
SILVERNANI SANTOS
SILVIO ABREU
SILVIO TORRES
TELIlO KIRST
TE'1'E BEZERRA
UDSON BANDEIRA
URSICINO QUEIRDZ
USHITARO KANIA
VADAO GOIlES
VALDENOR GUEDES
VALDIR COLAT'l'O
VANESSA FELIPPE
VIcl!:Il'1'1!: ARRUDA
VIT'l'ORIO IlEDIOLI
Wl!:LIIl'l'ON FAGUNDES
WILSON BRANCO
WILSON CIGNACHI
YEDA CRUSIUS
ZILA !l!:ZERRA

mo

SECRETARIA·GERAL DA MESA
SeçAo de Atas

OfíCIO

Brasilia. 11 de Julho de 1995

n".:-, _/95

Senhor SecretárlO·Geral
Comunico a Vossa Senhoria que a Proposta de Emenda a
ConstituiçJo. do Senhor Osvaldo Biolch, que. "modifica a.-daçlo do 5•• do art. 231
da Conalltuiçlo Federal". contem número sufiCIente de s.gnatánOll. constendo a
r&fenda propos'çAo de

171 assinaturas válidas e
008 assinaluras que nlo conferem.

A Sua Senhoria o 5anhor

Or. Mazart VI8IVl8 de Pliva
~ d a M e..

LtG1S~Ao C1TAD~,

ANEXADA PELA COOROENACAc
DE COM1SSOES PERMANENTES

NESTA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 154, DE 1995
(Da Sra. Maria Valadão c Outros)
Dá. nova ~edação ao artigo 17'9 da Constituição Federal
crl.i1 paragrafo no mesmo artigo.

(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

Ttnn.o VIII

As Mc:sas da Cimana dos Deputados e do Senado FedaaI. nos
tmnos do artigo 60 da ConsIituição Federal, promulprn a seguinIe Emenda

ao texto cotullitucion8l.
.
-

_

-

-_

-

_

_.

_ , , , _ _• _ _

0'0

••

Nova rcdaçio do art. 179 e incluslIo de parigrafo único. no

méimo artigo. que paalIIII a vigona: com a seguinte redação;
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LCI Comp1cmenlar definirá ptdmdros
pIO a c~caçio das lIW:fO e pcqu.ctWI ~
cn.á rqunc Jurldico cspccaI pIO ~ das
~ sunphtieatdo. rcdazindo ou elinmJ.mdo
obngaçõcs admmJstr:lI:Ivas. tnbUlána!. prcvtdaIciáriaI e
cndiIíciaI.
PIriplIfo ÚIÚco - A 1CI comp1.cmenl8r previJta no
.,.,., deàc arIJiO disporá lIIDda sobre a ~
dai nnao e pcqu.ctWI ctnpr"CSlII MI licilaçilel póIlIiAI,
no repIIl de COJU:tIdo e penniSlIio de J«YÍÇOS
púbW:oa. bem como na COIIàlfaÇio de terccinaçIo
ec..da p<lf ÓIJiOI e CIIIídIIda do poder páb&o".

"Art. 179 -

JUSTIFICATIVA
NIo oillIIIIà haver coa-.o quao à iJnporljDcia dai micro o
peq-. ~ pIO a ecOIIlJI1Ú& -=i.onII, COIII"M-riw!e la
~ cio c:I'CICànmo cio lDdil:t de CI!IIDIO e na p:mçIo e mIIIlDO
dia RIlda ~ • lIIIIdid-. pIO tIIimDIo e iIK:cDiYo 8D ~ laD !ido CJII:t_ tíInil*, rec'W'M'lldrclo a
lpIIlWÇio doIIaEmcnda ~,

A pR3CIIIt Emenda traz. por oulro lado. mccllllismo. de
ogilizaçio deac processo. ebmirl8ndo a eXlgCnClll de 1cgJslaçio
complemtn1c nos trt. nivcís de Governo. o que lomana esses ÍJlctn1lVO<l
pl'II:ICamenIO maplicávCl.! em seu colIJlDIlo, pela demora que Iuwcna em
rcpI8m_ . - disp<mJivos. _és de 1cgIslaçio federal. cst8duII e

munil:Jplll.

AIIim.. supR'. que wna lei comp1cmcnla'. útriv8cIa da
COJIlIIilwçIo Federal cstabtIcça, umformcmonlt. _
mocamsmos pgra
vipneia em todo o Pás.
Sala dai Stssõts. em 04 de abril de 1995.

t~~vlE1Ktba_~
DejMllada Fedenl
DUILIO PISAIIESCHI
RAIlIUNDO SAIITOS
DELFIM NE'l"l'O
PAULO BAtJO
FREIU JUNIOR
BASILIO VILLAIII
AYRl!S DA ClJlfIIA
LEONEL PAVl\II
ROIlERTO PESSOA
AlUIl\IIDO COSTA
ILD!IIIUl 1CllSSLJ:R
EFRAIM MORAIS

B. SI.
DILCEU SP!RAl'ICO
ERALDO TRINDADI
LUI Z PIAUHYLINO
PEDRO CANEDO
.101.0 RIIlElRO
NELSON TRAD
OSVALDO BIOLCHI
NELSOIl IlARQUEZILLI
RUBIII MEDINA
VILlL\It ROClIA
VlLSOIl SAllTIIlI
DOLOUS KUIlIS
GONZAGA PATRIOTA
OSCAR GOLDONI
TI!LIIO KIRlIT
AIJITOIl DIPP
JOSE RIlZIIlDI
An'ONSO CAIIAIlGO
JOAO MAIA
.1051 ALeIMlR
PHILIMOM RODRIGUES
KARCOIlI P!RILLO
VAMESSA FELIPPI
PAULO LIMA
PAULO GOUVIA
AUGUSTO VIVl!:IROS
JOSE JORGE
AUGUSTO IlARDIS

JULIO UDICOR
USHITAJIO lWIIA
lLIA8 lIllRAD
ROIlIll'l'O BAUSTRA
IIAURICIO IlAJAR
PAULO IWlLAllDIR
FATIMA PELAElI

1I1Tm.D .auDO
PAU LAllDIII

NAM SOUZA
VALeU COLlITTO
AlCIO JlIVU

llAIlCtSIO 'DlOIItII
GEDDEL VIEIRA LIMA
RITA CAMATA
VITTORIO MEDIOLI
LAURA CARNEIRO
NILTON BAIANO
NELSON HEURER
JOSE BORBA
'BERE FERREIRA

EXPEDITO JUNIOR
WlLINTON FAGUNDES
ROGERIO SILVA
ELTON ROHNELT
AIITONIO FEIJAO
KARILU GUIMARAES
JOSE' COIKIlRA
BENEDITO GUIMARAES
JAYME sANTAMA
SAIIDRO KABEL
ALVARO GAUD!NCIO NETO
LAPROVITA VIEIRA
DILSO SPERAFICO
CIDIII1IA CAIIPOS
Y!DA CRUSIUS
ARMAMDO ABILIO
PAULO TITAH
FEU ROSA
HOMERO OGUIDO
Kl\IIOEL CASTRO
ZE GOI!!S DA ROCHA
.1051 JAIlEIIE
GILVAH FREIU
CAIIOINHO MATTOS
MAGIlO BACELAR
MUSSA DEKES
CIRO NOGUEIRA
TIIEODORICO FERRACO
URSICINO QUEIROZ
CLAUDIO CAJADO
.1051 TII0MAZ NONO
JOSE SANTAIIA DE VASCONCELLOS
PRISCO VIAIIA
FERlIAHDO ZUPPD
LUIZ CARLOS HAULY
LIMA NETTO
AIITONIO BAUIIIANII
EULER RIBEIRO
JOAO COSER
SERGIO NAYA
ARIIlAGALIlAU
OSHAIIIO PUlIRA
JOSE CARLOS VIEIRA
VlUlAD GOMES
DAVI ALVES SILVA
ALBERICO FILHO
JOM coLACO
OOILIO BALBINOTTI
OSVALDO REIS
ANTONIO 00 VALLE
CASSIO CUNHA LIMA
JOSE LUIZ CLEROT
JOSE MAURICIO
ADROALDO STRECK
SILAS BRASILEIRO
CHICAO BRIGIDO
CUNHA BUENO
FERNANDO TORRES
SEVERINO CAVALCAllTI
LUIZ DORAO
JOM HENRIQUE
GIOVANNI QUEIROZ
LAIRE ROSADO
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ASSINATURAS CONFIRMADAS •••••••••••••••• ••• 172
ASSIHATURAS QUE NAO CONF!RIII..............
11
ASSINATURAS DE DEPUTADOS LICtlICIADOS......
1
TOTAL DE ASSINATURAS
, ••

REPETIDA

G'l"

ZILA BEZERRA
PAULO RITZEL

f'RAHCISCO DORNELLES
JOSE CARLOS LACERDA
VICIHTE ANDRE GOMES
ALBERTO SILVA
MOISES LIPNIK
PAULO FUJO
ROIlERTO MAGALHAES
JOAO PIZZOLATTI
JOVAIR ARANTES
BONIFACIO DE ANDRADA
EZIDIO PIIlHIIRO
uaDlATtIaU D. DQ1ITlU)l)tI LIcmlCUDOlI.

IlARCILO TEIX!UA

SECRETARIA-GERAL DA MESA
SeçtadeAta

Ollcio rf'~/ 195

Bruma, 11 de Julho de 1995

Senhor Secrel*'o-GeraI:
Comunico a Voaa Senhoria que a Proposta de Emenda à
ConalíIulÇlo. ela S«1hora Mana ValadAo que ..~ . - . redaçIa ao artigo 171 da
ConetItuIçIo Federal, • crIa.-co ~ olnlco no ......... artigo", contêm número
suticienla da ~ , c:onsa.ndo a referida proposlÇio de:

172 assinaturas válidas;

002 assinaturas repetidas;
011 assinaturas que não conferem; e
001 assinatura de deputado licenciado.
.Atenciosamente,

CESAR BANDEIRA
VICENTE ARRUDA
SILVIO TORRES
FLAVIO ARIlS
PAULO CORDEIRO
ZILA BEZERRA
MAURtCIO REQUIAO
OSVALDO COELHO
JOSE CARLOS COUTINHO
OAIIILO DE CASTRO
SILVERNAIII SANTOS
ADELSON SALVADOR
TETE BEZERRA
CARLOS AIRTON
ALBERTO GOLDKl\II
AROLDO CEDRAZ

TALVANE ALBUQUERQUE
RAUL BELEM
SERGIO BARCELLOS
FRANCISCO HORTA
HERCULANO ANGHINETTI

IVO MAINARDI
MELQUIADES NETO
HUGO BIEHL
JOSE DE ABREU
MARCOS LIMA
CUNHA LIMA
JOSE PRIANTE
GERSON PERES
RON IVON SANTIAGO
SALOMAO CRUZ
PEDRO WILSON
BENEDITO DOMINGOS
HELIO ROSAS
PIMEN'TEL GOMES

HERMES PARCIANELLD
PAULO RITZEL
FIRMO DE CASTRO
COSTA FERREIRA
GERVASIO OLIVEIRA
JAIHE MARTINS
ENIVALDO RIBEIRO
FAUSTO HARTELLO
IVA.NJ)RO CUNHA L!MA

FELIX HENDONCA
ALEXANDRE CERANTO

A Sua Senhoria o Senhor
Or. Mozart Vianna de Paiva

Secretário-Gera/ da Mesa
NESTA
LEGISLAçAo CITADA. ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE COMISSOES PERMANENTES

CÇ>NSm(JIÇÃO DA

REP<lBUCA FEDERATIVA
DO BRASIL
TftuIoW
DA ORDEM ECoNóMICA E FlJ'W'lCEDIA

CaDitulo I
DOS PRII'IcfÁos G!JWS DA
AlMOADE ECOI'tOMlCA

Art. 179. A União. os Estados, o Distrio FecIeraI e os "'....icípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno
porte. assm clelinldas em lei. tratamento jlri:lico diferenciado.
visando • ilcentiYá-1as pela smp/ificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e crediticias, ou pela
elininação ou redução destas por meio de lei.
.
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PROJETO DE LEI N° 502, DE 1995
(Do Sr. Franco Montom)

Art. SQ Revog..m-se ..s disposiçOes em contr6rio,
e.peci.. lmente ..s contid... n.. Lei 8.213, de 24 de julho de 1991.
J U • T 1 F 1 CA

Assegura aos trabalhadores e empreqad~res participação na
dire~ão da Previdência Social e promove sua descentraliz~
cão administrativa.

ç Ao

•A e.trutura d.. Previdência ..st4
errada. O governo manda .ozinho·.
·Empregados e empreg..dore. s!io o.
maiore.
intere••ado.
no
bom
funcionamento da Previd6ncia Social.
Devem p..rticip..r d.. su.. direçAo·.

(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRACAo E SERVICO PQ
BLICO; DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA; E DE CONSTITUICAo
E JUSTICA E DE REDACAO(ART.S4), ART. 24, lI}

·E.... p..rticipaç!io
pel..
gener..lidade
democr4ticas- •

6 con...grada
d..s
n..çOes

1. DOtrrKUA PAc1FICA

Art. lO I! in.t i tuIdo o Conselho de Admini.traç!io da
Previdên~ie So~ial (CAPS), para exercer a AdminístraçAo Geral do
In.tituto Nacional de S..rviço Social (INSS).
Art. 20 O coo"'fOlho d.. Admini.traç!io da previdência
Social (CAPS) 8er~ constituído de nove membros, sendo:

DefiniçAo concisa e exata da importAncia da
Previd6ncia Social nas sociedade. moderna., 6 formulada por
AntOnio Lombardo, um dos mais relpeitadoa tratadistas mundiais,
nos termal seguintes:
MO seguro social nlo tem, na sociedade a que
serve, posíçAo polAmica. Nlo o informa interesse
capitalista, nem o inspira crit6rio socialista;
nia ~ religioso nem laico; e.tA acima do.
partidos pol1ticos. A todos serve, 4 sociedade
inteira, acima dos eqol.mos ou idéias de clas.e.
Sua posiç!io I> objetiva e pr..gm6tic.. ••

a}
(tr"s) repr..sentant..s do Gov..rno Fed..ral,
d..sign..dos p..lo Ministro d.. Pt"Olvidênci.. e Auistênci.. Sociel,
prefer~ncialmente dentre o. servidores da Previdfncia Soci~·
pelo

b)
menos

(tr".) r~preBentanteB do. trabalhadores I sendo
(um) indicado por entidade a ••oci..tiva de

aposentados;
c} 3 (três) repre.ent..ntes dos empregadore••

S 10 Os representantes doa empregadores e dos
trabalhadores, .titularpg e suplente., seria eleito. pelas
respect;van entidadpR de Ambito nacional.
S 2Q O mand..to dos membros do CAPS I> d.. 4 (quatro)

ano., admitida uma reeleiçlo.
S 30 Os membros do Con.elho Administrativo da
Previdênci.. Social (CAPS) elegerlo o Pr..sid..nte, que t ..r4
mandato de 2 (doi.) ano., admitida uma reeleiç&o.
S
4g
Pelo desempenho de
Rua.
atividades
os
repre8entantes de trabalhadorea no CAPS serlo remunerados pelAs
entidades que representam.

Em decorrência da import&nci.. e ..mplitud.. da
previdência .oci..l, a doutrin.. e a legi.l..ç!io têm consagr..do o
princ1pio d....dministraçAo colegi..da para sua direçlio.
Em .u.. obra c16..ica, ·A pol1tica cont"lIporlnea
de seguro social", Paul Durant, autorid..de internacionalm..nta
reconhecid.. em mat6ria de legislaçlo social, e~.in'"
•A gestAo da segurid..de
.ocial pelos
interessados apresenta vantagens certa•. Permite
ao. benef iciadoa proverem, ele. me.mo., a boa
ge.tlio
do
serviço,
lutarem
contra
as
negligênci... administr..tivas e obtere. m..is
facilmente as prest..çOe... qu.. têm direito'.,
Dirigindo-se ..o Presidente da. Semane. Soci..i. do
Can..d6, o Pap.. Paulo VI condenou co. v..emtnncia, a ..dministraçlo
exclusivamente est..t .. l d.. previdência, ao ..ssinalar:

·A segurid..de soci..l que nao fosse sen!io um
monopólio do Est..dO produziria d..no. a. fam11i..s
ao. trabalhador.a, em favor e por meio doa
quaia deve, ante. de ser admini.trada-.
e

o

pensamento elt4 presente na. grande.
como a -Quadrag6simo Ano·, -Matar·_t

~e.mo

enclclicas Bociai.,
Magistr.-, e outras.
S 5 O Ao. representantes do. trab..lhadore. no CAPS,
titulares .. suplente.,· ser4 a.segurada a estabilidade no
emprego, de.d.. a d.. ta d....leiçlo atl> um ano após o término do
mandato de representaç!o, ressalvada a dispensa por motivo de
falta grave comprovada mediante proce.so judicial.

Na mesm" linha 6 a reinvidic"Çlio do.. movimento.
socialistas: O Congreaao Internacional Socialista, reunido em
AmsterdA, no alvorecer deste .6culo, em agosto de 1904, j '
advog..va a
te.e d.. administraçlio,
pelo.
.egurados,
d..
Previd6ncia Social, proclamando enfaticamente:

Art. 3Q
Serlio in.tituIdos Conselhos Reqionai. da
Previdência Social (CAPS) e Con.elhos Municipai. da Previdência
Social (CAPS-M), par.. ex..rcer a ..dmini.traçlio da Previdência
Social em sua. jurisdiçõe., observados, quanta à organizaçAo e
instalaçlo, os crit6rios estabelecidos para o CAPS, adaptando-os
para as esferas estadual e municipal.

tr..balhadores devem exigir que as
instituiçOes de seguro social sejam confiad... ..
admini.tr..çAo dos próprio. segur..do. e que se
concedam as m...mas v..nt..gen.
.. todoa os
trab..lhadores do Pab .. ..o. estrangeiro. que
nele residam-.

Par6grafo anico. Os represent..ntes dos trabalhadores,
e .eua .uplent.a, GerA0 eleita. pela. respectiva. entidade. de
Ambito regional ou municipal, conforme o caso, sendo que, na
au.ência d..sse. a indicaç!io caber4 4s federaçOes.
Art. 40
E.ta lei entra em vigor na data d.. sua
publicaçlio e ser4 regulamentada pelo Pod..r Executivo.

·0.

Comentando as Con.tituiçOe. europl>i..s po.terior..s
ao altimo conflito mundial, diz Mirkine Guetzevitch (iR
CONSTITUIÇõES EUROPI!IAS, Impren.a Univer.it6ria da França,
Peri., 1950, p6g. 128).
·0
docum~nto
maia
completo
e
mais
repres~ntativo da doutrina pol1tica e .ocial de
Re.i.t6ncia France.a foi,
••m ddvida , Q
progr..m.. d.. "ç!io est..belecido pelo Con.elho
Nacional da Reai.t~~cia, no qual, a par das
reforma. coneiderada. indispenaAvei., propuana-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Agosto de 1995
le por

um plano completo de

Terça-feira 8 16557

••gurol' Icciai.,

viaando a garantir a todoa oa cidad!oa oa meioa
de exiatfncia em todo. 01 caaol de incapacidade
e de falta de trabalho, mediante geltlo autOnoma

doa rapreaentantea
!atado· •
I

doa

intereuadoa

e

do

No exterior, a administraçlo da seguridade
locial,
com
e
efetiva participaçlo do.
emprel4.rio.
e
trabalhadorea, 6 adotada na generalidade daa naçOea democrlitica.
a em peia•• do. maia diverlo. nivai, da de.envolvimento.

acre.centa o meamo autor I

-, maior a lignificaç40 de... documento,
porque
ele
pode
aer
conaiderado
como
repreeentativo da univerl.llde.de do pensamento
contemporAneo lobre lequrol sociai.. Ele nalceu
i.ento de lectariamo ideológico, emanado que foi
da elcuridAo da. catacumba. do n08"0 tempo na
liberd~de

luta pel.a

em. que ae conotituiu, por

a Re'l.t~ncla ~rance.a, poia nela le
confundiam 08 ateu. li 011 adeptos de todas AS
crença. e confia.O"a; marxista. ortodoxo. e
democrat41-criltlol, trabalhistas, democrat&sliberai.
li
locialistaa
dai
mais
diversas
excel~nc~a,

tendencial

ll

•

Tal tato ilustra a atirmaç!o de Haritain, quando
ensin.: -o reconhecimento desta categoria de direito. nAo ,
a~anlgi~ duma aacola de panoamento •. N!o 6 neceaslirio proteooar o
libe-:al~.mo para r.econhecer 08 d~reitos elo individuo,
nem 6
prec~so
s.r marx~.t. para reconhecer os novos direito.
econOmicoa e aociai.. Aa conqui.tas da inteligencia comum
reaultu da açlio de diverou correntea que ae sobrepOem e
ultrapa••am largamente a8 disputas da. escolas-o
IZ - UCOHUDAç61l1 DE 61l12Ao8 IIfTJrUACIOJUIIS

De longa data, •• entidade. fi congre••oa
intarnacionai., com a participaçlio e o voto de repreoentaçlio
braaileira, V'II,
recomendando a adoçlo da adminiatreç!o
colegiada da previd6ncia .ocial, COll a participaç!o efativa doa
...praalrio. e trabalhadorea.
!au • a recomendaçlo hiatOrica a parmanenta da
O.I.T, Organizaçlo Internacional do Trabalho, cuja eatrutura
fundamental 6 conatituida pela repreaentaçlo igual e tripartida
de empregadoa, empregadorea a governo••

Dantro deo.e erit6rio podemo. deatacar, na .6rie
DAS CON!'!RtNCIAS R!GIONAIS DOS !STADOS DA WRICA, M!MBROS DA
ORGANIZAÇAO INTERNACIONAL DO TRABALHO, o item VI da Primeira
Contar'ncia, Santiago do Chila, 1936:

·Participaç!o do. oegurado. e doa patrOe. na
geatlo. Oa Orglioa dirativo. daa inatituiçOe. da
oeguro aoeial deverlio ter repreaentantea elaito.
doo
aeguradoa
e
do
empreuriado.
o.
repre.entantes do. aeguradoa que .alio oa maiores
int&re•• ado.

no

.ocial deverlio
gestlo·.

bom

ter

funcionamento

participaçlio

A
experiAncia internacional em mat'r i . d.
oferece
exemplo
adminiatraç!o
da
previd6ncia
aocial,
eBclarecedor e impre•• ionante.

do

seguro

etetiva

A meama recomendaç!o conata da. concluoOeo
Contar'ncia Interameriea de Seguridade Social, reunida
Santiago do Chile, em 1942, que aprovou a Resoluç!o ng
reeolHndando o principio da repreaentaç!o doa empreolirioa
trabalhadore., por seu. delegadoa, para participar da gest!o
.eguridade aoeial.

na

Elo uma relaçlo incomplata: Alemanha, Barbado.,
B61gica,
Birmania,
Bolivia,
Bulgarie,
Burundi,
Chipre,
Cingapura, Cango, Co.ta do Karfim, COlta Rica, Dinamarca, Egito,
El Salvador, Eopanha, FinlAndia, França, GabA0, Gr6cia,
Guatemala, Haiti, Holanda, índia, Irl, trague, It4.1ia, Libano,
Llbia, Luxemburqo, Mal.§.ia, Mali, Marroco., M:6xico# Nicar6gua,
Nlger, Noruega, Panam6, paraguai, Peru, Repl1blica CentroAfricana, Repliblica Dominicana, Repl1blica da Malqaxe, Su6cia,
Taiwan,Toqo, Turquia, Uruguai, Venezuela e GAmbia.
Oa benef1cio. da participaç!o doa empregados e
empregadores
na
direç!o do
6rg!Q de
previd&ncia
s!o
univerlalmente reconhecidol.
SerAo 01 trabalhadores e empresArioa brasileiros
menos competentes e idOneoa que OI desses palses para participar

da adminiatraçAo da sua previd6ncia locial?

. . . .
No .Brasil, a previdtncia .ocial deu seus paslol
~n~c~a~s com a Le~ Eloy Chave., que inltituiu, no distante ano
de 1923, (Decreto Legialativo 4682/23) nouaa primeiras Caixao
de Apo~e~t~doria fi Pensões dOI Ferrovi6riol. J6, entAo, elas
eram dlrlgldae por Conoelhos de Adminlotraç!o compostos do
.uperint~n~ente da empresa, àoil empregados do qdadro designados
pela admlnlstraçlo da estrada de ferro e mais doia -eleitos pelo
pessoal ferrovi6rio-.

Apó. a revoluçlio de 30, procedeu-se, por ato do
Governo proviaOrio (Decreto ng 20.465, da 19 de outubro de
1931), li reforma da leglolaçlio daa Caixu de Apooentadoria e
PenaOe., que pauarem a oer dirigidaa por Junta Adminiotrativa
compelta de quatro a leis membros - , .endo -metade delignado.
pela empre.a e metade eleitoa peloa a.ooeiado.·.
Il

!m ta.e po.tarior da aua evoluçlo, com a criaçlio
doa .In.t~tu~oa de Apoaantadoria a PenaOes, a. autarqui.a
prevldenclliru. ganharam limbito nacional, agrupando, cada uma
del~a, todoa o~ trabalhadorea da determinada profis.!o. Tivamo.,
al.1m,. o .urg~mento do. grande. Inltituto. do. Maritimo., dOI
Banc6r~oa!
do. !mpregado~ em 'rranaportea e Carg.. , doa
Comerc16rl~a e ~o. Indu~t!,l~rio.. O Inatituto do. HaritillO. e
do. Banc'~10s tlveram, ln~clalment., ••UI pre.ident.. nomeadol
pelo Preudente da Repllbl1ca, maa aaaiatidoa por um ·Conaalho
Administrativo· compooto de repreaentanta. do. empregadorao e
empregado••
. Coube, at inal, li lei Orglinica da Previd&ncia
Soc~al
Lel .n Q ~.8~7 de 26/08/60 -, que uniformizou a
leg181aç!0 preVldencllina, eatender o aiatema da administraçlio
colegiada a todo•. o~ Institutoa de Apoaentadoria e PenaOea que
pa.aarem a aer admlnlatrado. com a participaç!o doa empregadoa e
empregadore••

da
em
7,
e
da

Na meama linha, a ASSOCIAÇAO INT!RNACIONAL D!
S!GUIl.IDAD! SOCIAL, reunida em Roma, am 1949, aprovou a Reaoluçlio
ralativa li autonomia da gest!o da aeguridade social de seguinte
teor:

v - IlUP1'I1Illl DA 2'IlllIlIçfo DDfOCIlArICll ar 111"

.
.
~soa tradi~!o democr6tica na adminiotraç!o da
prevld&ncla .~cla~ braoilelra foi abruptamente interrompida pelo
governo autorlt6rlo, em 1966, atrav6. do decreto-lei 72 de 21
de novembro daquele ano.
'
Esle dec~eto-lei, editado com bale em Ato
e li r~velu do Congrtlaoo Nacional, na linha da
auto:it4r1a e centralizadora dominante, unificou o. 6
Instltutos
eXlstente.
num llnico
In.tituto Nacional
de
Previd6ncia Social, INPS, e .ubmeteu o aistema ao regime de
cO)lland~ exclu~i~o de um ?irigente nomeado pelo Presidente da
,~epllbllea. Ellmlnou,
aSSllll, a participaçlio de empregado. e
empregadore••
.

·Aa partea intere••ada. devem participar da
ge.tlo e controle da .eguridade .ocial que na
medida ~o poaaivel, deverli .er contiada a O;gliO.
autArqu~co. Il

•

Em termos semelhante., a ConvençAo da Conferencia

~r;:~~i~~~nal do Trabalho, Rio de Janeiro, 1952, fixou a mesma

•••• a~ inatituiçOe. de .eguro ooeial devem
adminlatrada. aagundo oa principioo da
gea~lo autarquiea, ...egurada a participaçlo na
admlni.traçlio
do.
pr6pio.
intere.aadoa
trabalhadore., patroa. e !atado, cujo inter... ~
no aerviço·6 evidente".
.er

.

ln~tituclonal

or~e~taçlo

Quai. o. re.ultado. de.aa eliminaçlo e da direç!o
exclusivamente governamental?
A opinilio pllblica de todo o paia 6 teatemunha da
esc!ndalos,
fraudea,
caao.
de
corrupç!o
desvio
de
importAncia.
bilionliria.,
irregularldadea no pagamento de indenizaçOe., apo.entadorias
tanta~ma.,
.onegaç!o fi.cal, cOllercializaç!o de certidOe.
negatlva. de d&bito fal.ificada., ceoalio ir~egular e 10caçAo da
imóvei. da previd6neia por preço. irriaOrio••
auc~.~Ao

da

admlnl.tr~tiva,
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Tais fatos criminoaoa impuaeram s inatitutiçlo de

"lEGISUC/lI) ClTAO./l lfiIF."O& I'FLA
lJE t:STUDOS LEGISLATIVOS·CIDt

Comi88Ao Parlamentar de Inqul!ríto, na CAmara de Deputado.
e
provocar8m proceSdDa e condenaçOel de juizes
procuradore~ e
altos funcion6rio8 comprometidos em fraudei e q~lldrilhll ••

~OORDEHACAO

.
De outra parte, o Governo Federal, que admini.tra
8oz1nho todos 08 recursol da previdencia, palsou fi de.vier todos
os ~eses grande parte dos meamos para cobrir d~ficita do Teaouro
Nac1onal.

u~

levant~mento oficial

concluiu,

em

1989,

que

LEI NI 8.213. DE 24 DE JULHO DE 1991

o

governo dena A prendancia 20 bilhOes de dólares' E oa dadoa
levantados em junho de 1990 mostram que eaaa divida era entlo da
ordem de 1 trilhlo de cruzeiros I

Disp6c1Oft0l

MlnJ..t~o ~eynold

&Njrd(JI.~S«Ml

DECRETO N. 4.682 -

Stephanel, em entrevista coletiva A imprenea,

ao atrlbulr tio graveR desacertoR AR deplorlveiR deficianciaR do
gerenciamento previdenci4rio.

,_de

.tU_~

..
.
Es~e
fracasso,
claramante ligado A geatlo
admlnlstratlva u~lpe8Boalf centralizada e exclusivamente e.tetal
previdência Bocial, teve o reconhecimento pOblíco do próprio

d~
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DE

24

DE JA.'1EIRO DE

CI'ea, em cada uma das .. mpl'c:aa de elfl'ad/u de

1923

(t!T"f'0

e:ridentt!'

no pai:, uma caixa de apolentadoria e ;penl6el para OI
IpectiVOI empl'egado•

• a

.:':

VI - RES'rAURAçAo DA GES'rJ.O DEMOCú'rICA
PELA COMS'rI'rUlÇAo DE 1988

_ ••••••••••• _ ••••••

LI:[

N.O 3.1O'l -

DI:

AGÓI'lO 111:

Il1llO

:IS •

DUp6~ I6br. 11 Let 0r/1411tC1I ...

C~m~ decorr&ncia d?8 fatos examinados, impOe-se a
retomada da adrnlnJ.straçAo coleglada na previdAncia social. A
Constituinte de 1988 debateu o problema e fixou claramente os
novos rumos.

Com
a
restauraçAo
democr4tica
da
Carta
Constitucional, surge a oportunidade e a necessidade de uma
mudança estrutural no sistema previdenci!rio brasileiro. Ao
fixar os objetivos da seguridade Bocial e estabelecer as normas
para ~ua orqanízaçAo, a Constituíç!o, em seu artigo 194,
determ~na expressamente:

.PrevlcUIIcIc Soctcll.
O Prealdente da ReJn1bllca
u.ber que o CDuerllllO NacIoreta. eu '&JIC10D0 a seaulDte

f.:l:rx:c

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

.

~

DECRETO-LEI N.o 72 - '

~Dl:1gllG

DI:

21 111:

Unifica OI Imtftutoa de AlIOIentadorlll
e Pe7llóu e er!4 o Imtituto NadofI!!l de· Prevfdmci4 Soc!Gl.

"carU.r d• ....,r'tico • d.sc.ntralizado da
g. .tio ad.inbtratba, COBl a participaçio da
cOBlunidad.,
•• .Rpacial d.
trabalhador.s,
••pr.R'rioR • apoR.atadoa".

O Presidente da RepúbUca, usando
da atrlbulçAo que lh. é conferlda pdo
art. 30 do Ato Institucional no 2, de
27 de outubro de 1885, combInado com
o art. 2'1 dD ~to Complementar no 23,
de 20 de outubro de 1988, decreta:

Ao lado das razOei laciail, 6tical e hilt6rica.
apontadas, a ge.BtI~ colegiada da previd8ncia Rocial ~ hoje
imperativo conlt1tuc1onal.
VII -

r~

PIlD.nTO DI: LU U8TAIII:LI:Cl:IIDO A PAIlTICIPAçAo D1Íc
TllA!IlUJIADOUa I: IMPUaUIC» I: DI:8C1:IITIlALIIAIIIlO O IIlftIIA

cumpre r ..gu Iamentar o precei to da ConRtituiçlo e
dar atendimento a JURta reinvidicaçlo de empreqadoa e
empr..gadores que contribuem anualmente com maia de 30 bilhaea de
reais para a previdancia aocial e slo oa leqitimoa intereaaadoa
no bom funcionamento do sistema. Elel nlo podem continuar
afastados da direçAo e controle de um listema de previdlncia, da
qual .ao os maiores contribuintes e o. maiore. intare.lado••
ERse ~ o sentido do preRente projeto de l.i, que
assegura aos trabalhadore. e empre.4riol 4 participaçAo na
direç60 do INSS, mediante as RequinteR diRpoaiçaea:

DECRETO N. 20.465 -

Reforma

I -

rllAJfco ~

l.egillCU;40 duo CaizaI de AJH?IInfadoria e Pen,6al

D.4. JNSTlTUIÇl0 DAS CAIXAS DE APOSENTADOftIA'

I: PENSOU

PROJETO DE LEI N° 524, DE 1995
(Do Sr. José Aldemir)
Cria área de livre comércio no município de sáo Joáo
do Rio do Peixe, Estado da Paraíba, e dá outras providência••
(As COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMeRCIO; DE
FINANÇAS E TRIBUTAC!OI E DE CONtTITUIC!O E JUSTICA
E DE REDAC!O (ART. 54) - ART. 24, lI)

ESBal
medidas
podem
aisegurar
o
car6ter
democrAtico da previdência social brasileira: caminho maia
seguro para o controle de seus recursos e serviços pelos
próprios interessados.

ADO

1931 (0)

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

4. OR repreRentanteR doa trabalhadoreR e dOR
empregadores, e seus suplente., seria eleitol pela. respectiva.
eneidades de Ambito nacional, regional ou municipal.

I:

OUTUBRO DE

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

3. serao institu1do8 Conselhos regionais da
Previrl#>nria
Social
(CAPS-R)
e
Conselhos
Municipais
da
Prevldpnria SorJal (CAPS-M), para exercer a administraçlo
descp.ntrali7.ada da Previdência Social em suaa juriBdiçOes,
observados, quanto a organi2açAo e instalaç!o, os crit6rio8
estahelerirlns para o CAPS, adaptando-oR para as esferas estadual
e municipal;

~,. M' 'M'~'. ~j[ ,~~:,".

1

O Chefe do Governo Provisorio da Republica dos Estado.
Unidos do Brasil resolve:

1. in.titui o Conaelho de Adminiatraç60 da
Previ d#>nci a Social, em 1ugar da adminiatraçao singular de um
Presidente;
2. o Conselho de AdminiRtraçloo aerl constituido
de 9 membros aSRim diRtrJbuidos: traa representanteR doa
trabalhadoreR, sendo pelo menOR 1 (um) indicado ·por entidade
associativa de apoB~ntadoB; tr~. repre.entante. do. empregadorel
e três representanteR do Governo Federal, deaignados pelo
Ministro da Previd~ncia e AssiBt!ncia Social, preferencialmente
dentre 08 servidores da PrevidAncia Social;

4

Dl!

?_

o CONGRESSO NACIONAL decreta: .
DO

Art. 1° Fica criada mna área livre de comércio - Zona Fnnca de Comércio
município de 510 Joio do Rio do Peixe, DO Estado da Paraiila.
'

.
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Parígrafo único. O regime fiscal especial inslihJído por esta Lei. com a
finalidade de promover o desenvolvimento da regiio. aplica-se. exclusivamente. a
área de livre comércio a que se refere o CapIl/ deste artigo.

Art. 10" O Banco central normatizará 05 procedimentos cambiais
aplícavcis as operações da área de livre comércio. visando favorecer o seu
comércio exterior.

Art. r Considera-tc integraDte da área de livre comércio a superfície
territorial do respectivo IIIlIIJicipio.

Art. 11° O limite global para as importações da área de livre comércio será
estabelecido anualmente pelo Poder Executivo. observados os critérios que julgar
pertinentes, no ato em que o fizer para as demús áreas de livre comércio já
existentes

M 3" As mercadorias estrallgciras ou nacionais enviadas a área de livre
comé:n:io senio, obrigatoríamcute, desUDadas a empresas autorizadas a operaneIlaárea.
Art. 4° A entrada de mercadorias eSll'lDgciras na árCa de livre comércio
faMc..á com a SUIpCIIIIo do Imposto de Impormçio e do Imposto sobre Produtos
Industrializados. que será convertida em ísençio qWl1ldo estas forem destinadas
a:
I· consumo e vendas internas na área de livre comércio.

Art. Ir A área de livre comércio de que trata esta Lei seca administrada
por um. Conselho de AclIninísu.çio. que devera promover e coordenar sua
implantaçio, adotando todas as medidas necessárias

§ 1° O Conselho de Admínístraçio será composto por

a) 2 representantes do Governo Federal . sendo um representante
em controle e vigilincía aduaneira.

11 • beneficiamento. em seus territórios, de pescado, pecuária. recursos
minerais e matérias-primas de origem agrícola ou florcstal.

b) representante do Governo Estadual; e
c) representante do MllDÍcipio.

m• agropecuária e piscicultura.
IV - ínstaIaçio e operaçio de serviços de turismo ou de qualquer natureza.
V - estoe:agem para comcrcíalizaçio no mercado externo.
VI - industrializaçio de produtos em seus territórios.
§ 1° A suspensio de impostos será também convertida em isençio

nos casos de mercadorias que deixarem a área de livre comércio como:
a) bagagem acompanhada de viajantes. observados os limites
fixados pelo Poder Executivo por intermédio da Secretaria da Receita Fedcral

b) remessas postais para o restante do Pais. nas condições fixadas
pelo Decreto-Iei 1.304. de 3 de setembro de 1980. modificado pela Lei n° 8.383.
de 30 de dezembro de 1991
§ 2° As mercadorias estrangeiras que saírem da área de livre
comércio para o restante do País. estatio sujeitas a tributaçio no momento de sua
intemaçio. exceto nos casos previstos 110 § 1° deste artigo

§ 2° Até que se complete o proceSSl) de ímplmtaçJo da Zona Franca
de 5io Joio do Rio do Peixe. respeitado o limite nWcimo de dois anos. a
presidência do Conselho seca exercida por um representante do Governo Federal
e. após este prazo. pelo representante do Governo Estadual

Art. 13° A Secretaria da Receita Federal exercera a vigiliDcia e a reprcssio

ao contrabando. e ao descaminho na área de livre comércio. sem prejuízo da
competência do Departamento de Polícia Federal
Parágrafo único O Poder Executivo devera assegurar os recursos materiais
e humanos necessários aos serviços de fiscalízaçio e controle aduaneiro da irea .
de livre comercio
Art. 14° As isenções e beneficios instituídos por esta Lei scrio mantidos pelo
prazo de 25 anos
.
Art. 15° Esta Lei entra em vi80r na data de

Art. 5" As importações de mercadorias destinadas a área de livre comércio
cst.uio sujeitas lOS procedimentos nonnaís de importaçio. previamente ao

JUSTIFICAÇÃO

dcsen!bIraço aduaneiro.
Art. 6" A saída de mercadorias estrangeiras da área de livre comércio para
o restaIIte do território nacional é considerada. para efeitos fiscais e
adminisaatiYOS, COlllO ímportaçio nonnaI.
Art. 7" Os produtos nacionais ou nacionalizados. que entrarem na área de
Iívre cOlllérçio. estaria isentos de Imposto sobre Produtos Industrializados
quanOo destinados as finalidades mencionadas no caput do art 4°

Parágrafo único Ficam asseguradas a manutençio e a utilizaçio dos

créditos do lmpoIto sobre Produtos Industrializado relativos as matérias-primas.
produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialízaçio
dos produtos entrados DI área de livre cOlllérçio
Art. 8" Estio excluídos dos beneficios fiscais de que tratam 05 arts. 4° e 7"
os produtos abUxo mencíooadol, compreeudidos nos capitulos c/ou nas posições
indicadu na Nomenclatura Brasileira de Mercadorias. aprovada pela Resoluçio
n° 75. de 22 de abril de 1988. do Comitê de NometIClatura, com alterações
posteriores
a) amas e mmúçdes, capitulo 93.
b) veiculos de passageiros. posíçio 8703 do capítulo 87. exceto
ambuIiDcías, carros fimerários, carros celu1aIes e jipes.
c) bebidas alcoólicas, posíçio 2203 a 2206 e 2208 (exceto 2208 10
e 2208 90 0100) do capitulo 22.
d) produtos de perfuqwia e de toucador. preparados e pteparaçlles
cosméticas, posiÇÕC5 3303 a 3307 do capitulo 33; e

e) fiDno e seus derivados, capitulo 24.
Art. 9" O Poder

Executivo regulamenllri a aplícaçio dos regimes

aduaneiros especiais para as mercadorias estrallgciras deslínadas • área de Iívre
comércio. bem como para 11 mercadorias dela procedentes

b publicayão
I

Art. 16° Rcvogam-se u disposições em contrario .

I'. '/

L .(y7.1' ~;/
/

I

!.

.-

'

fIa muito a rcgiJo do semi·árido n\mlCSlÍllO vem se resrentindo de ações
programiticu e consistentes do governo para'vencer u !IWIS dificuldades. Na verdade
essas ações nio se fizeram presentes naquela irea e muito pouco se fez até hoje. Quando
muito. um programa de ~ em pl_ seca. para atmder flagelados, ou a
disuibuíçio de alimeDtos durame u calamidades. Dai vê-se que uma coisa é certa: a
~cultura, por ser uma atividade ilJcjpieate, precia lCl" subslituída naquela extensa .íRlL
E, por isso. devemos procurar a1tematívu, além do cultivo e da crilÇio de animais, que
possam fixar o homem à terra e evitar u co_es migrações que ocorrem nos periodos

de cstiIgem.

Partindo dessa premissa, CSlOU encaminltando projeto de lei que cria uma Zona
Franca de Comércio no município de 510 Joio do Rio do Peixe. no coraçlo da seca
nordestina, para pennilir que aquela rcgiio. que se localiza nu proximidades da fromeira
da Paniba com o Ceará e o Rio Grande do Norte, possa se constituir num futuro polo de
comércio e de indústria em beneficio de toda rcgilo. .

A escolha do IIRII1ÍCÍpio de 5io Joio do Rio do Peixe como sede da Zona Franca
de Comércio nio foi &ética. !OU sim, observando um fenômeno que curiosamente situa
aquela cidade como um verdadeiro oúis em meio ao ambiente tónido do scmi.iri~o.
Trata-se de uma area onde existem iguu termais, em varios graus de calor que comem
minerais diversos. benéficos à SIIide, o que atraí cIiariatncme centenas de pessoas à
procura de tratallICllto namral por meio de banhos tétmícos.
A cstaÇIo termal de Brejo das Freiras, no municipio de SIo Joio do Rio do
Peixe, possui hoje excelente cstnJtUra para o desenvolvimento do ~;ano e of~
amplu condições para sediar a Zona Franca de Comércio. por se ~lI5lllUtr nu~ atranvo
extra para os turistas imercssados na aquisiçio de mcrcadonu e cqwpamentos
importados isemu de impostos ou de produtOl que poderiam ser fabricados na rcgi.io.
, /
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COMITE BRASILEIRO DE NOMENCLATURA
RESOLUçJ,o N9 75, DE 22 DE ABRiL DE UBB (0)

•

O COMI!S BRASILEIRO DE HDM&HCLATURA CCBH). no uso

• _

d••
atrlbulçoes que lhe SIO conferidas pelo artieo 156 do Decreto-lei
n~
31. de la de novellbro de 1966. e tendo e. vista a adesão do Brasil
a
Convenção Internacional sobre o Siste.a Haraonizado d. Desilnação e de
Codificação de Mercadorias. ea 31 de outubro de 1916. RESOLVE:

Art. l' - Fica aprovada a Noaenclatura Brasileira
de
Mercadorias (NBM/SH) baseada no Siste•• Hanonizado de Desilnação
e
~~u~:::;~~açio de Mercadoria!li elaborado pelo Conselho de
Cooperação
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JUSTIFICAÇÃO

Este projeto tem em vista propiciar uma wislência hospiWar mais
humanitária, especialmente àquelas faixu etárias que mais necessitam da conlinuidade do
carinho fanúliar, como .. crianças, os velhos e aqueles mais dependentes, fisica ou
emocionalmente.
A presença de um familiar no hospital acompanhando pessoa
internada é indiscuúveI. Além do confono moral que a companhia de pessoa próxima
proporciona, este acompllthante poderá desempenhar, ainda. oultU tarelàs de SlIpotte ao
bem-estar do doe:l\~ colaborando com a equipe de enfennagem na higiene corporal.
mini~ de alimento.. atenção ao estado geral e vigiJincia aos sinais de aiteraçlo.
podendo mesmo realizar exercicios fisioterápicos.

....

,3':;.:!1

li-

Cuhtho~

-- Outro.
- Outros ur'tuchos c suu ,arh.

A presença do acompanhante poderia ser benéfica também para os
outtos internado.. tomando a convivência menos árida para aqueles que nio dispõem de
acompanhante.
Por isso, o pequeno aumento de despesas que este
acompanhamento poderia traur ao Sistema Único de Saúde, seria pouco importante diente
do efetivo beneficio que esta presença traria aos internados.
A definição do esplÇO para o acompanhamento dentro du
Wlidades de intemaçio poderá ser eqUlcionada pela equipe de cada hospital, adaptando
soluções individuais.
Com o intuito de proporcionar um apoio àquelas peuou
fisicameme fragiJ.izadas para que nio venham a frIgi1izar-se mais ainda, psiquicamente.
minando sua capacidade de recuperaçio, é que pedimos a atenção de noS50S nobres
coIegu.
É importante que prestemos atenção à gravidade de aspecto.. por
V8Z1:1 julgados irrelevantes. porém de extrema importincia para aqueles enyolvidos ~s
dfamas individuais, cotidianos e anônimos.
Peço, por estes motivos, a aprovação do presente projeto
confiendo na sensibilidade dos caros colegas Oepulados desta Casa.

Saladas ~~ssões, ~em25
de maio de 1995.

~

- Outros

'H' ••••.•
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PROJETO DE LEI N° 526, DE 1995
(Do Sr. Feu Rosa)

PROJETO DE LEI N° 525, DE 1995
(Do Sr. Augusto Viveiros)
DiSpÕe sobre o acompanhamento de pacientes internados em
hospitais do Sistema Onico de Saúde.
(AS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMtLIA; F DE CONSTITUIçAO E JUSTIÇA E DE REDAçAO (ART. 54) - ART. 24, 11)

Assegura ao idoso com oitenta anos de idade, em estado
de carência, o beneficio que especifica.

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMtLIA; E DE CON~
TITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇKo (ART. 54) - ART. 24, 11)

o CONGRRSSO NACIONAL decreta:

o Congre..so Nacional decreta:
Art. I' Os' pacientes que forem internados em hospitais integrames
do Sistema Único de Saúde, poderio ser acompanhados por uma pessoa da Wnilia ou de
suurelações.

:g Ao

Ar~.

su;.erivr a

oítonta

~ue

anos.

idoso

-:-omprovar

com
n~

i~al

ldade

vu

possuir meios de

Parágrafo único. Terio direito ao disposto neste artigo, ..
crianças de até 12 (doze) anos de idade. as pessoas idosas a panir de 65 (sessenta e cinco)
anos de idade e aqueles que, por critérios médico$, necessitam de cuidados contínuos.

Art. 2' Os acompanhantes terio direito a aliment&çiO gratuila e
acomodações condizentes com a situação especifica do caso do paciente.
Art. 3' O órgão competente do Ministério da saúde definirá os
critérios para pagamento dos gastos decorremes desta lei no prazo de 120 di...
Art. 4' Esta lei entra ~m vigor na data de sua publicação.
Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

Paragraio
trata
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ob.eervanáo-se

per iodo
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mesmo

indice

das caáernetas de
A:rt.

anterior

nao
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aplicado

de

que

trime~tralmentet

reajuste.
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~oupança.

2Q
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A
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I)

beneiicio

acumulado

ç'reV~3'Co

pelo

no

arti&o

beneticiàrio

com

qualquer ol:.~ro no ãmbito da 3eaur~dade social ou de ou'tro
resime. salvo

~

da

assi~~ência

a't.endiáas pelo Fundo

:';'l~ma "reV15'ta (;,a L~l n:i

Art..

Ar~..

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

medica.

Art .. 2Q As d~e",,'!sa.e ..j,ecorren,";~3
3era~
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PROJETO DE LEI N° 527, DE 1995

:i~ '; ie rlezemoro :i~ 1.'393.

:..:.àer

~Q

5:2 Est.a

~xecu'tivC'.

:'-ei ent.ra ,=,m

·:·uvido

'.":gOlo

na

.j

oat.A

(Do Sr. Jurandyr Paixlo)
Altera o artigo 39 da Lei n9 7.244. de 7 de nove~
de 1984. que "diSpÕe sobra a oriacão e o funcioname~
to do Juizado Especial de Pequenas Causas".

IA COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)
·:-on't.raric. .

JUS T r F r ç A ç A o

Há um reduzido nUmero d. idosos. no Paie.
que alcança a idade provecta de oit.nta

o Congresso Nacional decreta :

anos.

Dentre esses 10n18vo.e. muito.e nao dispõem
de recure08. vivendo da caridade püblica e da importância de

Art. 12 O art. 32 eis Lei no 7.244, de 7 de
novembro de 1.984, passa a vigorar com s
seguinte redaçio:

um 8&lário minimo men8al garantida aos que tenham idade isual

ou superior

~ se~en~a

anos. & que nao p08suem mei08 de prover

à ~rõpr1a ~ubeiB~~ncia. nem de

~mporeãncia

mena61

te-la provida

~or

sua familia.

7qulvalen~e ~ ~r~s 5aLàri~s min~m~5.

~e

tato.

~

30ci~lm~n~~

~uet~

~ue

nos

•Art. 32 Consideram·se causu de reduzido
valor econômico u que versem sobre direitos
patrimoniais e decorram de pedido que. à data
do ajuizamento, nio exc:eds a quantia de
RSIO.ooo,oo (dez mil reais). atua1izada
mensalmente pelo indice oficial, e tenha por'
objetivo:
) •...............................................................
n.

lU-

.

Art. 2l! Esta lei entra em vigor ns elsta de sua
publicaçio.
Art. 3/ Revogam-se as disposições em
contrário.
Nacional de A••is'tencia Social. na forma previa'ta da Lei n2

JUSTIFICAÇÃO

3.742. de 7 de dezembro de 1993.
Em .. e tr&1:ando de providinoi& de juetic&

eocial.

~8mo.

plena conviccao de que a propoa1'tura haverá de

merecer acolhimen'to.
"LEGISLAC/lI) C!Tt.N al'H.'lllOA PFLA
,;OOROEHAÇAO UE t:STUaOS LEGISLAT1VQS· C.OI

Sal& du Saaella.. ao. 25 de ~.10 de 1995.

,~~~
,
LEI N! 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993
Di.piJe .abre .. orpJJin~o d.. Auia·

t'lJeia Soc:ial • dá ouer.... pI'OIf;d'aeia..

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o COnll'ellO Nacional decreta e eu lIanciono
a lIepinte lei:

Os juizados especiais de pequenu causas, criados pela Lei
no 7.244, de 7 de novembro de 1.984, hoje. mais de dez anos após sua exislênci..
sio reconhecidamente um meio eficaz ns aplicaçio eis jUStiÇL Tanto que a
Constituiçio de 88 refere-se ao assunto no art. 24, X. como competencia
concorrente eis Uniio, dos Estados e do Distrito Federal. Já no art. 98, I, a
Constituiçlo de 88 estabelece a criaçio de juizados especiais para o julgamento
de causas civeis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial
ofensivo, o que naels mais é do que o reconhecimento eis eficácia dos juizados
criados pela Lei 7.244/84 e sua extensio s causu criminais.
Note-se, por exemplo, o funcionamento do Juizado Especial
de Pequenas Causas do Foro Regional de Santb Amaro. na Capital do Estado de
Sio Paulo. Diariamente, cerca de (quinze) deDWJdu sio trazidas para
julgamento. sendo que em 1/3 delu sio celebrados acordo, somente com s
presença das partes, prescindindo, inclusive, eis atuaçio do magistrado. Aquelas
restantes. onde nio se obteve a conciliaçio, s!o imediatamente apreciadas e
julgadas, resultando numa soluçio defmitiva, viliels e eficaz para o litígio.
Nio resta dúvida, ponanto, que o Juizado Especial de
Pequenas Causo representa um ÍDStromento de grande valia para um ràpido e
eficaz acesso à Justiç.. notadamente àqueles menos favorecidos.
Todavi.. o atual limite, de (20) vinte salmos muumos.
equivalentes. hoje. a RS 2.000.00 (dois mil reais), constante do artigo 32, eis Lei
7.244/84. impede que questões de menoc complexidade, tais como acidentes de
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veículos ou cobranças de dividas em dinheiro, sejam conhecidas e decididas
pelos Juizados de Pequenas Causas, simplesmente porque, na maioria dos casos,
ultrapassam o valor limite antes rtxado.

...

x - criação. funcionamento e processo do juizado de pequenas causas:
.. ... ..
.. ..
..
-_.... _..... -.. ---.... ---_.. -" .....

~. ~ ~

~

~ ~ ~ ~

~ ~ ~.,. ~~

Veja·se, v. g., o caso de uma colislo de veículos, sem
vitimas. Somente com relaçio aos danos maJl:riais - onde se incluem o conserto
de automóvel, o que se dispendeu pela sua nio utilizaçio durante o tempo gasto
com os reparos, o que se deixou de ganhar, também no mesmo periodo, as
despesas indiretas, etc. - verifica·se que, na maioria dás vezes, o valor da
indenização excede a quantia de RS2.000,OO (dois mil reais).
Assim, para tomar os Juizados de Pequenas Causas ainda
mais acessiveis à populaçio, que busca essa justiça rápida e barata. propomos
este projeto de lei, que visa o aumento da quantia estipulada para as chamadas
·causas de reduzido valor econômico". Essa quantia proposta só nio está
expressa em salários minimos porque a ConstilUiçio Federal de 88. no ar!. 7!l,
IV, in fine, veda sua vinculaçio por qualquer fim. Por isso optamos por
estabelecer uma quantia fixa, expressa em moeda corrente, para a rápida
compreensilo da abrangencia desse tipo de prestaçio jurisdicional. Esse valor
deverá ser atualizado mensalmente pelo índice oficial de correçio moneWiL
Contamos. por isso, com o apoio dos nossos ilustres Pares
para a sua aprovação.
Sala das Sessões. em 25 de maio de 1995,

~

~. ~. ~ ~ ~

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

DA ORGANI7.AÇÃO DOS PODERES

CAI'lTlJLoIll
Do

PODEIl JUDICIAIUO

SroioJ

....

~

~

~

I - jUl7.ados especiais, provIdos porjuizes togados. ou togados e leigos. compe.
lentes para a conclhaçio. oJulgamento e a execuçio de causas ci\'eis de menor com.
ple"dade e Infraçiles penaIs de menor,potencial ofensivo. medianleos procedImentos
oral e sumanSSlmo. permllldos. nas hlPOlcses previstas em leI. a transaçio e o Julp.
mento de recursos por turmas de Juizes de primeIro grau:
~

LEI

~

N~

~

~~~

..

'.~

.. " "

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, faço .aber que o Conaresso
Nacionai decreta e eu sanciono a seeuinte lei:
Art. 3! Consideram-se cau.a. de reduzido valor econômico as que
v~r~em sobre direito. patrimoniais e decorram de pedido que. à data do
aJUizamento, nio exceda a 20 (vintel veze. o salário minimo viiente no
Pais e tenha por objeto:
I - a condenaçAO em dinheiro;
II - a eondenaçAo • entrep de coisa certa móvel ou ao
cumprimento de obriiaçio de fazer, a cariO de fabricante ou
fornecedor de bens e serviço. para con.umo;
III - a desconstituiçio e a declaraçAo de nulidade de con•
trato relativo a.coisas móveis e semovente•.
§ I! Esta lei nio se aplica ás causa. de natureza alimentar fali.
m~ntar, fiscal e de intere••e da Fazenda Pública. nem .. relati~as a
aCIdentes do trabalho, a re.lduo. e ao e.tado e capacidade da. pes.oas
ainda que de cunho patrimonial.
•

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDEIUlrIVA DO BIUlSIL

1988
..........................................................................
TITULO 11
Dos DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

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

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

11

~

~

~.~

~

~

~

~

..

~

~.~

~

.
.

SOCIAIS

Art. 7.· São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. além de outros que visem á
melhoria dc sua condição social:

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

-

PROJETO DE LEI N° 528, DE 1995
(Do Sr. Sérgio Carneiro)

.

.
IV - salário mínimo. fi~do em ~ei. nacionalm~!1teunificado. capaz de atender
as suas necesstdades VItaiS baslC3S e as de sua famlha com moradia. alimentaçilo,
educação. saúde. lazer. vestuário. higíene. transporte e previdencl3 social. com rea.
justes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. sendo vedada sua vinculação
para qualquer fim:

TITULO III
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

DA

~

Di.plSe .obre a cri.ç.o e o funeion.·
mento do Juiudo Eap.ci.1 de Pequen••
C.u....

"LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACAo DE ESTUDOS LEGiSLATIVOS· CaDJ"

CAPITlJLO

~

7.244, DE 7 DE NOVEMBRO DE 111114

Deputado JURANDYR PAIXÃO

Dos DIREITOS

.

~

Art. 98. A União. no Distrito Federal e nos Temlórios. e os Estados cnarlo:

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

CAPITl.iLO

~

11

Dispõe sobre aa exigências ambientaia para a conceaaio
de financiamentoa oficiaia.

(As COMISSOES DE DEFESA DO C0N:SUMlDOR, MEIO AMBIENTE
E MINORIAS; DE FINANCAS E '1'RIBU'1'AçAQ (ART. 54); E DE
CONSTlTUICI.O E JUSTIÇA E DE REDAçAO (ART. 54) - ART.
24, lI)

o Congresso Nacional decreta:

UNIÃO

Art. 24. Compete á União. aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemen·
te sobre:

An. I' Essa lei dispõe sobre as exigenciu ambientai. para a
concessão de tinanciamentos oficiais.
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Paragrafo único, As exigcncia desta lei aplicam-se a projetos
financIados no ,odo ou em pane por creditos oficiais. bem como aqueles projetos que,
embora nlo utilizem creditos oficiais. tenham a sua execuçlo vinculada a outros
financiados por creditos oficiais,
Art, 2° Constitui objetivo do financiamento oficial a promoçlo do
desenvolvimento sustentavel, mediante a incorporaçlo de prática e I adoçlo de
tecnologiu compaliveis com esse modelo,
Art, 3° A instiluiçio financeira credenciada a operar com creditos
oficiais devera manter catalogo da atividades objeto de tinanciamento oficial. bem como
du respeCtivas medidu preventiva de dano ambiental,

'0

§

As medida prevenllva de dano a~iental abarcario

ordinariamente a medidu legais prevista na legislaçio federal. estadual e municipal. e

para avaliar os impactos ambientaIS das auv,dades finanCIada pela instilUlçlo. mediante a
implemenração. entre outras. das seguintes tarefa;
I - elaborar e manler atualizado relatório de situaçio ambiental da
resiJo d~tuaçio da insllluiçio. no que tange ao desempenho da atividades financiada,

11 • analisar as vantagens e desvantagens de cada proposta
apresenrada a luz dos relatàrios de siluaçio da regiio onde o impacto do empreendimento
se projete;
III • requerer e analisar eSludo especIfico de alternativas. previsto

no § 3· do an. S-,
IV· quantificar. em cada projeto. o total dos recursos destinados i
execuçio de toda a medidas preventivas eXIgida para a especle,

excepcIonalmente. medida adicionais.

v- fiscalizar & execuçio dessu medidas.

*

2° O catalogo de que lrata este anigo sera submetIdo
periodicamente a aprovaçlo do Orgio ambiental eSladual competeme. que poderi exigir a
incluslo de medidu preventivas .dicionais. quando o pone do projeto. a narureza da
atividade ou as condições da reglio a qual o linanclamento se destina o justifique,

*JO

E obrigatoria
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a inclusio du medidu prevenlivu de dano

ambiental nos projetos de que trata esta Lei,

VI - elaborar periodicamente quadro demonstrativo da execuçio
du atividades linanclldas. bem como das medidas preventivas correspondentes,
Art. 9" O Ministerio Público e as organizações nio-governamentais
de defesa do meio ambienle lega/menre constilu,das rerlo acesso ao relarório e ao quadro
demonstrativo preVIStos no amgo amcnor. podendo. Inclusíve. \istonar o local de

execuçio da atividade para venficar o cumpnmento das medidas preventiva previstlS,
§ 4° As despesu necessaria it implementaçlo da medidu
preventivas de dano ambiental fario pane do custo global do projeto,

Art,

10

O descumprimento tOtal ou parcial das medida

preventivas implicara na suspendo condicional do financiamento.

Art, 5° Os impactos ambiemais e o cUsto da prevençio de danos

ambientaIS serio objeto de avaliaçio conllnua em todo o processo de escolha de projetos a
serem linanciados,

'0

§
A seleçlo inicial contemplará a oiliva da panes inleresudaJ
que. em se tratando dos agentes empreendedores. deverlo apresomar desde entio relatório
circunstanciado dos impactos potenciais previstos. bem como proposta de medidu
mitigadoru,

§ 2° Nos empreendimentos que exijam a elaboraçlo de estudo de
impacto ambiental. càpia deste sera apresentada a institulçio linanceira. jumamente com o
respectivo relatorio. cuja recomendações sorlo obedecida pelo projeto,
§ JO Nos empreendimentos que prncindam da elaboraçio de
estudo de impacto ambiental. a inSlituiçlo financeira poderi exigir a apresentaçlo. pelo
proponeme. de eslodo especIfico de alternativa para a implementaçlo da atividada.

Art. 6° A analise dos projetos seri instruida com C(lnsulla a opinilo
pilblica no cuo de projetos que. por seu pone. natureza da atividade ou condições da
resiJo a qual o financiamento se destina. requeiram-na. de acordo com o regulamemo
desta Lei,
§ 1° A consulta será feita mediante a publicaçlo de editais
comendo informações básica sobre o projeto em analise,
§ 2° Os interessados deverlo manifestar-se em prazo fixado pela
instituiçio financeira. 010 podendo ser interior a 5 (cinco I nem superior a JO (trima) dia.
§ JO Poderio requerer o procedimento previsto neste aniso o

conjunto de projetos cuja atividades resultem em impactos ambienlais semelhantes dentro
de uma mesma regiio. de acordo com o regulamento desta Lei.

ate que seja
implementada a medida e restaurado o dano resultante da sua nio implementaçio,
§ 1° A instituiçlo linanciadora lixara prazo. nlo superior a 6 (seis)
meses. para a ,mplementaçlo da medidas e restauraçio do dano de que trata esle anigo,
§ 2° Se. durante o prazo previsto no par.grafo anterior. nio forem
implementada totalmente as medida cabiveis e resraurado o dano provocado. o devedor
sujeitar-se·a it cobrança antecIpada da dIvida. sem prejUlzo da aplicaçio da derl\lls
penalidades cabiveis
Art, I L A infraçio aos dispositivos desta lei sujeitara o infrator a
illJCriçlo em cadlSlro de pessoa /isicas e jundicas agre5$Oras do meio ambiente,
impedindo o'recebimento de financiamentos oficiais por 2 (dois) anos.

Paragrafo único Em cua de reincidcncia. o prazo de impedimento
seri de S (cincoI anos,
An, 12, A inrraçio aos disposilivos desta lei por pane da
instituiçio linanceira resuhara no cancelamenlO do credenciamento para operações com
credilos oticills. bem como na aplicaçio de multa. sem prejUlzo das demais penalidades

cabiveis.
Art, 13, E obrigatària a comunicaçio imediata da autoridade
pliblica ambiental ao agente financeiro. e deste aquela. no caso deconstataçlo da
ocorrência de infraçio ao disposto nesra Lei.
Art, 14. O Poder E~ecutivo regulamentara esta Lei no prazo de
120 (cento e vinle) dias,

Art, I S Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlo
Art, 16 Revogam-se as disposições em contrario,

Art. .,. Uma vez aprovado determinado projeto. a Iiberaçio da
verba ou pane dela fica condicionada i comprovaçlo junto a inSlituiçio financeira da

JUSTlflCACÁO

licença ambiental. se eSla for exigivel para a espécie,
Art, 8° A inSliruiç.fo financeira credenciada & operar com crôdilOl
oficiais contratara ou manteri em seus quadros equipe tecniea multidisciplinar capacitada

Apresentamos a iniciativa em tela com o intuito de submeter a
concessio de emprestimos oficiais a analise de viabilidade ambiental, O procedimento de
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escolha de projetos a serem tinanClados. lotai ou parctalmente. pelo Estado obedecet1l a
etapas especIficas destmadas o avaliação de impaclos ambientais e a apresenlaçio de
documentos habelS a comprovar a segurança ecologica do empreendimento. O
financiamento devera. ainda. abarcar necessanamente as medidas preventlvu de impactos
adversos. bem como aquelas que visam a mitigar as alterações desfavoravels resultantes das
ações que nào puderem ser evitadas.

o

projeto \ em ao encontro dos pnnClplOS que nonelam as

Asseveramos que as 100vações no clmpo de avalilçio de impactos
amblenlais (orllO trulo essencIalmente do trabalho legislltivo. O estorço de alguns
parlilmenlilreS corajosos penntt1u. no passado. :I; mstltuclonahzaçio de IQstrumentos de
polltica 1mblental ..,tremlJOente Impona",es. Aquela "são progressista ho que prevalecer
novamente.
Contamos. pOIS. com a colaboraçio de nossos Ilustres pares para a
aprovação do projeto aludido

modernas pohticas ambientaiS Hodiernamcnte. o Direito Ambientai evolUI no sentido de
impor novas restrições e balizamentos a atuação do agente publico. para que ela se efetue
de maneIra compauvel com os princlpios da prevenção ao dano ambienlal na busca do
desenvolvimento sustenlavel

Sala das Sessões. em 30 de maio de 1995

E consabido que os meios repressores da agresslo ao meio
ambiente. como a sanção penal e a admmistrativa. e os reparadores. como a açio civil
publica. atuam /""/ h7<·//IIII. CUidando dos danos JO causados. que muitu \ezes são
irreverslvels O prinCIpiO da prevenção. aluando sobre oS danos potencIais ou iminentes.
devera informar cada vez mllS inlensamente qualquer esforço de tutela IIObient'll.

Oepulado SERGIO CARNEIRO

PROJETO DE LEI N° 529, DE 1995

A -\dmimstração Pública e mentOra e promotora do
desenvolvimento. Ao mesmo tempo. Incumbe-lhe resguardar o equilíbrio do meio
ambiente. bem de uso comum do povo. :-lo entanto. por vezes. ela figura como viii do
processo de degradação ecológica. linancllOdo. ou implementando. ela mesma. obras e
atividades sem observãncia dos prinClp;os basilares que noneiam o gerenciamento dos
recursos naturais
DII a necessidade de se impor cada vez mais e mais amarras 10
processo decisorio do agente publico. pOSSIbilitando o seu controle legal e social. A
legislação moderna nio se contenta com condicionantes gerlls. Hoje. o que se apregoa e a
ediç.lo de normas especIficas. que VISem a controlar direlamente o componamenlo do
Estado. mormente no que tange a uma qucslio tão scnslvel como essa. que diz respeito &O
fomento da produçào
:'-Ium contexto de limitação dos recursos disponlveis. e"urge o
problema de como melhor deCIdir a sua aplicação para o cumpnmento dos desideratos
publicas :'-Ião se admite que no BraSIl. PaIS cUJa legISlação sobre meio ambienle e
conSIderada das mais avançadas do mundo. não ..ista delerminaçio legal abrangente
acerca da avaliação dos Impactos ambientaIS no processo de Iiberaçio de recursos
governamentaIS deslinados a estimular as alividades económicas. algo em lama de 12
bilhões de dolares anulIs so para o custeIO agncola

:-Ião adianta criar normas estabelecendo medidas ctulelara
obrigatonas para o processo produtivo rural e urbano. se o Governo e o primeiro a Injetar
dinheiro na economia sem se preocupar com a Implementaçio das prOVidências que as
propnas leis estabelecem
A OIvel local. regIonal e ale nacional. pressões polilicas. dispulu
por investimentos. entre oUlroS. conslituelO fatores capazes de afastar drulicamenle a
aplicaçio de toda a principiologia noneadora du pohticas ambienllls Uma vez delimitados
os moldes do projeto a ser implementado e quanuficado o mootante de recursos a serem
aponados. ,nicia-se verdadeira batalha enlre municlpios. regiões e estados pela instalação
ali daquele empreendimOllto.
Incumbe a AdminIStração Publica proteger o meio ambiente e
fomentar o desenvolvimento sob a egide de um modelo racIonal. que preveja a adequada
utilização dos recursos naturais. sob pena de seu desperdicio e de altet1lr a biata. de forma
a lama-Ia IOcapaz de abrigar as gerações vindouras.

As agencias de fomento intemacionais. como o Banco Mundial hi
muito se utiliZllO da avaliaç10 de impacto ambiental como instrumento para garantir a
segurança ambiental dos empreendimentos financIados. No Brasd. apesar de a concesslo
de creditas oficiais jo eslar de alguma forma controlada em normas dispersas. consideramos
que o assunlo deva ser objeto de lei ordinoria especIfica. que "enlia a trallr da materia de
maneira sislematica e coordenada.

Agosto de 1995

(Do Sr. Mário de Oliveira)

Cria a figura do suplente vinculado e di outras providências.

IA COIll:SSAo DE CONSTITUIÇJlD E JUSTIÇA E DE REDAÇAo)
o Congresso Nacional Decreta:

É fiII:ultado ao Partido Politico, através da sua Conveoçlo
na chapI. para eIeiçiles propon:íonais, cmdidato com
supleute vineuIado.

ART. 111

competeIIte !Inçar,

Parápfo 111
Eoteode-se por supleute vinculado aquele que fica ligado
por votos a IDD candidIto para a CimIra FedenI ou Assembléia EstlIduaI ou
Cimara MtmicípIl com direito de substituí-lo no CIIO de sua vacància, nio
baYeDdo a c:oavocaçIo do 0Ulr0 supleate na forma do artigo 109, parígrafo 111,
do Código E1eitlln1.
Na hipótese do paráarafo lIlterior o eleitor quando votar no
candidato, autoIIIaIic-re, estm vollDdo no supleute viDcuIado.

Parágrafo 211

Parigrafo 311

Revopdas

as diJposiçlles em COIIIIário

esla lei eutra em

vigor na dala de SUJll publicaçio.

JUSTIFICATIVA

O sistema eleitoral brasileiro nio pode ficar submetido a paddles
fixos e Iineam mas oecessíla, devido a COOIp1exidade da realidade bruileúa,
encomrar técDicas a1temativas para que o eleitorado possa exercitar o sufrá&io
COIII ampla Iiberdado.

A inoVlÇlo proposta criando-se o "supleute vinculado" i
cmdidato, na eleiçio propon:ionaI, COIIStitui so1uçlo para 05 eleitores que
desejam acUlllll1ar seus votos em IidtnDças que, dentro do pctido, tmham
orientaçlo clara ou determinada, em face de certo tema ideo1õgico ou po1ftk:o.
É assim a proposta uma derivaçio, no sistema proporciOll&1, de
nova modalidade democrática de &ciIitar a VOIItade do eleitor.

Sala das Sessões, 24 de

l'laio

de 1995
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lLEGlStAÇAO CITADA ANEXADA PELA
COOftiiENAÇAO D~ ESTUDOS LEGISlATIVOS- C.OI"

impor~incia vital
na vida
poderia ser esquecido.

LEI N9 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965
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econômica de

qualquar cidadio,

t muito significativo, tamb6m, para a Receita
Federal a obriga~oriedade de cons~ar o CPF de todo. os sócios
que participam da sociedade a ser constituida, para que possa

Institui o Código Eil!iloral.

proceder as devidas investiqações tributá.rias que se fazem
n.cesaArias.

PARTE QUARTA
DAS ELEIÇÕES

o projeto de lei que ora apresentamos visa
preencher a lacuna deixada pela Lei n' 7.292, de 1984,
obrigando a constar o CPF na qualificaçio dos sócios exigida
para a cons~i~uiçio de sociedade. mercan~is.

TÍTULO I

Do SislmIIJ EI.iJoraJ

O,iants do exposto, contamos

CAPITuLO IV

COm

o apoio dos

eminentes Pares para a aprovação do presente projeto de lei.

Da R.p,...mação ProporciotUJ!

de 1995.

Art. 109. Os lugares não preenchidos com a aplicaçio dos quocientes partidários
serão distribuídos mediante observãncia das seguíotes regras:
1- dividir-se·á o número de votos válidos atribuídos a cada partido pelo número
de lugares por ele obtido, mais um, cabendo ao partido que apresentar a maior
•
média um dos lugares a preencher;
D - reperlr-se-á a operaçio para a distribuiçio de cada um dos lugares.
I I' O preenchimento dos lugares com que cada partido for contemplado far-se·'
segundo a ordem de votaçio nominal dos seus candidatos.
f 2' Só poderão concorrer à distribuiçio dos lugues os partidos que tiverem
obtido quociente eleitoral.

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

"LE12II1l.AÇÃe CITADA ANIXAOA ~!LA
CeOPlCENAÇÃO DIII'NOOI LICllIUTlVOl-CoDr

LEI N? 7.292, DE.19 DE DEZEMBRO DE 1984
Autoriza o .o.panam.nto Nacional d.
R.,istro do Com.reio a .sc.l»lee.r mod.!oa
cláu.suI•• padron;zad.. d"cinad.. a .,m o
plilicu • constituiçj'o d. soci.d.des mero
c.nds.

lt

PROJETO DE LEI N° 530, DE 1995

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. faço saber que o Congresso
Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. I? Fica facultado ao Departamento Nacional de ReiPstro do
Comércio. órgilo centrsl do Sistema Nacionai ~e Regístro do <?omércio.
estabelecer. em ato normativo. modelos e clausulas padronlzadss de
contrato de sociedade. que as partes contratantes poderilo livremente
adotar.

(I?o Sr. Jackson Pereira)
Altera dispositivo da Lei n9 7.292, de 19 de dezembro
de 1984, que "autoriza o Departamento Nacional de Regí~

tro do Comércio a estabelecer modelos e cláusulas padr~
nizadas destinadas a simplificar a constituição de socie
dades mercantis".
(M a:MlSSOES IE ECONCMIA, IN1llJsTRIA E CCMl!RCIO; E DE CONSTITIJlç,J:o E
JUSTIÇA E DE RETh\ÇJ\D(ART.S4,RI) - ART. 24, lI)

o Congresso Nacional decreta:
Art. lQ Acrescente-se ao art. 2Q da Lei nQ
7.292, de 1984, o seguin~e par4grafo dnico.
"Parágrafo único. Na qualificação referida no
inciso I deste artigo, deve constar, obrigatoriamente, o
ndmero do Cadas~ro de Pessoa. Fisicas (CPF)."
Ar~.

2'

Es~a

lei

en~ra

em vigor na

da~a

de

sua publicaçio.

§ I? A adoção de clásulas psdronizadas dispensa a sua transcrição integral no instrumento contratual.
§ 2? Os modelos e cláusulss padronizadas obedecerão às normas
legais aplicáveis à espécie de sociedade a que visem regular.
Art. 2? Adotadas pelos sócios as cláusulas padronizadas. do instrumento constitutivo da sociedade constario:
I - o nome. a qualificação completa e a assinatura de to·
dos os sócios;

II
o nome comercial da sociedade (rszlo ou denominação):
III
o objeto. o local da sede e o capital da sociedade:
IV - a forma e o prazo da integralização do capitsl social
e a sua distribuiçlo entre 05 sócios;
V - o uso do nome comercial pelos sócios com poderes de
gert!ncia;

Ar~.

J'

em

con~r4rio.

eenltitulqlo d. .eciadld.. m.~c.ntls •
outrol requisltol, proa.der a qUalificaqac
dei lociol. No entanto, ao nAo .er definidO d1ar&lllente os
dado. con.tantel d••ta qualifieaçao, o CPP, docu.-nto d.
Na

obri~&tOrio, ent~e

VI - o número e a data do ato normativo que aprovou ss
clbulas padronizadas.
Art. 3? Ob..rvada a lelllslaçãO pertinente, é licito sos sócios alterar ou compl.mantar os modelo. ou cláusulas padronizadas de que tra·
ta o .rtl,o 1~ da pru.nt. lei, bem como acrescentar outras clãsulss no
Instrum.nto contratual.
Art. 4~ A modlflcaçto. pelo órg'o centrll do Sistema Nacional de
R.I!.tro do Comirclo, dOI modaloa e cl'.ul.. padronlladu, nao produIlr' .flltos .m r.laçto .. socledad.a qu. d.l•• Ii tenham utilizado antil da vll'nela do ato normativo que aprovou:: modiflcaçto.
Art. S! O dl.po.to ne.ta lei h'O se apliclr' .. p.nolS jurídicas
con.tltuldll .ob a forma d. Sociedade Anônima.
Art. 8P EUa 1.1 entra em vllor na dita d. lua publica~o.
Art. 7~ Revolam·•• àI dispo.lçG•••m contrário.
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Brasília, 19 de dezembro de 1984; i63! da Independ6ncia e 96! da
República,

JOÃO FIGUEIREDO
Murilo Badaró

~ :" O comerCiante tica obngado a nouticar a autondade
competente St= ocorrer atraso na devoluçào de vasilhame pelo usuano

§ 3' O usuario em atraso na devolução do vasilhame so podera
novamente comprar agrotoxicos. seus componentes e atins. no mesmo estabelecimento.
apos anexada a sua ficha autonzação espeCIfica expedida pela autondade compelente

An 6' O prazo de devolução do vasilhame pelo usuario não

PROJETO DE LEI N° 531, DE 1995
(Do Sr. José Janene)

Agosto de 1995

excedera a '" (um J ano. contado a panir da data da sua compra.
,,§ 1 A autoridade reglstrante podera determinar produtos e
11

Dispõe sobre a destinação dos vasilhames de agrotóxicos, seus componentes e afins.

respectivos vasilhames cuja devolução podera efetuar-se em prazo superior ao estabelecido
no capul deste artigo
§ ~t) O usuario podera requerer autorização para estocagem por

penado maior. que sera concedida mediante a comprovação de condiçàes adequadas de

(AS COMISSOES DE ECONOMIA. INDOSTRIA E COMERCIO: DEFESA DO CONSUMIDOR. MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUICAO E JUSTlCA E DE REDACAO (ART. 54) - ART.
24.
II)

o Congress~:-;aclOnal decreta
Art I' ESla le. dispõe sobre a destinação de vasilhames de
agrotoxicos. seus componentes e afins
§ l' Para eleito do disposto nesta lei entende-se por \'asdhame a
embalagem nglda de agroloxicos. seus componentes e afins
~ ~o o\s mdustrlas de agroloxlcUS admarào medidas \ lsando a

armazenagem do produto.
.-\n

usuano devera submeter

etapa do processo.

Art 3' As industnas produtoras de agrotoXlcos. seus componentes
e afins são resp'onsaveis pela destinação final de seus vasilhames. que ficarão estocados em
deposltOs autorizados

l' O recolhimento dos vasilhames pela industna produtora sera

efetuado penodicamente. de acordo com o regulamento desta lei

* :' As

industnas produtoras poderão reutilizar. reciclar ou
destruir os vasilhames recolhidos. a criteno do Orgão reglstrante do produto

*

3' As mdustnas produtoras poderão optar por processar os
vasilhames recolhidos em local diferente daquele em que o produto loi fabricado. desde que
autonzado pelo Orgia competente.
Art, 4 0 Cabe ao comerclame manter local proprio para deposito
dos vasilhames utlhzados.
§ I lJ Os. vasilhames devolvidos pelo usuirio serão identificados.
selecionados e separados de acordo as impressões em alto relevo que deverão estar neles
marcadas
§ :. O Orgào publico competente poder.. autorizar a utilização
conJunta de um umco depósito por mais de Unt estabelecimento comerc.al
§ )0 A autorização para funcionamento de estabelecimento que
comercialize agrotoxícos. seus componentes e arins estara condicionada ao cumprimento
do disposto neste anlgo
Art, ~o Os estabeleclmemos que comercializem agrOloxlcos. seus
componentes to: afins deverão manter fichas de controle de usuario. nas quais serão
anotadas. a cada \'enda'
I - a data:

autOridade

11- multa.
II1 • '\uspensao

r~gls(rante

esrabeiecera os casos em que o

\lH

~anc~I:.1I11emO \.la

JUlOrlzaçào.

I

~glstro ou

ilcença.
1\' • ~u!:lpensãll

ou canceiamemo do regIstro ao produto
Quando tI produto nào ror fabncado no Pais. assumira as
responsabilidades da. industrla produtora .1 pessoa tisíca ou iundica
-\n

obngações '-o
Imponadora

l'll\

Paragrar'o umco Caso (l produlo Imponado s~la submetido a
algum processamento mdustrial no Brasil. ticara a cargo do Orgào reglstrante a atnbUlçào
das obngações c responsabilidades de que trata esta lei
,-\n :O .\ Jestll1J.çà.. , do~ \ a~lIhamt:...
..:omponeme~ l.'

~

-\

Paragraro umco Oli rmulos e J~ bulas dos prodLtos agrotoxicos.
seus componentes c Jtins lie\'erào ~onter Orientações ,lO usuarlo sobre como e\:ccutar
processo de tnplice 13\'agem ou tecnologia eqUivalente
Art SO St=m pre.lulzD das responsabilidades CI\'!1 e penal cablvels. a
mtraçào a~ diSpOSições Gesta 1t:1 acarretara. nos tennos orcvlstos em regulamento. a
aplicação das 3egumtes sanç.ões. I$oiada ou cUlnulauvamentc. mdependente áas med1das
..:autelares de embargo de estabeleCimento
1- ad\ enencl3.

:e Durante lodo o processo de comerclalizaçào e utilização do

agroloxico. seus componentes e afins. os vasilhames permanecerào em propnedade da
industna produtora. em regime de comodato com o comerciante ou o usuario. contbnne a

-I"

astlhame do agrmoxlco. seus componentes e atins a processo

de tnphce Ia\ agem ou tecnoiogm equl\ alente. antes da sua de\ oluçào ao comerctante

adequação das suas embalagens ao diSpOSto nesta lei e no seu reguiamento

An.

("I \

J,fins .Ipreendldos na Jcâo

tis..:ailzaton~l. ~~ra

j~

Jg.rOtO\ICO~,

~eus

l\blt=Il' dI: reguinmcmJ.cão

l!speclficJ.. Jpilc:muo-:.'l..... IH1 uuc ..:;,)ub~1 \' IlI:':!pO:'h"l nesta LCI
-\n I I Esta ICI entrn t=m \ Igor na cata dt= ~ua publicação
-\n

!: Revogam-se as dlSposlçôe, em comrario

JUSTIFICACÁO
O preseme projeto trata da desllnação dos vasilhames de
agrmoxlcos consumidos no Pais Sabe-se que mais de ~(I milhões de embalagens de
agrotoxlcos utilizados sào aescanaóas por ano no Brasil Somente no Estado do Parana. a
eStlmaU\3 rena peia Secretana Estadual do \Ielo -\mblente e de que I: milhões de
~mbalag.ens sào descartadas por ano. s~m que lhes se,la dada desnnação aaequada
Tais embalagens possuem alto potencial poluidor e são muitas
\ ezes ,logadas em corpos d'agua ou grmas. queimadas a.o ar hvre. enterradas. ou
slmpiesmeme reaprO\ eltadas para outras rinalidades na propriedade rural. sem nenhum
controle por pane das autondades amoientals e sannanas
:\. questão da destmação do lixo tOSICO constitui um dos temas
mais .:ontln3ntqs e um dos problemas mais relevantes ~nc3rados pelo Poder Publico na
atualidade Entre os tàtores que contribuem maiS íntensamenle para o aumento do volume
desses reslduos perigosos estào ns embalagens dos agrotoxlcos. seus componentes e afins.
que são d~ diticil descontammaçào; pOIS os produtos reteridos tem capacidade de
permanecerem au\os por longos e. as ....ezes. indeterminados penodos. podendo reagir com

comercializado.

JS sUDstanclJs ":Ircunoantes das mais diferentes formas
:\~ Lt=1 n~ "'T SO:. de I1 de iulho

11I - o termo final para devolução da embalagem comercializada.
§ 1° Para fixar (l termo final o comerCiante consultarã a
regulamentação especifica em relação ao produto. bem como verificara na sua ficha se o
usuano pOSSUI autorização para estocagem de agroroxlcos por penaáo maIOr

dos agrotoxlco::t. st::us componentes e atim.. nào aborda de maneira coordenada a questão
da desunaçào tinal das t=mbalagens Há. decerto. dlsposlt1\'O proibindo a r~embalagem dos
produtos para tins de comercialização. salvo quando etetuada pelo fabrtcanle ~las a lei não
estabelece e\lgencias quanto a destinação tinal dos reCipientes \'aztos. não prevê o

11 - o nome comercial. a quantIdade e o tipO de vasilhame

ci~

108q, que trata especiticamente

recoJhimento dessas embaJagens. t:. \'la de consequênCIJ. nào sanCJona procedJmenros de

··LEGISLACM~

,IU~

":005U111100l

r.tl

nossue:m
ralo

:l"

mal:. \ .mad:h 10rmil~ .: [Jmanno:-

prelUOlca ,,'oremanclra \\ l!staOCleClmentO J:: l1adrões

bahz3aoras lJa destlnacão rinal desses releltO)
Em munos 11110Vel~ rurais \ ernica-~~
reCIpiente!) \ aZias

d~

\ Isando atrair

ri.

t:

_o

Dbplie sobnt '" pesqulla. a experlmeDlaçio, '" ~, ~~
baIapm e rotaJapm, o transporte, o amJUI!IIllIDtIDW, '" come.......•
zaçio '" propapuda eomerclal, '" ullllzação. '" Imponaçlo, '" ez·

acumulação crescente das

necc!sanamente 3 segurança do usuano. nem do _10 que o circunda. pOIS os processos de
..:ontammaçào sào complexos e seu comrole toge rftuuas \ eZes a capacidade de prevlsào e
analise por parte do consumidor
As embaiagens são frequentemente enterradas em locaiS
Impropnos. üevldo a prm:lmldíloe com as ilaouacoes. J alta permeablilàaoc ou decÍl\ Idade
dos solos. a superriclalldade do lençol treatlco Entim. Í13 uma- :iene de fatores que podem
comprometer a segurança dessa medida
Por outro lado. a ~Imple::i mcmeraçào J eeu aDeno em geral apenas
\'olatiliza os produtos qUI micos presentes no reCipiente. sem des3t1'.a-los. dada a baixa
temperatura em que se \ emica .\ combustào As cmzas Simplesmente se diluem na
atmostera. \ oltando ao solo tão logo ocorram as primeiras precipitações
De acordo com a Secretaria \aclonal de \ig:t1à~cla Sannana do
.\1inísterlo da Saude. no documento Inmulado "Diagnosllco Preliminar do l'so de
Agrotoxicos no Brasil e seus Impactos sobre a Saude Humana e -\mbtental". estudos
recentes indicam que em Ribelrào Preto/SP. ::.::'~ o das embalagens de agroto'o:lCOS sào
queimadas ou enterradas. t: ~ 1.:0 Q sào abandonadas no campo Em ~lassarandub3JSC.
34.!~Q delas são queimadas ou enterradas. ::'.1 0 0 sào abanàonadas no campo e 30.: 0 0 são
reapro\cnadas TaiS dados. por ~1 50S. demonstram tl Quào nreocuoame e a slluacão do
liescane Q3s embalagens de agrmo'\lcos no meIO rural braslielro
Hà que s~ ressaltar. amda. a. dificuldade que o agncultor em geral
tem de mterpretar as recomendações constantes dos rotulos e das bulas que acompanham
os produtos em tela Cerca de 3S,Q "" da nossa populacào rural com .dade aCIma de 15
anos. segundo dados do IBGE. e tOlallnente analfabeta
E alto o CUSto do processamento tinal das embalagens. executado
com o objeuvo de reuuliza·las. recicla-Ias ou destrui-Ias Ha que CUidar para que o
processo se \'eritique sob a proteção de rodas as medidas de segurança necessan3S
ASSim. propomos que seia comenda as IIIdustrlas produtoras a
responsabilidade peja destlnaçào final da embala~em dos oraduros que ràbrtcam. mediante
uma concepção do processo de comerclallzaçâo dt: agr~to"lcoS aue mciua nào somenre o
l1uxo dos produtos do produtor para o usuano. mas mmbem outro l1uxo. dos ,"s.lhames
\'azios. em sentido contrario
Dal a neceSSidade de mstltUlr um sistema d~ comodato dos
vasilhames. pelo qual eles ficam sempre pertencendo a indusma fabricante do produto.
sendo emprestados. a titulo gra.tulto. aos tntermedíanos da cadela de comercio e aos
consumidores tinais.
Cada partlc.pe do processo de comerc.alizaçào dos agrotoxicos.
seus componentes t: atins. assumira uma parcela das responsabilidades pela desttnaçio
adequada dos ,"silhames Cabera a mdusma proceder ao recolhimento periódico dos
vasilhames em deposites especificamente destinados a esse rim Cabera ao comerciante a
manutenção de local proprio para o deposito das embalagens entregues pelos usuarios. que.
antes de de,'ol"ê-Ias . aeverão proceder a sua lavagem
Acreditamos que a proposta em tela. ~nnqueclàa pela contnbuu;ào
de nossoS colegas. ~ op'onuna e ràvorecera o bem-estar das tàmllías rurais e urbanas. razão
pela quai esperamos a sua apro,"ção

..Jl,~-J
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nannas

propnctano não sabe como desfazer-se desse refugo -\ disposição Incorreta dessas
embalagens pode propiciar a mistura dos seus !,rinclplos atl\'os. que podem reagir entre SI e
com os àemals dementos l:lrcundantes. pro\ocando r~açàes penlJosas ~, munas \ ezes.
Impre\'15lvelS
.\, queJOla t'U II ~nterno U05 reCipientes lamoem nào garante

ses~õe'.
.,p,,.<,,,,.. ,'"

."'~.{lA

(l

ponaÇio o
filial do. raid_ e emb.Iapu, " ~, a
elaMlfleÁçio, o eontrole, a Inapeçáo e '" flacaJIsaçio de _tósIcoa,
_
compoueDts e afilia, " di outraa proWYadU.
O Prealdente da RepúbUc:a:
Paço saber que o Concreuo NacIoDal dec:reta e eu uncloDO a seculDta

agroroxlco:" ':loeus ..:omponemes o: atins. porque:. multas \ ezes. o

Sala das

ç!Tf.n~

;OOROENAÇÁO UE ESTUDOS LEGISLATlVCS·CIOI

dcscane altamente nocIvos ao meIO ambiente
Ocorre na comercialização destes produto~ fenômeno t1pICO das
3tr...iàadc) ~rnllerClal:;. ..:omun:.. \!ue conSiste n:1 prollteração d~ diferentes especles de
..:mbaiagen!'o.
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Lei:
Art. LO - A pesqulla, '" experimentação, a produr;lo, a embaIapm •
rotulaiem, o lransporte, O armazenamento, a comereia1l2açio, a propapnda comerclal, a utl1lzaçio, a Importaçio, a exportaçlo. o destlDo fiJlal <Ioa
reslduos e emba1alons. o ""Ilstro, a cl~o, O controla, a lnapoçIo
e a flscallzaçio de 1IJI'0tóxleos,
componentell e atJns, ""rio rqidoa por
esta Lei.
Art. Zo- - Para o. efeltoa dnta Lei, cons1daram-..:
I - qrolóxlco. e afina:
a) os produtoa e o.· apntes ele proeeuoa flsICOa, qulmic:os OU blolóllcoa, dnlina<loll ao UJO no. setores ele produçio, DO armuan.m.,t:o a ~
ftelamento ele produtos acrfcolu. nu putapna, na proteçio da tloreatu,
natlvu ou Implantadas, e ele outro. ecossistemas e tamb6m ele ambleD~
urbanos, lúd.r1cos e IndUJtr1al.l, euja flllallcla<le seja alterar a compoaIçio
da tlora ou da fallDll. a fim ele preservá-lu da açio danosa da seraa nvoa
consicleradoa nodvo.;
bl mbstlnclu e proclutol, empntpdos eolDO desfolhalltell, <leue<:mtea,
estlmuIatlores e Inlbidores de crescimento;
n - componentes: os prlnelplos ativos, OS produtoa téenlcos, suas
malAlrlu-prlmas, o. iDIre<IIentea Inertes e a<Illtvoa UAdo. na fabrlc:açio da
ar;rotóxlcoa e afIIla.
Art. 3.- - o. 1IJI'0tóxlco., seus componentaa e a1IJIa, de acordo com
deflnir;lo do art. 2.° dnta Lei, só poderio ser prodwddaa, exportadoa,
Importadoa, comerda1lzadoll e utilizado., se previamente ~ em
ól'iio federal. de acordo com as clintlrlZea e exldndu ele. ó~ tacla·
rala reaponaávela pelos setOnts da saúde, do melo ambienta a da qrIc:u1-

""tIS

tlUa.

I L· - Plc:a criado o reelatro especlal temporúio para qrotóxlcos,
seus componentes e afins, quando se c1estiDarem à pesqulaa e à experImeDtaçio.
I Zo" - Os rePtran~ • titularu da reeJalro tomec:ario. obrlptor1amente, à tinlio. u Inovações CODcementaa _
dados tomeeidoa para o
repatro de seus pro<lutoa.
• 3.- - Enticladea púbUcu e privadas ele ensino, aaaisttncl& lA!c:D1c:a •
pesqulsa poderio realizar experlmentaçio e pesquisas, e poderio fom_r

Iaudoa DO campo da qronomla, toxlcololl1&. reslduoa, qulmic:a e melo ambiente.
I to" .,... Quando Ol'ianlzaçÕM InlemacloDala rupoDSáveia pela saúde.
a1lmetllaçio ou melo ambiente, das quaill o BruIl seja mambro IntelraDte ou s1llDatúio de acordos e convénlos, alertarem para rIseo. ou <Iau.conse1ltarem o uso de agrotóxicos, seus camponentea e a1IJIa, c:abeni à
autorlcla<le competente tornar imediatas prov1dinclu, sob pena da __
ponsabUidada-.
• 5,0 _ O re~tro p~. novo produto qrotóxico, seus componentes
e afina, seni concecl1do se a sua açAo tóxlt:a sabnt o ser humano e o meio
ambiente for comprova<lamenle leuaI ou menor do que a daque1u ji rezjatradoa, para o mllSD10 fim, squnda os partmetroa fiDdaa na rqulamenlaçia desta IAI.
• 1.- - FIe& proibido o realstro de qrotóxlcas, seus componentes e
afina:
a) para oa quala a Brasil Dia dlaponha de IDlltodoa para dnaltvaçio
ele seus componentes, de modo a 1mped1r que o. seus realduoa _
<:entes provoquam r1sCOa 110 melo ambiente e à saúda públle&;

b) para os quais Dia haja ant1doto ou tratamanto ef1cu DO BruIl;
e) que reveIem caraeter!aticu teratodD!eu, carciDaliDk:u OU mulai&Jj.,.., de acordo eom os reaultadoa atuailzadDa de exper1liDclaa da couw.n1c1a<1e clentltl.-;
d) que provoquem distúrbios hormonaia. danoa 110 aparelbo reprodQtor, de acordo com proeedlmeatoa e experilnclaa atuaUadaa Da COIIlIIIIi.
cIa<Ie elentf11ca;
.' e) que. se nmlem maI.I perlCO&Oll Para a homem do que os teatea da
làborat6l'lo. eom &Il1nIm, tenham podido demonatrar, sqtIIIlfo cr1uno.
t6en1c:<3 • clentltlcall atua1lzadoa;
tl euju c:aDCterfstIc:u c:aWItIID danoa ao melo ambienta,
I ...• - Aa peuaaa t1aIeu • jurld1c:aa que sejam preatadoru.de __
nça. Da ap1lc:açio de qrotóxlco., seus componentaa e afina. OU que os
produzalD, Importam, exportem ou comerelallzmn, ficam obrlpdu a pr0mover' os .ItIlIS %eIlArOlI noa órPo- CODlPfltent4e. do Eltado ou do MwIIClplo,
atendldu u dlratn.a • exiIADcIu doa órp,a. tederas. reapDIlIiftla que
atuam nu á:.a da 1al1de. do melo ambIomta e da acrteultura.
Parâp'ato Iink:o - SIo prestadoru de .MrVlçoa u peaou t1aIeu e
jurld1c:aa qu.' uaeutam trabalhos ele prevençio, cIeatruIr;Io e controle da
='~_ con.slderadoe noc:ivoa. apUcando qrotóxlcoa...... componen~
, Art. 5.. - Pouuem 1eIItlmIdade para requerer o e&DCe1ameDto otI a
ImP\liD&Çlo. em nome próprio, do rflKlstro de aarotóxlcOll e a1IJIa, arcWndo
prejulzaa 110 meio ambiente. à saúde humana e doa anImala:
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i.- enticladell de clua, representativas de profluiles UpdaI ao IlIltor;

partldoa poUtlCOI, com representaçio no canareuo Naclona1;
m _ oot!dadM leealmente Constl~~ll,ara a defeaa dos Interuses
dIfuIoe ,relaclon1dÇM' à proteção do co
r, do melo ambienta e doa
~ naturaIL
••L' _ Para efeito de reeistro e pedido da cllDClllamento ou Impu;naçIo cW acrotm:tcos e afInS, tocWs as lnformaçOes tozil:OlóllCU de coutam1nação ambiental e comportamento gent!t1co, bem como os efeitos no mecanismo hormonal. são de respocsablUdsde do estabelecimento reglstranle
ou da entidade impuilW1te e devem proceder de laborstórlns nscionals ou
Internacionais.
I 2.~ - A regulsmentaçio desta Lei estabelecerá condições para o
proc..... de Impugnaçio ou cancelamento do reeistro, determlnllndo que
o prazo de tramltaçio não e:rcecW 90 (novental dias e que os resultadoa
apuradoa sejam publlcsdoa.
I 3.' - Protocolado o pedido de rectstro. IlIlrá publicado no Diário Oficiai da Unlão um resumo do mesmo.
Art.
As embalsiens doa "ifOtóxlcos e afins deveria atender,
entre outros, aos sellU!ntel reqUIsitos:
I - devem IlIlr projetadas e fsbrlcadu de forma a impedir qualquer
vazamento, evaporação, perda ou alteraçlo de seu conteúdo:
11 _ os materlala da que forem feitaa devem Nr !nIUIcetlvels de ser
ataclldo. pelo conteúdo ou de formar com ele combinações nocivas ou perigo_:
11 _

'0' -

111 - devem ser suficientemente reslatentes em tocWs as suas partes,
de forma a não sofrer enfraquecimento e a respondu' adequadamei1te u
e:rliencIU de sua normal cOOllllrvaçio;
IV - devem ser providas de um IICtIl que IlIlja irremediavelmente
deltrufdo ao ser aberto pela primeira ves.
l'aráJrafo único - Fica proibido o frscionamlDto ou a reembaiaPm
de qrotó:dcoa e afins para fina de comerclallz&çill, salvo quando reaIIzadoa noa estabelecimentos produtores dos mesmOllo
AR. 7.' - Para IlIlrem vendidos ou expllItoa 11 vencW em todo tamtório nscional, os qrotózlcos e afins ficam obri~ a exibir rótuloa próprios. red!lidos em portuiUes, que contenham, entre outros. oa seeutntes
dadoa:
I - IndlcaçOes para a Ident1flcaçlo do produto, compreendendo:
ai o nome do produto;
,
b) o nome e a percentepm de cada principio atlyo e ã percentapm
total doa lniredlentes Inertes que conta;
o) a quantidade de qrotóxlcos, componentes ou afins, que a embalapm
contl!m, expressa em unldade! de peso ou valUD», conforme o cuo;
d) o nome e o endereço do fabricante e do importadOr;
e) os mlmeros de reelstro do produto e do ..tabeleclmento fabricante
ou Importador;
f) o número do lote ou cW partida;
I) um resumo doa principais usos do produto;
hl a c1u.lflcsçlo to:rlcolól!ca do produto;
11 - Inttr\Iç6H para utlUzaçio, que compreendam:
a) a data de fabricsçlo e de vencimento;
b) o Intervalo cW seaursnça, lLUim entendido o tempo que deverá trsntcorrer entre a apUcsçlo e a colheita, uso ou comumo, a semeadura ou
plantaçio, e a semeadura ou plantação do cultiyo HlU!nte, conforme o
cuo;
o) Info~ sobre o modo de utlllzaçio, lncIufdas, entre outras: a
indlcaç10 cW onde ou sobre o qu6 deve ser aplIcadO; o nome comum da
prap ou enfermidade que llIl pode com ele combater ou os efeitos que
se pode ob!('r; a época em que a apUcaçlo deve ser feita: o nllmero de
apUcaçlles e o espaçamento entre elas se for o caso; ... doses e o. limites
de sua utl1lslÇio;
d) Informa<;ões sobre o. equlpamentoa a' serem utlll2adoa e sobre o
destino final das embalsiens;
m - Informações relativas aos periiOs potencialt, compreendidos:
a) OI poslivels efeitos prejudlcla1l sobre a saúde do homem, dos animais e sobre o melo ambiente;
b) precauçOel para evitar dano. a pessoas que os apUcam ou manipulam e a terceiroa, aos anIma!I dom6st!cOl, fauna, flora e meIn ambiente;
a) 1imbol0l de parliO e frUes de adve~1IC1a padronlzadoa, de acordo
com a CllU1flc1çio toxicolólica do produto;
d) Inttruçõea para o caso de acidente. incluindo sintomas de alarme,
primelros socorrOl, antldotos e recomendações para os médIeoII;

IV - recomend&çlo para que o utUúlo leia o rótulo antet de utilizar
o produto.
I L' - O. te:rtos e s1mbolo. Impreuos nos rótulos seria clanmente
vlslve1s e facllmente leilve1s em condições normais e por peatOSa comum.
I 2.' - Fica facultada a lnacriçlo. nos rótuloa. de dadoa não estabe»cldoa como obriptórtos. deIIde que:
I - nio dificultam a visibilidade e a compreenslo dos dados obriptóri~;

11 - não contenham:
a) aflrmaçOes ou Imagens que possam induzir o utUúlo a erro quantO
à natura&, compoIiçlo, seJI,U'lInÇ& e eflcicla do produto, e sua adequação
ao uso:
b) comparaçiles faIsu ou equivocas com outma produtoa;
o) !lIlIIca96M que contradllam as Informações obrlptórlu:
d) dec!ara1;6es de propriedade relativa. à Inoqüldade, talJl como "seiUro".
"nio venmoeo-, "nio tóz1co"j com oU sem uma. frue complementar, COMO:
"quanclo uW!lado aet\Uldo as inttruçõea";

ai atlrmaç6a& de que;, i'rnrl\.tu (. coeeolnendlldo

~or

qualquer órpo do

aoVOnlD,

• ", - Quando, mediante aprovação do órpo competente, for juntado
folheto colllll!ementar que ampUe 0& dada. do rótulo, ou que contenha. dadOl
que obrigatortamente data d...essem constar. mas que nele não couberam,
pelas cIIm8DJ6M reduzldu da embalapm, obunar-...... o sel\ÚIlte:
I - de'f.... incluir no rótulo frase que recomende a leitura do folheto
anexo, antal da utlllzaçia do produto;
D - em qUalquer h1pótde, OI .ImOOIOl de perilO, o nome do produto,
as precauç6M e InttruÇÕel de prlmelrol socorroa, bem como o nome e o
:.:~o fabricante ou lnlportador deYem conttar tanto do rótulo como
AR. L' - A propapnda comerciai de qrotózloos. componentes e afina.
em qualquar melo cW comunlcação. conter" obrigatoriamente. clara IIdvertA!lcIa ao!ma .01. ri.- do produto 11 ...Me doa homens, anlmals • ao molo
ambiente. e obMrYari o ucutnte:
1 - estimulará os comprador~ e usuários a ler atentamente o rótulo
e. se for o caso, o folheto, ou a pedir que a1auém os leia para eles, .. nio
souberem ler;
D - não conterá nenhuma represen!:al;io visual de práticas potencial.
mente periiO.... tais como a manlplÚaçâo ou aplicação sem equipamento
protetor, o ILIO em proldmldade de aUmentos ou em presença de cr1aDçal;
m - obedecerá ao dLsposto no inciso li do I 2.° do art. 7.° de.ta lei.
provi~n~ No exercício de sua compeMncla. a Unlio adotará lia sOiUlntel

=;

_I -

leg!Jlar sobre a produção, relistro. comércio Interestlldual. exporImportação. transporte, classlflcaçio e controle tecnológico e tozIco-

D - controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produçio, Importação
e ezportsçio;

m - analisar OI produtos allrDtózlCOl, seUl componentet e afins, nacionais e !mportadoa;
IV - controlar e fiscalizar a produçio, a exportaçlo e a lnlportaçia.
AR. 10 - Compete aos ElItlldos e la DIstrito Federal, nOl termOll doa
arts. 23 e 2~ da Constltuiçio Federal. lelllslar .obre o UIO. a produçlo, o
COntumo, o comércio e o armazenamento dOI all1'otózlCOl. seus componentee
e atlnt, bem como fiscalizar o USO, o consumo, o ClQIDjrclo, o ~
menta " o transporte Interno.
AR. n - Cabe ao Munlclplo lelllslar suplet1nmente 1O!ma O UIO • O
armuenamento dos agrotózlcos, SIlI1I campoaentee e afins.
Art. l% - A unIio, atra...és dos óriiol competental, pr.. tará o apato
neeeuirlo b sç6flI cW controle e flscallzaçio, à Ul1ldada da Federaçio qua
não dIIpuser dOI melot necessáriOl.
AR. lJ - A yencW de qrotó:rlCOI e atlns aOl UJuirlos será feita atra...é.
de receituário próprio, prescrita por proflssJonais leplmente hsblUtlldos,
salyo CUOI excepcionais qu" forem pre...lstol na regulamentaçãO d..ta lei.
Art. 14 - Aa reaponablI1daó.. admInlItrallYU. c1'fll • penal, pelos danos
causad~ à sa~de dai pesa0" e ao melo ambiente, quando a produçio••
comerclallzaçio, a utl1liaçia e o trsntpOrte nia cumprirem o dllposto nesta
lei, na 'ua recutamentaçio e nas leilsla<;óea estaduaIa e municipais, cabem:
a) ao proflulonal. quando comprovada receita errada, dIIplJeente ou
Indmda;
b) ao UJuárlo ou a prestlldor de serYiçOl. quando 'em desacordo com o
receituário;
e) ao comerc!allte, quando efetuar ...enda sem o rupectivo receituário
ou em desacordo com a receita:
d) ao reeistrante qUll, por dolo ou por culil' om1tlr Informaçilel ou
fornecer lnformaç6et Incorret&t;
e) ao produtor que produsIr mercadorias em dMaoordo com l i eepeeiflcac;6ea constantes do reeistro do produto. do rótUlo, da bula. do folheto
e cW propapnda;
f) ao emprepdor, quando não fo~,e nio .flaar manutençio' em.
equipemmtca adequadoa li. proteçio da sa~ d(,. trabmbadora ou.d(,.
equlpamentca na produçlo, dlstribulçia e aplJeaçio doe produto&. .
AR. 15 - Aquele que produzir. comerclaUzar, transportar. aplicar ou
prestar serviço na apUcaçio de IlllrDtóxicos. seus componental e atlns. d..cumprindo a. ezl,encias estabelecidas nu leis e nOl seus regulamentol.
ficará sujeito li. pe!l& de reclUlâO de 2 (dOá) • ~ (quatro) anos, além da
multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR.

Em cuo de culpa, será punldo com pena de reclnão de 1 (um) 0.3 (tre.)
anos. além da multa de 50 (cinqüenta) a 500 (quinhentos) MVR.
AR. li - O empreelldor. profluloIl&l r..ponti....el ou o prestai10r de
serYlço, que deixar de promoyer lIlI medidas necessári.. de proteçio 11 sa~ds
e ao melo ambiente. estará sulelta li. pena de reclusão de 2 (dois) a ~ (quatro)
1lD0I, além de multa de 100 Icem) a 1.000 (mil) MVR. Em caso de culpa;
será punldo com pena de reclusão de 1 (uml 0.3 (tres) anOl, além de multa
de 50 (cinqüenta) a 500 (qulnhenlns) MVR.

Art. 17 - Sem prejulZo das respomabUldlldes c1Yil e penal cabl....II. a
Infração de dllPOI!çilel delta lei acarretará, Isolada ou cumulativamente.
nOl termot preY!stol em relUlalllento, Independente d" medidas cautelares
de embarJQ de eltabeleclmenta e apreendo do produto ou :ülmentos contamlnadOl, a apllcaçio du seguintet sanç6ee:

r-

advertfncla;
D - multa de até 1.000 (mil) yezes o Maior Valor de Ref..rencla - MVR.
apUcàvol em dobre em caso de relncld!ncla:
m - condenaçia de produto;
IV - lnutil12açio de produto;
V - slallensio de autorizaçlo, relistra ou licença:
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CIIefe da Cala Civil da.PreJldbcia da Rq:MbIica. da AJricvJIIIn. do A......_

11 - C8DCQJamento de auto~. rellatro ou lJcenea:
Interdlçio temporiria ou deflD1t1va de eetabeleclmento;

.m -

AII*Ia. da Fuenda •

ançllaa Impoatq _

do

PIaIle~ o

lIllio

de 1995.

E.M. INTEItMINIS'TElUAL N" 213
Brasília (DF). 30

de maio de 1995.

EXro5ICAO DE ~lJTIVDS N9 213. lXlS SEmJIlBS MINI51RD5 !JE ESTAro DA FAZENDA; DA
Ae"IaJLTIWA. DO ABASTBCDENTO E DA RBREI'. AGRAAIA; IX) PI.-'NEJA'4:.\'IO E CRÇAM:N
11:. B OiEFE DA CN3A CML DA PRESllJOCIA DA REPllBLlCA:
-

.&ri. .. - AI ~ e OI preetadOrtll de MnI90e que Ji _
aUYIdadeI DO ramo da qrot6lr1coe, "UI componeatM a af\n.I, tIm o prao de
all6. (....) - . a pertlr da rqulamantaçio deeta l8I, para .. adaIltaAm
l i -1IZ1ItDClaL
Paráll&la 1ÍJIiMl. - Aoa titulares do feIlatlo da proclutol acrotóxlCOl
que Um como componenlell oa orpnocloradOl ..ri exlclda lmed1ata reevallaçlo de ..u rellatro. Doa termoa deea la!.
.&ri. 11- O Poder Eltecut!vo recuJamentari ..ta lei no prazo de \lO (noventa) dJU. contadoe da date de lUa pub1IcaçIO•
.&ri. 11 - Dte lal entra em vIIor na date de lUIl publlcaçlo.
.&ri. 11 - Revopm-.. u d!IpoIIç6u em contrirlo.

EXCELlNTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA IlEPÚ1IUCA.

Teme» a boma de .ubmelCr l cOllSlllerlÇ1o de Vossa Excclfncia propaIl& de etIiçIo
de Projolo de Lei _ _ o Poder Ex=livo a utilizar estoques púbÜCOl de lÜlIlOlIIOI p....
doIçIo li popuIaçlles cartII"': objellVllldo o cembalc ~ a fome e à miJl!ria.
o JQII de extrema car=c:ia de boa pone da camada mais pobre da popuIIçJo
brUilelra e oOl6lio e tem desperado a all:IlÇIo de ÓfIIOS aovemamenllis e enlidadel da lOCiedade

BruII1a, 11 de Julho de 18av; 158.0 da Indapen4tnc1& e 101.0 da Rep6-

-"DeDJL

de

.~
~
~--

Infrato:. deeta lei.

.&ri. 11 - AIl6a a concllllio do proceuo admInIatrat1YO, oa qrotóxlcoa
a afInI apramd1doa como rtlIultado da açio f ~ Hrio Inutlllzadoa
ou poderio tal' outro dMt1Do, a crIUrlo da autoridade competente.
Parilnfa liaJea - 0lL cuatol raferentM a qua1aqUl'l' doi procad1mentol
meaclonadoe J1Mte artIJV cormto por conta do lJIfratoZ'•
.&ri. 11- O POder JCDcutlvo deaenvOlveri açile& de InItruçio. d1Yu1pçlo
e MC1aracInIIDto, que eetlmU1eDl o UIO MIU1'O a atleu doi qrotóxlcoa, IeUl
compoaeatM a a1IDI, com o objetivo de reclllllr oe efeltol pn.Judlclala para.
oe _
hUllWlOl a o m.Io ambllate e de prevenlr acldentM dacorrmtu da
lUIl ut1lllll9lo lmpróprIL

laia AJves J'lUIO -

o da Rdacma
do projelo dlloi qao 0A.-iza o

BfIIlIla. 30

A autoridade flaca1ladora feri a d1vulpçlo du

blIca.
.
lOBa IAJtNR - tn. JleseDde Machella -

e-. o _

PocIcr I!Ieculivo a UII1i2ar estoq1IllI pd1lIIcoa dllÜlIIOIIUlI no COlII_ l f 011IO e l miB\a0.

VIU - deItrulQlo de Ylpta!a, partu de veptalt e allmentol. com reIfdlJM acima do permitido:
u: - dHtruIç10 de ftI1ItaIt. parta de vepta1a e a1Immtol. noa quala
tellh& haYIdo apUaçio de qrotóldCOl da UIO nlo autorlsado. a crlUrlo do

6rdo ClOIIl1l8teI1PariInf. taIao -

Terça-feira 8 16571

civil que, . . - de ...,pIIlhu. vam pnlClDUdo e.aimulat a pan;cípaçio popa!Ir no com_ 1
fome.

RIIIIetH

0CllIrid0. com cena fn:>qilellOia. dicolDaliu indeIejiveiI 00
esroques pllbllcos de alimentol as popuIIçilcI - - . lIOlIlIamenlll
qullldo surpm Sl~ de .~ e cI1Imidlde pública. tomando in_palivu U IÇOu do
Estado. com n:fIeXlll poâtiVOl de menor int=llidade DOI raultldol da medidu adoladIa.
De OUtra pane. _

proceIIO de diSlriInliçlo de

PROJETO DE LEI NO 532, DE 1995
(Do Poder Executivo)
(MfIIIIIlIll N" S9319~

EnquantO Í5IO. !lo roaIizIdoI poros expraoivos com a lllIII1II<OÇIo de
cOlllideQveia esroqucs. por falia de mercado pua O pnx1uIo OU pela espera de IOluç!leI que
pouibillr= a ... doaçJo. Bmndo poalbilidadel de prejulzoJ irn:pIrúeiJ em <Iel:cmtIci.I de
perda de qua1idade doIl1imenlOl ou de .... impropriedade pua o consumo hum&llO.

Autoriza o poder Executivo a utilizar estoques públicos
de ali••ntos no co.bate ã fou • ã ais8ria.
(As COMISSOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR: DE
SBGt:?IDADE SOCIAL E FAMílIA: DE AGRICULTURA E POlíTICA
RURAL; E DE a:J(S'IlT[JIçM E JlJSI'ICA E DE REDIt(;N){ART. 54. RI)

A situIÇID podenI ser linda qravada pelo fIlO de que dever.( ter incorponldo. 10
C5t0quo exiuenlll. e~vo volume de produçlo da lIuI! safra. enquantO ~
armu:nados alimeotes como o reijlo mlCllÇl1'. o triBO •• farinha de mznwoc:a. que 010 ...ao
absorvidol pelo men:ado por $C comlinún:m de produtos de qualidade 010 requerida pelas
imldllriu. como e o CIIO do triBO. ou de vltriedlde IlabilUllmonrc coll.1lllDÍda JOIllalle em e.1IIdoI
onde o poder de compra da 50CICdadc e menor, como o rcijilo m:u:aÇ:l!.

o CONGIlDIlO NACIONAL dlIc:ma:
_
e•

Ar!. 1° FIca o PocIcr EluIculivo aullllizldo a ele.- estoq1IllI pIlb1lcoI di alimallOI, ÚI
ou IIIÓI boQcflCilmlluD. ~ li popuIaç(lea_ objollvllldo o ~. fome
míI&ia, bem ClIDO li JlllIlIIIIÇlles &IÚIJidU por ca1IIDidIda ou emeqtDcIaI.lIIeCÜIIllI ~

COlli- do MIn1I*Io da AariCWlIn, do Ab~. da ilefacma Al'frlae da ca.Civü da
PreIidIIlcla da ilIIX\bIICL

l'mpCo 1lIIlco. QuIlIdo a dooçIo. Ilzr por i a _ dlEIladoI..do DiltriIO
FednI ou di MI1IIicIpíoI. as deIpaM reIaIl_ llelllOÇlo • 10 beee'ki_ ~ qullldo
for o cuo. lCOlll&doIT_~

r

Arl. A propoa de qlIe Irllt& o WliIO .-Ior Jat u.II!da COlII ÍIIfOIIIIIÇIIl da
CompcIIia N~ de AtilllOCl_ - CONAS reIaIiYa l localiDçIo, lIfn o COIIdiçGeI de

qualidldo do pnllMo.
l'mpCo 1lIIlco. V _ 10 bcn detelIIpelIbo da JIriacIa doi eslOqla, doIdoI. ~ e» pnlCIu/llI COIII maiOr riICO di pada di quaIidacII, cu-lo l CONAB
efellllt areclallillcaçlo por oc:uiIo dllaVllllllll do 1011IIO di CIID'CJL
Arl. 3" Para e» fllll do dI.Ipe»to llO lIt. 1°, _ pamIIidL em JillllÇOel CIlJOCÍaiI
devidllM* juIlIIlcadu. a perllllIl& de pnlCIu/llI ÚI _
por 0Illl'0I DO eslado. por
prodIIloI beoeIIciadoI ou. aIIIlIL por lÜlIlOlIIOI pIlllItIlI pn o _
de acordo COIII e» cnlillrlol
• coadiçlleI fWldol em rquIImealo.
•
COIIIO e» di

A!:. 4" NoI .,... qlIe ....um a nquercr a pronca e efdva &;lo ~
caIaIIl1dIdL .• 'icae"lUIÇIo de 0llIIqtDcIa. as doIçOeS ~~

lO a JcIiJla;lo _

oS

Arl. . 5'
Comllllldade SoIWriL

NICional de Defea Civil

diJlribulçlo doi lÜlIlOlIIOI

Toda "'" COlWmlpdor& 5i~ decorre de o Poder Execuuvo nIo dispor de
amparo lepl p.... uliliz:lr. tempe.uivamenrc. e.toques aliciais de l1imenlOl 00 c _ l fome e l
míI&ia, requen:ndo. em coda oponunidade. providencias de trarníllÇlo demorada em deaunentO
da oporllIIlidade da açCes.
!'onIntO. conaiderame» quo. enquantO.oIo lO l i = _!ir os delllll da po1lDcaI
voilldu pua a retomada do cracimentO. com ~ de emprelO. rendas C a COCIIOq1lOlIIC
melhona dU condiçlles de vida da famfli.. de baIxa renda ou Ibsolutamenrc polnL toma-lO
impcnoa uma lÇio rovernamtnw. decisiva e sislembiCl. volWla pila a Wí.sf1Çlo da demanda
da CIIIIIda mais pobn: da populaç1o. onde 50 "1Cloem crianças desnutrida quo momm _

NeIIc ....lido. prellllldomos doW' o Poder Executivo de coodiçW lepla pua amar,
. . - do ProJrlllll Comllllidadc SolWria. de forma .iJWIWica no combllo l flllllC, lDI1 quo
IlIiltIC exprasiva parc:ela da oociedIde excluída do rol de conmmidores de lÜrlIClIlDI. O Projelo

de Lei COIllentplL iJul1mcnIll. os CUOI de si~ de emerpueia e eI1Imidades púhlicu em quo
providencias ,.,..mamenllis devem ser IdoWlas com rempalividade.

U

Jat illlopada li lÇGeI do fnlInma

Arl. 6° Esla Lei entra em vicor na daIa de llI& publicaçlo.
AviIO no 1.084 • SUPARIC. Civil.

BruI1lL 30

de

maio

de 1995.

~"'593

.5eIlIIoIa Mealbnlo do

e:ea- NadaBIL

NoI_ do WIO 61 da CoaIIllIIiçIo FednI."'- l elovacII deII-.;to di
v~ llrA:elIDCiaI. -JIIlIbIdo di Expoliçlo di Moli_ doi SeabooeI MilIiaw di ~

Encaminllo a ..... 5ec1elaria MeMqcm do Excelolllraimo SeMor Presidea. da
República. lCemponhada de Elpooiçlo de MollVOl doi 5enhoreI MlIlÍlll'Ol de _
Chofa da

16572 Terça-feira 8
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Cua CiYiJ da PresidencIa da Rcpúblil:L da Apiculnn. do Aballl:cimento e da RcfOlllll A&r*iL
da Fuenda e do P1anejlmento e Orçamento. relallva • projeto de lei que " . . . - o Poder
EllecaliYO • UliII. .eolOquea públil:oa de a1imenloa no combUe a fome ea miJl!rla",

Agosto de 1995
':('1 "]1.

::-:·,n::;1 ... ,;,., ..T....... "'t.i./n..

:·ir.i3trn .1n ;"':;t:.'l"O

1'."1

l'l~ :'tl c'!'2 "'1\i" r'c

1""'''.

,1"

rr.

....'l~cnr'.'.

Senhor Presidenee da Repl1blica,

.~---..
_ '

l .....

Submeeo A elevada conaideraçlo de Vossa Exce16ncia o
anexo projet.o de lei que alt.era o art.igo 2; da Lei nO S.B44, de 20
de janei.ro de 1994, com o objetivo de proporcionar meios mai.
eficazes de cobrança judicial dOI d6bieos para COPA o Fundo de
Garllnt.ll1 do Tempo de Serviço, medida de t.ranscendent.al import.4ncia
para os interesses da clas.e trabalhadora.

_·Jo",.

CLOVIS DE BARROS CARVAUfO

MinilttO de &lado Chefe da Cua Civil
da PresidencIa da RcpolllIIca

2.
NAo dispõe a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no
momento, de recursos humanos, materiais e tecnológicos para, lIeJn
prejuizo de sua at.ividade-fim - cobrança de dividas de natureza
tributAria da Unilo -, desincumbir-se, a contento, da. atribuições
a ela cometidas pela Lei n; 8.844/94.

A Sua Excelenci. o Senhor
Depulado WILSON CAMPOS
Prlmeqo SecreUrio da amara doa Deputadoa

BRASILIA'º,

3.
Com o permissivo legal proposto, põe-se a serviço des.e
objetivo o aparato administrativo e judicial da Caixa EconOmica
Federal, que poderA oferecer esforço adicional para a recuperaçlo
dos créditos do FGTS, principalmente em comarcas do interior, onde
a PGFN n!o dispOe de un~dades locai.s.

PROJETO DE LEI N° 533, DE 1995
(Do Poder Execulivo)
MENSAGEM N° 591/95

Respei tosamente,

Dá nova redação ao artigo 29 da Lei n9 8.844, de 20 de
janeiro de 1994.

7--;z..~

PEDRO SAMPAIO IIALAN

Hin.:.stro de ES1:aoo aa
IAs COHISSOES DE TRABALHO, DE AOHINISTRAÇl\O E SERVIÇO
POSLICO; E DE CONSTITUIÇl\O E JUSTIÇA E DE REDAÇl\O

FA2e~da

Avia0 ... 1.080 - SUPARIC. Civil.

ART, 24, II)

BruIliL 29 de

o CONGRESSO NACIONAL de=ta:

maio

de 1995.

Ar!. 1° O an. 2" da Lei n° '.144. de 20 de janeiro de 1994. pau • vipnr com.
aelUinle redaçIo:
"Ar!. 2" Compete 1 Ptocutwloria-Oeral da Fuenda NICional • inlcriçlo em DIvida
Aliva dos c16bilOl pca com o Fundo de Oaranlia do Tempo de Serviço - FGTS. bem como.
din:WDen1e ou par in~o da CAIXA ECONOMlCA FEDERAL, median'" CODveniO.
• ~ judicial e exnjudicial do FGTS. pora I comapoadcDle cobrança.
relalivamen", li conlribuiçiles. mulw e demalJ CJICIrIOI pm'IIIOI 11& IeJislaçlo
respec:IiVL'

senhor Primcinl SecretArio.

Encaminho I _ Secreulria MenApm do ExceJentraimo Senhor PraicIenIt da
RepllbliI:L acompanhada de Expoaiçlo de MoIivoa do Senhor Minillro de 1lIlado da FUIIIda,
relalivl I projeln de lei que "D' noVI redaçIo 10 arL 2" da Lei n° '.144. de 20 de jaaeiro de 1994.

Ar!. 2" Esta Lei OlIn em viJOl' 11& data de sua publicaçlo.
BrulIia,

cAMARA DOI DEl'UTADOI
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE COMlSSOEs I'EIUIANENTES

~~

MinisttD de 1lIlado Chefe da Casa Civil
da Pn:sido!ncil dx RcptlbIica

. .LEI N! 8.844. DE 20 DE JANEIRO DE 11M
Di.,.,. ...... fiKaIk. . . •

~.

tlllltr..ra jUlllichlM tHUi,",~ •• 111...
tI• .,Hi.... 'lI_~'Gar.MM.r_~.

S.,.,.,nJTtII.

A Sua ExA:eJenciI o Senhor
Depwdo WILSON CAMPOS
PrimeilO SecreWio da Clmara dos Doputadoa
IBASILIA·Qf·

Art. 2~ Compete à Procuradoria-O arai d. Fazenda Nacional a in,eriçao em Divida AUn dOI debito. na rorma do artilO
anterior. bem como a repnuntaçao judicial e extrajudicial do
FGTS para a corrlupondente cobrença;. relativamente 'a conm·
buiç4••• multa. e demai••ncarao' previ'to. n. 1.1i.I.Clo re.·
pectiva.

PROJETO DE LEI W 534, DE 1995
(Do Sr. José Luiz Clerot)
Anistia débito dos eleitores que deixaram de votar nas
eleições de 3 de outubro e 15 de novembro de 1992
e
1994.

Noa lemIOI do anil" 61 da CoaIlituiçlo FedorIL lUllmelo 1 elevada deUberIçIo de
Voau ExA:e1enciu. acompanllldo de Expoolçlo de MoIivOl do Senhor MiDlIlro de EIlado da
FueodI, OralO do projelD de lei que "IX nova ledaçIo 10 arL 'r da Lei nO U44. de 20 de janeiro

IA

COMISSAO DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE FEDAÇAO)

de 1994.

o Congresso Nlcionll decreta:
de 1995.

.
Artigo 1°· Ficam anistiados os d6bitos dos eleitores que
deIxaram de votar nas eleições realizadas em 03 de outubro e I S de novembro. nos
anos de 1992 e 1994.
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Artigo 2° - Esta lei enlTa em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em conlTário.
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(As COMISSOES DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL; DE TRAB!);
LHO, DE ADMINISTRAÇAo E DE SERVIÇO POBLICO; E DE CONSTI
TUIÇ!l.O E JUSTIÇA E DE REDAÇ!l.O (ART. 54) - ART. 24, III-

JUSTIFICATIVA

o CONGRESSO NACrONAL DECRETA:
São inúmeros os eleitores que deixaram de votar nas
eleições de 03 de outubro e 15 de novembro de 1992 e 1994, em virtude dos mais
variados motivos e. por isso. estÃo sujeitos ao pagame~to de multas. Sem essa
satisfação legal. milhares de eleitores não poderão regulanlllr suas situações perante
a Justiça eleitoral.
A quase totalidade dos eleitores em falta com a Justiça
fazem parte das camadas menos favorecidas da sociedade. notadamente do meIO
rural, não pode arcar com o pagamento das multas impostas pela legIslação em

Art. 1° - Fica a União facultada a adquirir. sem o processo de licitação.
diretamente produtos a1imenucios de pequenos produtores rurais.
Parágrafo tinico - Tais aquisições seria destiIwlas á confecção de cestas
básicas para familias carentes e ao programa de merenda escolar.

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições "!" contrário.

vigor.

Dai a necessidade Imperiosa de que se conceda, segundo

a tradição do

JUSTIFICAÇÃO

~osso direito, anistia aos débitos decorrentes das eleições de 1992 e

1994.
Por oportuno. registre-se que a últi~a anistia de débitos
eleitorais foi concedida através de Lei 8.744, de 09112193 e relauva aos eleitores que
deixaram de votar no plebiscito realizado em 21/04/93.
.
A aprovação deste projeto abre a oportunidade de
milhares de brasileiros. livrando-se de pesadas multas, regularizarem suas situações
perante a Justiça Eleitoral.

Os pequenos produtores rurais são os que mais produzem os alimentos que
compõem a cesta básica. Contudo. dificilmente obtêm crédito agricola. pois não tém
recursos para cobrir as altas taxas de juros. Assim. imediatamente após a colheita têm de
vender a safra e o fazem para o intennediário à preços geralmente vis.
Na medida em que a União passar a adquirir diretamente essa produçio sem
os entraves burocráticos do processo de licitação. estará contribuindo de maneira
definitiva não só para acabar com a intermediação, mas também contribuindo com um
poderoso estimulo á pequena produção rural.
Por outrO lado. a decisão governamental vai favorecer o programa alimentar
da Comunidade Solidária na campanha contra a fome, além de passar a ser um
importante porito de apoio ao programa de merenda escolar.

Plenário Ulysses Guimarães, 30 de maio de 1995.
Sala das Sessões, em

~

.

I

Deputado José Llliz Clerot

/

I

I'J1

,.I de

,fV./t'f.::; de 1995.

.\, ~jl :(\.
kraga'

I

Wilson
Deputado Federal ,

PROJETO DE LEI N° 536, DE 1995

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA ~ELA
COOI'CINAÇÁO DEIITUDOI LEGlSUTIVOloClOI"

(Do Sr. Max Rosenmann)
Dispõe sobre a forma de investidura dos dirigentes dos

LEI N! 8.744, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1998
Ani.ü. d.bJto do. e/.ito.... que d.Iz.rem de voW »0 plebi.cfto de JJ de ebril de
l •.

Conselhos Regionais do Serviço Social do Transporte
SEST e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transpo~
te - SENAT.
(AS COMISSOES DE VIAÇ!l.O E TRANSPORTES; DE TRABALHO, DE

O PRESIDENTE DA REPÚBLIeA
FaÇO ..aber que o ConlJ'e..o Nacional decreta e eu 'IDciono
a .Ipinte lei:
Art. H Ficam ani.tiado. o. débito. do. el.itorlll que deixaram de votar no plebi.cito realizado em 21 de abril de 1998.
Art. 2! E.talei entra em vilor na data de .ua publicaçto.
Bra.llia, 9 de dezembro de 1998; 172! da Indeplndllncia e
106~ da Repl1blica.
ITAMAR FRANCO
Mauricio Corria

ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO POBLICO; E DE CONSTITUIÇ!l.O

E

JUSTIÇA E DE REDAÇ!l.O (ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:
Art. \. A direção dos Conselhos Regionais do Serviço Social do
Transporte - SEST e do Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. SENAT será
atribuída ao presidente da federação estadual das empresas de transporte rodoviário que
tiver sido criada na forma da lei.

Art. 2· As federações que abrangem mais de um Estado nio

PROJETO DE LEI N° 535, DE 1995

podem exercer a díreçio do SEST nem do SENAT quanclo houver federações legalmente

(Do Sr. Wilson Braga)

constituidas no Estado.

Dispõe sobre aquisição de alimentos, por parte da União,
de pequeno. produtores rurais, destinados ao
alimentar de famílias carentes.

programa

§ \" Se houver mais de uma federaçio, no Estado, que represente
a categoria econômica do transporte rodoviário, uma de cargas • outra de passageiro.. a
direção dos coni<elhos regionais será atribuida à federação que representu o maior número
de empresas.
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§ 2· Sendo as federações do mesmo segmento ecoDÕmiCO (cargas

ou pusageiros). a direçlo dos conselhos caberá á mais antiga.
§ J' A prova de antigüidade ..rà o registro dos atos con51itutivos
no Ministério do Trab3lho. publicado no Diário Oficial da Unilo.
§ 4' Se nlo houver federaçlo iegalmente con51ituida no Estado até
a publicaçlo desta lei. competirá à Confederaçlo Nacional do Transpone a indicaçlo do
presidente da federaçilo que vier a con51ituir-se, o qual sm também o presidente do
sindicato do setor de transpone rodoviário da localidade em que tiver oede o SEST e o
SENAT.
An. J' Os atuais dirigentes do SEST ou do SENAT oriundos de
federaçõO' que nilo se enquadram nos dispositivos desta lei exercerilo seus mandatos até J 1

de dezembro de 19<JS
An. 4' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

JUSTIFICAÇÃO

Os serviços '<le treinamento de pessoal e de assistência social
destinado$ li categoria de trabalhadores do setor de transpone rodovilirio eram da
competência do Serviço Social da Indústria - SESI e do Serviço Nacional de
Aprendi1.agem Industrial· SENAI.
Com o advento da Lei n' 8.706, de 14.09.93. transferindo-se tais
atribuições para o Serviço Social do Transpone - SEST e para o Serviço Nacional de
Aprendi1.agem do Transporte - SENAT. cabe exclusivamente ao setor de transporte
rodoviário a manutençlo de toda a estrutura desses serviços.
Para o desempenho dessas tarefas. convém que o setor de
transporte rodoviário passe a administrar os recursos oriundos nilo só das contribuições
compulsórias. mas também das contribuições espontâneas. de tal modo que possa
promover a integraçlo de capital e trabalho.
Esse objetivo somente serà alcançado se a direçilo dos con..lhos
regionais do SEST e do SENAT e5liver nas mlos das federações que tenham fuaior
representatividade junto li categoria econômica dos trabalhadores do transporte rodovilirio.

Sala das Sessões. em'!oI de

~~ <) de

Art. 2? Compete ao Sest. atuando em estreita cooperação
com os órgãos do Poder Público e com a iniciativa privada, gerenciar, desenvolver, executar, direta ou indiretamente. e apoiar
programas voltados à promoção social do trabalhador em transporte rodoviário e do transportador autõnomo. notadamente nos
campos da alimentação. saúde. cultura, lazer e segurança no
trabalho.
Art. 3? Compete ao Senat. atuando em estreita cooperaçlo
com os órgãos do Poder Público e com a iniciativa privada. ge·
renciar. desenvolver. executar, direta ou indiretamente, e apoiar
programas voltados á aprendizagem do trabalhador em transporte rodoviário e do transportador autõnomo. notadamente nos
campos de preparação. treinamento. aperfeiçoamento e formação profissional.
Art. 4? Caberá ao Conselho de Representantes da Confederação NacionaI do Transporte (CNT) elaborar os regulamentos e os atos constitutivos do Sest e do Senat. no prazo de trinta dias contados a partir da aprovaçáo desta lei, promovendolhes nos dez dias subseqüentes o registro no Cartório do Registro Civil das Pessoas Juridicas.
Art. 5? O Sest e o Senat terão em sua estrutura organizacional os seguintes órgãos:
I
Conselho Nacional;
II
Departamento Executivo;
III
Conselhos Regionais.

PROJETO DE LEI N° 537, DE 1995
(Do Sr. Rubens CosRe)
Declara mmbada ao Patrimônio Histórico

e Artístico

N~

cional a Ponte "Epitácio Pessoa", sobre o Rio Corumbá, no
~lunicípio de Pires do Rio, Estado de Goiás.

(ÀS CCMISSOES DE EDUCAC~O, CUL11JRA E DESPORTO: E DE CONSfÍWI(M E
JUSTIÇA E DE REDA(M(ART.54,RI) - ART.24, 11)

o Congresso Nacional decreta:
Art. I' Fica tombado ao patrimônio histórico artístico nacional, a
Ponte "Epilácio Pessoa". sobre o rio Corumbá, no município de Pires do Rio, Estado de
Goias.
An. 2' O Instituto do Patrimônio Histórico e Anlstico Nacional
promoverá a inscriçilo da Ponte Epitácio Pessoa no Livro do Tombo Hi51órico.

1995.

Deput~~

Art.]" Estalei entra em vigor na data de sua puhlicaçlo.
Art. 4" Revogam-se as disposições em conlràrio.
JUSTIFICAÇÃO

"t.EGISUÇAO CITADA ANEXADA PFLA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI'

LEI N? 8.706. DE 14 DE SETEMBRO DE 1993
Dispõe sobre li criação do Serviço Social do Transporte fSestl e do Serviço N 8cional de Aprendizagem do Transporte
ISenatl.

o PRESIDENTE

DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso NacionaI decreta e eu sanciono
a seguinte lei:
Art. I? Ficam cometidos à Confederação Nacional do
Transporte (CNTI. observadas as disposições desta lei. os encargos de criar. organizar e administrar o Serviço Social do
Transporte (Sest) e o Serviço Nacionai de Aprendizagem do
Transporte (Senatl, com personJ3.lidade juridica de direito privado, sem prejuizo da fiscalização da aplicação de seus recursos
pelo Tribunal de Contas da União.

A cidade de Pires do Rio. que teve o seu começo no aglomerado
Rua do Povo. nasceu e /loresceu sob a estrita in/luência da Estrada de Ferro Goiás. nos
indos de 1922.
O seu nome adveio de homenagem que se pre5lou., à ocasiilo," ao
Ministro de Estado da Viaçio e renomado construtor de ferrovíu, José Pires do Rio.
Com a chegada dos trilhos e' o nascimento da nova comuna,
inaugurou·se. também naquele ano, a ponte sobre o rio Corumbi, recebendo o nome de
Epitlicio Pessoa. entilo Presidente da Repúhlica.
A ponte. situada a cerca de nove quilômetros do centro da cidade
é. pelo que repr=tou naquele tempo, marco irretiràve1 da E5lrada de Ferro Goiás, de
Pires do Rio e do próptio Estado.
Outros caminhos vieram, modernos e pavimentados. cortando a
regilo. abrindo rumos de esperança e progresso.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Agosto de 1995

Apew- di..." I ponte, que é patrimônio e históril I um só tempo,
há de pennanecer intocável.

Demoli-li-Ia, á altura, seril esquecer o plSSldo e mutilar a históril
de Pires do Rio e do Estado.
EII é pltrimônio di gente goiana, e como tal, deve ser declarada.
É este o fim desta propositura, que será acolhida por esta Casa de
Lei.. permanentemente Itentl á defesa dos mlrcos maiores di históril de Goiás e do Brasil.

Terça-feira 8 16575

Como o objetivo deste projeto tem gr.uuIe a1=ce econÓIUlCO e
soctal. não só para o setor agrícola, que tem seus custos dímmuidos. como para a
população em geral, especialmente p.... as classes mais empobrecidas,. bem como para a
competitividade dos produtos brasileiros no comerCIO internacional, conto com o apoio
dos ilust:.s depuUldo. pera sua aprovação
Sala das Sessões. em 3' de

",,0.-, :>

de 1995.

ç;:-~->'
..----IJeputadoDIlhliCÜ 10
--...c.=-

3t

Sala das Sessões, em de ~e \9S('

PROJETO DE LEI N° 539, DE 1995
(Do Sr. José Fortunati)
--9..t-'~"<'"
Deputldo RUBENS COSAC
Deputado Federal
PMDBlGO

PROJETO DE LEI W 538, DE 1995

Altera a Lei n9 5.905, de 12 de julho de 1973, que
"dispõe sobre a criação dos Conselhos Federal e R~
gionais de Enfermagem e dá outras providências".

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 202/95)

(Do Sr. Valdir Colatto)
Estabelece isenr;ão do imposto de importação para máquina~
equípaJ'llentos e insumos agrícolas e dá outras proidênc ias

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 4.674/94)

o Congresso Nacional decreta:
FiCllll1 l_tos do unposto de importlll;ão os produtos cUJa
importaçllo se destiru: li utlli2llçllo na agncultum.
Art. 1° -

Art. 2" - O Poder ExecutIVO regulamentará o disposto no artigo
anterior no prazo de noventll dias da publicação destA lei, estabelecendo os iteus
especificas li ser= beneficiados lXlII1 I ísen.çllo, bem como a forma e condições de sua
aplicaçllo.
Art. 3° - Esta leI entra em Vtgor na data de sua publicação, tendo seus
efeitos financeiros efetivados no exerctclO segumte.
Art.

~o -

Revopm-se as disposições em C<llIlririo.

JUSTIFICAÇÃO
Os impostos ilu:identes sobre os Í115WItos utilizados na produção
asricola tem por efeito eDCarecer esta atividade e, o:ooseqÜCI1temenle, os alimentos e
outros produtoa derivados da IJfIcultura. Este incremento de preço alcança tanto os
produtoa que se destinam 10 mercado interno quanto aqueles que se comercializam no
eXlerior. Em llIlbu des!llllIÇões é desejlivel kr preços maIs b.tixos. No mercado interno.
porque. sendo a maior porte da produção agrícola composta de produtos alimentícios,
tem deito direto sobre o custo de VIda da populaçllo. espe.:talmente das cl_ menos
abastadas. QlwUo lIO.' produtos comercializlldos no lllC'ClIdo e:aemo, não ,; admissivel a
exportaÇão de unpostos embutidos no custo de produto e"!,,,rtado e. normalmente. é
unpflltlcavel no momento da e"!,,,rtllÇiio a desoneração dll5 unpostos yUOl tllCidinun
llldiretamente sobre a produção. oomo e o caso do unposto de 1IIlpllrtlIÇão sobre os
eqwpllmenlos agncolas.

l>e<sn fomut. nfillUnt-se relellMte a isenção do unPOSlO de
unportação U1Cidente sobre os IIISuni:OS. maqwnas e equipamentos. utlltZados na
atividade asricola, obJellvando a oferta de produtos maIS bmtos para o mercado miemo
e lDlIior compe!lIÍllidade dos produtos exportiveis.
Assim. propomos a isenção do imposto de importação incidente
sobre os wumos, mliquinas e <quipamentol utl1izados fIlIl1jlfÍCultura (Art. l"l.
O Poder E_utivo devem estabelecer forma e condições
administratJvas para o reconhec=to da exclusão tributária ao regulamentar li lei
(Art. 2").
Por fim, em obediêncll ao que prescreve a Lei das diretrizes
orçamentárias. estateleee... que os efeitos financeiros efetrvar-se-ão no exercicio
..guinte no de publicação dA lei.

o CONGRESSO NACIONAL decretl:
Art. 1° - 510 cnados O Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e CM
Conselhos RegionaIS de Enfermagem (COREN), sob a forma de entidades Jurídicas
de direito público, dotadas de autonoml8 administrativa e patnmonial.
Art. ']f' - O Conselho FederIII e os Conselhoa ReglOl1aia sio órglos
diSCiplinadonts e fiscallZ8dores do exercício da profillÚO de enfenneiro e das demaia
profissões regulamentadas pela Lllt 7.498188.
Art. 3' • O Conselho Federal, ao qual ficam subordinados tecnicamente Da
Conselhos RegionaiS, tm jurísdiçio em todo o território nllCion.1 e seda no Distrito
Federal.

Art. 4° - Haverá um Conselho regional em cada Estado e tlllTitório, com S8dlI
. na respectiva caprtal e no Distrrto Federal.

§ Único - O Conselho Federal podeni, quando o número de pro1lasionaia
habilitados na unidade da Federaçio for intenor a seiscentos, dlltlllmlnar a fomtaçio
de legl6es, compreendendo mais de uma unidade.
Art. 5° - O Conselho Federal será composto, além do Presidente que seriI
Enfermeiro, por dois representantes de cada regilo geooráfica do paia. Com axceçio
do Presidente, os damalS membros são divididos em 50% de profisaiomlia de nível
superior e 50% de profillSlOl1ais de nivlll médio regulam8l1lados por lei, todos com
igual número de suplentes.

Art. 6'· Os membros do Conselho Federal e respectivos suplentes setIo
eleitos por maioria de votos pesaoais, dos Inscritos, am eacrutinio aecmo.

§ ÚnicO - Oll cargos de PrllSldente, VK:e-PrelIldente, o primeílo e o segundo
5ecretários 11 o pnmlltro e o segundo Tesou_ setIo dilCliml11ados nu chapas
inscntas para o pleito.
Art. .,. • Cumpete ao Conselho Federal:
I - Aprovar seu Regimento Interno;
11 - Instalar os Conselhos RegIOl18IS;
11I - Elaborar o Código da Elica da Enfermagem e quando necasúrio
modifica·lo após diSCUssão e aprovação juntamente com os Conselhos RegionaiS;
IV - SubSIdiar os Conselhos Regionais, quanto as questões disciplinares
e fiscalizatérias do exercício profissional;
V - Dinmlf as dúvidas sUSCItadas pelos Conselhos Regionais;
VI - Apreciar, em grau de recursoll, as decisões dos Conselhos
RegionaiS;
VII - Instituir o modelo das carteiras profisslOl1ais de identidade e as
insígnias da profissão;
VIII - Homologar, supnmir atos dos Conselhos RegIOnaiS 11 anula-los
quando manifestamente ilegaIS;
IX - Promover estudos e eventos para aperfeiçoamento profissional
juntamente com OS Conselhos Regionais;
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de contas;
XI - Exercer as demaIs alnbulÇÔllS que lhe forem conferidas.
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Art. 15 - Aos infratorea do Código de Ética de Enfermagem poderio ser
aplicadas as segUintes penas:
I - Advertência verbal;

11- Mu~a;
111 - Censura pública;
IV - Suspensio do exercício profissional;
V - Cassação do dirailo ao ExercíClO ProfiSSIOnal.

Art. 8" - O mandato dos membros do Conselho Federal e dos Conselhos
RegionaIS será de 04 (quatro) anos, admItindo a reeleIção.

§ Único - Poderá o membro efetivo, bem como o seu suplente. quando do
,desempenho de suas funções, receber verba de representação que sem definida
pelo RegImento Interno dos respectIvos Conselhos.
Art. 9" - A receita do Conselho Federal de Enfermagem será conslJlulda de:
I - 20% (vinte por cento) da arrecadação liquida dos Conselhos
Regionail;
11 - Doações e legados;
111 - Rendas eventuais.

Art, 10 - Os Conselhos RegionaIS serio instalados em suas respectivas
sedes. com cinco a vinte e um membros e por igual número de suplentes, com
exceção do PreSIdente. que sem Enfermetro, todos de nBClONllidade brasileira, na
proporção de 50% de nível supenor e 50% de nível médio regulados em lei.

§ Único - O número de membros dos Conselhos RegIOnaIS serã sempre impar
e sem fixado pelo Conselho Federal de Enfermagem, em proporção ao número de
profissionaIS Insentos.
Art. 11 - Os membros dos Conselhos RegIonais e respectivos suplentes serão
eleitos por voto pessoal e secreto, em época determInada pelo Conselho Federal, em
Assembléia Geral especialmente convocada para este fim.

§ Único - Para a eleição referida neste artigo. serão organizadas tantas
chapas. quantas se apresentarem com discnminação dos cargos para concorrerem
ao pleito.
Art. 12 - Compete aos Conselhos RegIonaIS:
I - Dehberar sobre Inscnção no Conselho e seu cancelamento;
11 - Disciplinar. onentar e fiscallZ8r o exercicio profissional. observados
os prec8ll0s legaIS vIgentes;
111 - Manter o regIstro dos profissionaIs com exercício na respectiva
Junsdição. bem como o registro das Instituições de saúdle onde se desenvolvem
atividades de Enfermagem;
IV - Conhecer e doodir os assuntos atinentes â ética profissional.
impondo as penalidades cabivels;
V - Elaborar a sua proposta orçamentána anual e seu Regimento
Interno. dando Clêl1Cla ao Conselho Federal;
VI - Expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da
profisslio. a qual terá fá pública em todo o temtórío naClOl1llI e HlVi'" como
documento de identidade;
VII - Zelar pelo bom conceito da profisslio e dos que a exercem;
VIII - Divulgar relatórios anuais de seus trabalhos Incluindo a prestaç60
, de contas;
IX - Propor ao Conselho Fedleral medidas Visando a melhoria do
exercício profissional;
X - Homologar ou não o valor da anuidade que será determinada pela
Assembléia dos insentos;
XI • Apresentar sua prestação de contas ao tribunal de Contas da Uniio,
até o dia 28 de fevereiro de cada ano;
XII - Exercer as dern8lS atribuições que lhe forem conferidas por esta lei
ou pelo Conselho Federal.

Art. 13· A renda doi Conllfllhos regionais será consbluída de:
I - 80% (ortenta por cento) da errecadaçio liquida;
li - Doaç6es e legados;
III - Rendas eventuais,
Art. 14 • O Conselho Federal e os Conselhos Regionais deveria reunir-se, no
mínimo. uma vez a cada S!""estre.

§ Único - O Conselheiro que faltar, durante o ano sem licença préVia do
respectivo Conselho, a 03 reum6es consecutivas elou 05 alternadas, ordinárias elou
extraordinárias. desde que devidamente convocado, perderá o mandato.

§ 1" - As penas referidas nos u'Ciscal, li, lU ti IV deste artigo sIo da alçada doi
Conselhos RegionaIS e a referida no Inciso V, do Conselho FedenIl. oUVIdo o
Conselho RegIOnal interessado.
§ 2" - O valor das multaa, bem como as infraç6es que implicam nas diferentea
penalidades. seria disciplinadas no RegImento do Conselho Federal e doi Conselhos
ReglOllllÍs.
Art. 16 - O Conselho Federal e os Conselhos Regionais terio tabela própria de
pessoal, cuJO regIme será o da Consolidação das Leia do Trabaiho • CLT.

Art. 17 - A responsabilidade pela gestão admmistrativa e financeira doi
, Conselhos caberá aos respectivos diretores.
Art. 18 • Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio. revogando-sa as
disposições em contráno.
JUSTIFICATIVA
Oriunda dos tempos do Regime Militar, a Lei 5.905173, que dispõe sobr1I
a criaçio do Conselho Federal e Regional de Enfermagem. encontra-se, nos dial
atuais, toIalment. obaolela.
Pontel fundamentalmente diferenciado neste projeto. é a adequllÇio da
legislaçio que dispõe Sl:lbre o funCIonamento dos Conselhos ao novo tampo em que

vivemos.
O referido prOjeto determIna eleIÇÕeS diretas pare a direçio do Conselho
Federal. diverso da legIslação em vigor que determma tal eleiçio em CoIáglO
Eleitoral.
O projeto deterrl1lna aInda, uma redistribuição da rececta, ou S8jB.
diminui a concentraçio da racerta arrecadada pelo Federal. Na atualidade , o
Conselho Federal arrecada 25% (vInte e cinco por cento) da arrecadaçio bruta dos
Conselhos RegIonais. o que chega a quase 40% (quarenta por cento) do líquido
arrecadado. Com este novo texto, a arrecadação Federal será de 20% (vinte por
cento) do liqUIdo arrecadado, ou seja. 20% do total arrecadado pelos ReglOl1aia jÍl
dedUZIdas as despesas destes.
A necessidade de tal mecanismo, de'/&-se ao falo de que os regIonaiS
ficam com a totalidade dai daspesaa de fiscalização nos Estados, mantendo fiscaiS.
assessores jurídicos, fuooonlinos, etc...
Outro ponto Importante neste projeto é que, bem posterior a elaboraçio
da atual Lei nO 5.905173, foi editada a LeI nO 7498/86. que dIspõe sobre a
regulamentação do exercício profissional de enfermagem. AssIm. novas categonal
foram cnadas oficIalmente, como é o caso doa téclllCOl e aUXiliares de enfermagem.
A atual legislação nao contsmpla estes profiUlOnals, que representam
algo em tomo de 75% (setenta e cinco por cento) dos profissionaIS d. enfermagem
em atividade no país. Este proleto faz justiça a estes profiSSIOnBJS, llOIS previ a sua
representaçio no Conselho Federal. coisa que atualmente é privativa dos
enfermeiros em razão da Let nO 5.905173.
Adsmals, esta proposta prevê uma composição do Conselho Federal
em regiões brasileiras. ou seja, determina que haverá dois representantes por reglio
geográfica. para evitar que uma determInada regiAo do pais, que tenha a maIOria doi
profillSlOl1als habilitados, possa regionalizar a atuação do Conselho Federal.
Outro fator importante neste Projeto é seu caráter democrático, que
. garante uma mBlOI' autonomIa doa Conselhos ReglOl1811 em reIaçio ao Conselho
Federal. Os regionais, com este texto, poderio ful1Clonar com mSIS Independincia e
dedIcarem-se mais aos problemas regionaIS mllJs diretos. Mantám-ae portanto. o
resperto ao regime federatiVO do pais.
Finalizando, o presente projeto foi elaborado respertando-se os
pnncipios de dIreIto pátrio, a ConstrtUlção Federal. bem como a expeniooa de
funCIOnamento das autarqulU nestes vinte anos da Lei nO 5.905173.
Sala das Sessões, em 31 de maio de 1995
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'1.EGISLACAO CITADA ANEXADA Pr:lA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - C.OI"

LEI

N.9

5.905 DI:

DE

12

llE

Art. 5' O Conselho Federal ~.erá
nove membros efetivos e igual número de suplentes, de
nacionalidade
brasileira. e portadores de diplom", de
curso de enfermagem de
nivel superior.
Art. 69 Os membros do Conselho
Federal e respectivos suplentes !'>erão
eleitos por maioria de votos. em escrutlnio secreto. na Assembléia dos
Delegados Regionais.
Art. 7.° O Conselho Federal elegerá
dentre seus membros, em sua primeira reunião. o Presidente. o vlcePresidente. o Primeiro e o Segundo
Secretários e o Primeiro e Segundo
Tesoureiros.
Art. 8' Compete ao Conselho Federal:
1 - aprovar seu regimento Int!rno
e os dos Conselhos Regionais;

JULHO

1973

Dispõe sobre a criação dos Conseihos
Federal e Regionais de Enfermagem e da outras provtdênctas.

O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a ~e
gumte Lei:
Art. 1" São criados o
Conselho
Federal de Enfermagem (COFEN) e
os COnselhos Regionais de Enl~rma
gem (COREN), constituindo em seu
conjunto uma autarquia, vinculada ao
Ministério do Trabalho e Previdéncia
Social.
Art. 29 O Conselho Federal .~ os
Conselhos Regionais são órgãos ,j'sriplinadores do exercicio da prof\ssãl'
de enfermeIro" e- das demais profissões compreendidas no:; serviços de
enfermagem.
Art. 3' O Conselho
Federal. ao
qual ficam subordinados os Conselhos
Regionais, terá jurisdição em t.ouo o
território nacional e sede na Capital
da República.

II - Instalar os
Conselhos Re-'
glonais;
UI - elaborar o Código de Deontologia de
Enfermagem e alterá-lo,
quando necessário, ouvidos os Conselhos RegionaiS; ,.

Art. 4' Haverá um Conselho Regional em cada Estado e Territcri'J,
com sede na respectiva capital, : no
Distrito Federal.

IV - baixar provimentos e expedir
instruções. para uniformidade 1e
procedimento e bom funcionamento
dos Conselhos Regionais;

Parágrafo único. O conselho Federal poderá, quando o numerJ de
profissionais habilitados na unidade
da federação for inferior a cinqüenta,
determinar a formação
de regiões,
compreendendo mais de uma unidade.

LEI

N~

V - dirimir as dúvidas suscitadas
pelos Conselhos Regionais;
VI - apreciar, em grau de recursos. as decisões dos Con.,elhos
Regionais;

7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986
Di_p6e sobre •

cicio

d.

r.pl.m.nu~o

rnf.rmapm,

e

d~

VII - Instituir o modelo das carteiras profissionais de identidade e as
Insignias da profissão;
VIII - homologar suprir ou anular
atos dos Conselhos Regionais;
IX - aprovar anualmente as contas e a
proposta orçamentária ca.
autarquia. remetendo-as aos orgãos
competentes;
X - promover estudos e campanhas para
aperfeiçoamento prOfissional;
Xl - publicar relatórios anual!'> de
seus trabalhos;
XII - convocar e realizar !ls eleições para sua diretoria;
xm - exercer as demais atribuições que lhe forem
conferidas
por le!.
Art. 99 O mandato dos merr.br~
do Conselho Federal será honorifico
e terá a duracão de três anos. a.dro ••
tida uma reeleição.
Art. 10. A receita do Conselho
Federal de Enfermagem será constituida de:
1 - um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionaIS;
U - um quarto das multas .lpllcadas pelos Conselhos RegionaIS;
UI - um quarto das
anuidades,
recebidas pelos Conselhos Regionais;
IV - doações e legados;
V - subvenções oficiais;
VI - rendas eventuais.

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

Art..~~ (VETADO).
1~
(VETADOI.
2~
(VETADO).
Art. 6~ São enfermeiros:
I - o titular do diploma de Enfermeiro conferido por ins·
tituição de ensino. nos termos da lei:
II - o titular do diploma ou certificado de Obstetriz ou de
Enfermeira Obstétrica. conferido nos termos da lei:

§
§

do .z.r-

outr••

provid'lfci••.

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, faço Slber que o Congresso
Nacionai decreta e eu Slnciono a seguinte lei:

Art. 1~ Ê livre o exercicio da enfermaKem em todo o território na.
cional. obaervadas as disposições desta lei.
lU - o titular do diploma ou certificado de Enfermeira e a
titular do diploma ou certificado de Enfermeira Obstétrica ou
Art. 2~ A enfermagem e suas atividades auxiliares somente po.
de Obstetriz, ou equivalente. conferido por escola estrangeira
dem ser exercidas por pesaoas legalmente habilitadas e inscritas no
segundo as leis do pais. registrado em virtude de acordo de in·
Conselho Regional de Enfermagem com jurisdiçlo na área onde ocorre
o exercício.
.
tercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de En"
fermeiro, de Enfermeira Obatétrica ou de Obstetriz;
Parágrafo único. A enfermaKem é exercida privativamente pelo
Enfermeiro, pelo Técnico de EnfermaKem, pelo Auxiliar de Enferma·
IV - aqueles que, n60 abrangidos pelos incisos anteriore.,
gem e pela Parteira. respeitados os respectivos graus de habilitaçlo.
obtiverem titulo de Enfermeiro conforme o disposto na alínea d
Art. 3~ O planejamento e a prolP'amaçlo das instituições e servi·
do art. 3~ do Decreto n~ 50.387, de 28 de março de 1961.
ços de saúde incluem planejamento e programaçlo de enfermagem.
Art. 7? 8.0 Técnicos de Enfermagem:
Art. 4~ A prOlP'amaçlo de enfermaKem inclui a prescriçlo da as· ................................................................................................
sist6ncia de enfermaKem.
.
'
_.
'~
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PRO.lliTO DE LEI N° 540, DE 1995
(Do Sr. Jorge Anders)
Estabelece a obrigatoriedade de inserir advertência em
todos os anúncios veic~lados nos meios de comunica~áo s~
cial e na imprensa relativos aos produtos que especifica.

Art. 4° No caso de propaganda veiculada por meio de sons e
imagens, a advertência será veiculada ao final do anúncio, por um tempo
minimo de 5 (cinco) segundos. devendo ocupar a mesma área do
anúncIo e ser claramente leg/vel.
Art. 5° A propaganda veiculada por via sonora será seguida
de locução. claramente audivel, da advertência.

(APEN5E-SE AO PROJETO DE LEI N9 83/95)

o

CONGRESSO NACIONAL decreta :

Art.1° As mensagens publícitárias. veiculadas na imprensa.
nas emissoras de radiodifusão sonora e de sons e imagens ou por
qualquer outro meio de divulgação pública - inclusive em pacotes e em
maços de cigarros - deverllo conter advertência relativa ás potenciais
consequências à saúde decorrentes do uso do produto ou serviço
anunciado.

Art. 6° A advertência deverá alertar quanto aos potenciais
danos á saúde decorrentes do uso normal do produto ou serviço ou de
seu consumo ou manipulação inadequados. bem assim quanto aos
riscos de ministrá-lo ou colocá-lo ao alcance de crianças ou
adolescentes.

Art. 2° A advertência será obrigatória no caso de produtos
derivados do tabaco, bebidas alcoólicas com teor superior a 17 (
dezessete) graus Gay·Lussac, agrotóxicos, medicamentos e terapias.

Parágrafo único. O Poder Executivo determinará o conteúdo
das advertênCIas para cada produto ou serviço especificado no art. 2°
desta lei.

Parágrafo único. O Poder Executivo poderá ampliar a relaçãO
de produto!. e serviços abrangidos por esta lei.

Art. 70 NlIo será admitido que a publicidade ou propaganda
das substâncias especificadas no art. 2° ut~ize a participaçllo, por
imagens ou sons, de crianças ou adolescentes, ou a eles se dirija.

Art. 3° No caso de pubHcidade impressa. a advertência a
que faz alusllo do art. 1° será estampada em fundo preto e letras
brancas. claramente legíveis. com uma área equivalente a um mínimo de
10% (dez por cento) da manclla gráfica total do anúncio ou peça.
Art. 11° Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 8° A veiculaçllo de propaganda comercial em desacordo
com o disposto nesta lei acarretará pena de multa de cinquenta a
duzentos salários de referênCIa.
Parágrafo único. No caso de reincidência, a autoridade
judiciária poderá duplicar o valor da multa anteriormente aplicada, bem
como determinar o recolhimento de impressos ou periódicos e a
suspensão da pro!!ramaçllo de emissora por até 2 (dois) dias.

JUSTIFICAÇÃO:
A Constituição de 1988, tllo criticada em muitos aspectos,
preocupou-se, a nosso ver
acertadamente. com a limítaçllo á
publicidade de substancias que possam provocar danos á saúde do
consumidor bem como de tratamentos que dependam, para a sua
correta aplicaçllo e avaliaçllo, de opinillo de profissional especializado.
DiZ. a propósito, o § 4° do seu art. 220:

Art. go O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 dias a contar da sua publicação.

" § 4° A propaganda comercial de tabaco, bebidas
alcoólicas. agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a
restrições legais. nos termos do inciso 11 do parágrafo anterior. e conterá,
sempre que necessário, advertência sobre os maleflcios decorrentes de
seu uso."

A advertência obrigatória é também uma excelente
oportunidade para alertar o usuário quanto ás precauções a serem
tomadas na manipulaçllo e no armazenamento desses produtos. tais
como: nllo deixar remédios ao alcance de crianças, nllo estimular o
consumo de álcool e tabaco entre adolescentes, utilizar proteções
adequadas á manipulação de agrotóxicos e nllo dirigir após ingerir
bebidas alcoólicas, entre outras.

Visamos. com a presente proposta, regulamentar a
divulgação da advertência prevista nessa disposição constitucional.
Tal iniciativa nos parece de relevante interesse para o País,
na medida em que .as doenças decorrentes do consumo, da manipulação
e da exposiçllo a produtos que contenham substancias tóxicas implicam.
segundo várias noticias divulgadas em nossa imprensa, em perdas da
ordem de bilhoes de reais a cada ano, sem contar com as perdas de
vidas humanas, ceifadas por doenças cardiovasculares e pulmonares.
pelo câncer e por inúmeros outros males provocados ou acelerados pelo
seu uso indiscriminado.

As indústrias produtoras de derivados do fumo. de bebidas
alcoólicas. de agrotóxicos e medicamentos. UtíliZam-se intensamente do
"mercllandising" e da publicidade para divulgar seus produtos e sua
imagem institucional. A associação do consumo desses produtos ao
melhor desempenho social e esportivo. à celebração dos
bons
momentos e à proteção da saúde deve ser combatida com a
consclentízaçllo do consumidor
Iímitando-se, assim, o poder de
persuasio do anúncio.

Art. 10" Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçllo.

Esperamos contar com o apoio de nossos nobres colegas
para aprovar este projeto, pois entendemos que se configura como um
caminho efetivo para a reduçllo do consumo indiscriminado cte fumo, de
bebidas alcoólicas, de medicamentos e de outras substancias tóxicas e
para a divulgaçllo quanto aos cuidados a serem tomados em sua
manipulação, dosagem, armazenamento e uso.

Sala de SessOes, em

7:12

de

AA"fj::j

de 1995.

~
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§ 1" Cs membros dO CNPS ~ seu," ,esoectlvos supLentes s~rào nomeados o.elo
::re&ldet1te ja Reotlbl:ca. ~BndC ÚS representantes ÚÍ'Jlares ca 5.)c:eaade ~:vll
'T1andalO ae dOIS anos. pedendo ser rccon<:luZldes. a8 ImedIato. uma unlca vez.

C9NST1TUIÇÃO

§ 2" 05 :eoresentantas dos trabalhadores em atTVldade. dos aposentados. dos
empregadores e seus respecttvos suplentes serão ;ndlcados pelas c.entralS
'indiCaiS e confeaeraçoes naCionaIS. em "sla que sera su.ometlOa a votaçao nela
Conqresso NaCional. ,enao que os maIs votados serao encaminhados para

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

serem ~omeados pelO P~é'Sldenta da Republica

§ :" O C~~F1S am sua D<:melra ~aufilão anual elegerá JJor l'1alona .. ,0 ,seu
Jr~sjaente. ,1:.ie rera r::ar:dato de 1 ~um} 3liD podendO ser rsconOUZI'JO 3.e ·:lUas
'!ezes.

TtrowVIII

CAJ'Il11 <1 V

~ 50 :'.;mpellrâ ..i0 Minlstt!lIo ...ia ~revluêncla ':;õt.ial PiOPtH;;~onar. .:;s maios
~ecessàno~ ao cxerciclo je suas compctcncla$. par~ ~ que c'Jntara com uma
Secretana-E:tecutlva 00 Conseltlo NaCional de Prevloencla SOCIal

Art. 220. A manIfestação do pensamemo. a enação. a expressão e a Informação. sob
qualquer forma. proeesso ou veíclllo não sofrerão qualquer restnção. observado o
dIsposto nesln ConstllUlção,
§ I." Nenhuma leI eomerá dlSPOSUlvo qlle poSS.1 eonstltUlr embaraço il plena
hberdade de Informação jomahstlca em qualquer \'elculo de comunIcação soem!. observado o dIsposto no art 5.". IV. V. X. XIII e XlV.

§ 2." E \edada toda eqlmlquer eensura de nature7.:! polítlea. ídcológlC.1 e artística
§ 3 n Compele á leI federal'
I - regular as díversõcs e espetáculos publicas. cabendo ao poder púbheo

formar sobre a nnturCla deles. as fal\ns clànns

fi

in-

que nno se recomendem. locms e

horanos em que sua aprcscnlação se mostre 1I1adt::qunda:
11 - estabelecer os meIos legms que garamam li pessoa e afamílía a pOSSIbIlidade de se defenderem de programas ou programaçõcs de radlo e lele\'lsão que conLranem o dIsposto no art. 221. bem como da propaganda de produtos. praticas e
SCf\'IÇOS

que possílm ser nOCIvos a saudc c ao meIO ambiente

§ 4 " A propaganda comercIai de tabaco. bebIdas alcoohcas. agrotó~lcos. me-

dicamentos c tcrnpms estara sujc1l3 a restnções legaiS. nos lermos do lOCISO II do
paragrafo amenor. e comera. sempre que necessano. advertêncm sobre os malcliclos
decorremes de seu uso
§ 5," Os meios de comumcação soeml não podem. dJreln ou Indtrelameme. ser
objelo de mnnopáho ou ollgopollo

§ 6 " A pllbhcação de \'elclllo Impresso de comunIcação Independe de licença
de autondade.

.} 6' O CNPS devera se .nstalar no prazo de 30 :mntal alas a contar da
~ubllca:;áo desta iel
Arf 4° Compete ~Q CNPS

'. Gerir o InstItuto NaCional de Sagundade SOClul • ''ISS naLcar seu preSidente
'1ue orestara contas regularmente ao CNPS
.1- estabeiecer Jlretrizes gerais e apreciar as deCisões de ooliticas aplicáveiS ;i
PreVIdênCia SOCial:
,11· aoreclar e aprovar os planos e propostas da Prevloêncla Social.
IV- aprecIar e aprovar as propostas orçamentárias da Prevldênr.la Socíal. antes
de sua consolldaçllo na proposta orçamenhlria da Segundade Social:
V- aprecIar através de relatórios gerencíats por ele definrdos. a execuçllo dos
planos programas e orçamentos no ámblto aa PreVIdênCIa SOCial:
VI- aplicar a leglslaçllo pertInente a PreVIdênCIa SOCial:
VII- apreciar a prestaçllo de contas anual a ser remetida ao Tribunal. de Contas
da Unrilo. poaendo. se for necessário contratar audttona externa:
VIfI- estabelecer os valores mlnimos em IllIglo. acíma dos quais será eXíglda a
anuênCia préVIa do Procurador-Geral ou do Presidente do INSS para
fOrmalJzaçllo de deSlStêncía ou rralllllgênclas JudiCiais, conforme disposto no
artigo 132: e
IX- elaborar e aprova~ seu regimento interno.
Parágrafo Único- As decisões proferidas pelo CNPS deverão ser publícadas no
"Diário Oficial" da umao.
Art. 7" Ficam InstItuidas os Conselhos EstaduaiS e os C.:rnselll0s MunicipaiS de
PreVidênCia SJclal- respectivamente CEPS G C~1PS-. vrgOos de aeliberaçllo e
gestào coleg!aaa por delegação do CNPS. ooservando para sua organlzacão -=
lnst3lacão. no yue couber us cnténos ,=staoelecldos nesta 11=1 oara o CNF=S.
adaptando-os para a esfera estadual ou mUnicipal.

PROJETO DE LEI N° 541, DE 1995
(Do Sr. Eduardo Jorge)

Art, 8" Compete
respecnvamenle.

~os

CEPS e ao C:I.lPS. nos Jmollos estadual e munrClpa,.

i-

Institui a participação da sociedade civil na gestão

da Previdência Social e dá outras providências.
(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇÃO, NOS TEFMJS 00 ART.61, PA!lÃQ1AFO 19,
INCISO lI, ALrNEA "E", DA CF, c/c ART.137, PA!lÃQ1AFO 19, INCISO II,
ALr~'EA

"B", 00 RICD. OFICIE-SE AO AUTOR, SUGERINIlO-UiE A FORMA
DE INDICAÇÃO (ART .113, RI(])).

11- ParticiPar da gestão do INSS por delegação do CNPS
JUSTIFICAÇÃO
=:ste ~r~jeto se .1r.lc:Jla ,:~m ~:'.ter3cces '~::nsntuc!cna;s :l..Je -E::s~amos
Jf000l100 oara ~ ~!eVldenCla SOCial no õrasll SdÚ elas.
.
.'
-A cefesa :':0 .:..:;n.:alto B crogramas Jd S~gunaad:; Zl,jc:al c:)nfarmc ,J
~revlstc 11~ consnr.Jlcão. 'ncluSlVe tenac come meta .J ,:n3c;1o 00 l\.11n15tenO ~;);
iegunoade 5.Jc;a1 e a ilutonoml;J na ;:rrecaaac:ào ~ie r~jaas .. 9 cor:mCUICOBS
30CI<lIS celO ü"qãtJ U'OpTlO ao setor

o Congresso Nacional Decreta:

_ Gestão SOCIal nUOllca ê mio ,""'laramente ~statat ca i=revloênc:a SúClal
;;omo Lima forma de l.:ombater ;; ,:\lentelismo oolitica r:3 (10IlCaç;io (~e ~eLJ

Art. 1° • Altera a redaçAo dos artigo 3° seus Incisos e parágrafos 1. 2 e 3 e a.
supime oS panlgrafos 4. 5 e 6 e mantém os parágrafos 7. li e 9 renumerando-os.
incisos dp artigo 4°, artigo 7° e inciso 11 do artigo SO da iei 6213 de 1991. que
passa a VIgorar com a seguinte redaçllo:
Art. 3° " Fica Inslilufdo o Conselho NaCional de Previdência SocIal -CNPS. orgão
supenor de dellberaçllo e gest:lo colegiada que terá como menbros":

orograma. a sonegação e O aesvlo de ~eus recursos para ~utras ~oliticus
ouolrcas.

I· 2 representantes do Governo Federal:
11-7 representames da SOCiedade CIVil, sendo:
a· 3 representantes dos trabalhadores em atiVIdade:
b- '2 representantes dos aposentados e pensíomstas:
C- 2 representames dos empregadores .

_ Criaçllo de um Sistema BáSICO Geral onda lodos est:lo inclurdos sem
excessão entre 1 a 10 salanos minlmos oelo sistema de reparticilo. Acíma deste
patamar será a PreVIdênCIa Complemeniar. pelo Sistema de caprlalizaçllo nas
suas vánas formas. publica ou pnvada. abertas ou fechadas.
Com esta alteraçllo da legislação InfraconslilucLonal. introduzimos uma
faixa de admlnistra,ao de sennços que estamos chamandO social- pública pOIS
terá no seu comando tanto o Governo. por meIo de representantes Indicados
pelo MinistériO da área. como repreMntantes da SOCiedade CIVIl.
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PROJETO DE LEI N° 543, DE 1995
(Do Sr. Agnaldo Timóteo)

PROJETO DE LEI N° 542, DE 1995

Institui o dia 19 de maio ~ cada ano como data de
nagem aos heróis nacionais.

(Do Sr. Cunba Bueno e outros)
DiSpÕe sobre a aquisição, roor trabalhador.s, de ações
empresas a serem desest~tizadas.

das

(As COMISSOES DE TRABALHO, AOMINISTRAcAo E SERVIÇO
POBL!
CO; E DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAçAo (ART. 54) _
ART. 24, U)

hom~

(DEVOLVA-SE NJ AllfOR. NOS TERMJS DO ART.137, PARJl.GlAFO 19. INCISO
II, ALr~~'B", DO REGI:.t;NfO INfERNO. OFICIE-SE NJ AUfOR. PUBLIQUE-SE)

o CONGRESSO NACIONAL decretl:
Art.

)0.

Fica instiluldo o dia 1° de maio d. cada llIO como o reservado às

holllOlllgelll devida 101 her6iJ nacionaiJ.

o Congresso NICiDIIII decreta:

Plriirafo único. Por herói nacional é compreendido todo e qualquer cidadJo

Art. )0 Os lIWJhadores poderio adquirir aç6es de empresas, a
serem desestltizadu, com recursos do Fundo de Garlntil do Tempo de Serviço
depositados em contas vincuIadu.
An. 2" O Poder Executivo regulamenrari esta lei no prazo de 60
(sessentl) dils

bruiloiro nato que, poIu

IUU

atividades, •• qualq.... setar, tenha colaborado para o

0lIjII'lIIdec:i da naçIo brui1oira.

Art. 2°. No !lolnellagetlI a que se refere o artigo

)0 desta

lei serIo prestada

;"n. 3° Estllei 8n11'l em vIgor nl dlll de SUl publicaçio.

concomitantemente com u festividades do 'Dia do Trabalhador".
Art. 3°. O Poder Exc<:utivo regu1amontari. a presente lei IIQ prazo de noventa

An. 4° Revogam-se 15 disposições em contrário

dia, em especial no que ... refere • UIOCÍlÇID dos eventos previstOl no artigo amerior.

Art. 4°. Esta lei em:ra em vigor na data de sua publicaçio.
Art. Se. Revogam-se as disposições em COIJIIirio.

JUSTIJl'lCATIVA

JUSTIFICAÇÃO

Grande é o número de bruiloirol falecidOl que, em vida, deoemponharam
A privatízaçIo de a1J1U111lS empresas eswaiJ é

ISIIllIIO

do

momento. Por isIo. nada llIlis IÓJiCO do que propormos uma lOIuçIo para democratizar
me proc:euo lIIaYés de mecanismos que usesurem lOS trabaJhadora a panicipaçio
acionária nas empresas privatiz.adu e nio. lpenas, na aIienaçIo du mesmas para
capitalistas.

virtude de serem espmu,

COIDó é lIllUrlI, as daw de seu

em

falecimento, limitamo-nos

I

regiJttar u pwqens de lIIiverúrio sem que sejam efetívamenle revemICiadoa COmo
- . PlI'8C&-lIOl, porllIIlO. mais adequado, sejam concentrado. em um só dia, u

l'estividadea comemorativu de nouo civis nacioJlliJ, como o foram JUJCdíno. Tancredo.

Em ~ de 1994. o FGTS. leJIISldo a impnnu, tinha 30
biIhllea de reais em depóIilos. AJsim, por que nIo usar UlIII /'alia .-u diJponibilidade
lInancàra para incremenIar o propama de privatizaçlo?
Essa medida fará com que o trabaJhador lCÍDIlÍsta produza lI\lÍS,
pois terá mais empenho no lUCeStO e no crescimento de seu patrim6nio. quando este f'oc
emprepdo da empresa privaIizada cu, nio o sendo. possa ter mais essa opçlo de
investimento. visto que ref'1lida aquisiçlo nIo é obrigatória.
Além disIo. os trabalhadores poderio se organizar em cooperativas
e fimdaçlIes a fim de pcticipuem do mercado 1Cionirio.

O presente projeto. porllnto. tem o objetivo de democralizar a
privatizaçIo de instituiçlles, que, na verdade, penecem à própria popuJaçio brasileira.

Para I sua aprovaçio. esperamos contar com o apoio dos ilustreS

Pares.

papéiJ OI mais importlllles para o awnento da lIlto-estima de nossa Pátria. Entretanto,

V~r~jç
1010 S~:lrm1 Duke, Grande Otelo, Gmincha, Flávio ClvaIcanti, GdúIio Vargu,

Ayrton Seona, 0rIaDd0 Silva, FranciJco A1veo, e muilOl 0lIlr01 nomes.
Assim, ~ esta modesta contribuiçio em favor daqueles I quem

muito devemos em tentlOl de patriotismo.
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Art. 62 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.

(Do Senhor Agnaldo Timóteo)

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.

Cuida·se de proposiçio que institui data
comemorativa, nio se subsumindo ao disposto no § 2" do art. 215 da
Constituiçio Federal. O projeto é injuridico, segundo entendimento assente
na Casa, vez que nio cria direitos nem obrigações (Súmula n" 04 da
Comissio de Constituiçio e Justiça e de Redaçio). Sendo assim, detcnnino
a devoluçio ao autor, nos tennos do art. 137, § 1°, inciso U, alínea "b", do
Regimento Interno. Oficie-se ao autor. Publique-se.
Em i ~ 1O b
195.

___ ~ROJETO DE LEI N9 544, DE 1995
(DO SR.JOS~ CARLOS COUTINHO)

Dispõe sobre a contra-propaganda oficial de medica
mentos e dá outras providências.
(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇ!lD, Pm CONTRARIAR O DISPOSTO !'D ART.61,
P.<\R,(GRAFQ 19, INCISO II, ALt'NEA "E", DA COOSTITIJIÇ!lD FEDERAL
(ART.137, P~ 19, INCISO lI, ALt'NEA "B", DO RICO). OF.!,
CIE-SE fi{) AlJl'lJR, SlJQ;RINDO-UE A RJRMA DE INDlCAC!IO)

o

As dificuldades financeiras do Sistema
~revide~
ciário Brasileiro certamente esta levando o
poder Público
a repensar a oríentaç40 governamental em relação ao setor
de saúde humana no Brasil. Isto porque todas as nossas maz~
las sociais terminam repercutindo no Ministério da
previ
dência, onde, sem dúvida, um dos fatores preponderantes é
o consumo pela populaç!o de medicamentos que causam
gra~
des danos à saúde da populaç~o ou ent!o s~o inócuos,
nao
trazendo nenhum benefício.
~ pois, sob este enfoque que o problema dos
medi
camentos vendidos literalmente precisa ser encarado. Muitos
dos remédios vendidos no Brasil s~o responsáveis por milh~
res de mortes no Jap!o, Estados Unidos, Canadá, França
e
outros países, onde já se achem proibidos, Outra porç!o de~
ses remédios, ao contrário, foi proibida porque n!o passam
de uma mistura, muitas vezes, de água ou outro líquido com

um produto químico sem efeitos terapêuticos, constituindose em autêntica fraude em-relaçao às propriedades
enunci!
das em suas bulas.
A populaçao n.!lo recebe do Poder Público, qualquer
orientação em relaçao a este assunto, ficando entregue
à
própria sorte. Muitos laboratórios inidoneos, utilizam
um
poderoso esquema de propaganda e publicidade, n~o só
atr~
vês dos veículos de comunicação, como também, por meio de
visitas constantes de equipes de propagandistas.

Congresso Nacional decreta:

Art. 12 - O Poder Público publicará, mensalmente, a relaçao
atualizada dos medicamentos sob suspeiçao de s~
rem nocivos à saúde humana, discriminando aqueles
que já tenham sido proibidos em outro país.
S tlnico - A publicaçao de que trata este artigo será feita
em órg!o da imprensa regular de todos os
munici
pios brasileiros com populaç!o igualou superior
a 200 mil habitantes.
Art. 22 - Semestralmente, os medicamentos de que trata este
artigo anterior ter!o os nomes divulgados
pelas
emissoras de televis!o geradoras de imagem.
Art.

)2

-

Para os fins de que dispOe esta lei,
entende-se
como Poder Público os Ministérios da Saúde e
da
Previdência e Assistência Social e a Central
de
Medicamentos - CEME.

Art. 42 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo
no prazo de sessenta dias de sua publicaçao.
Art. 52 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaç!o.

Outro aspecto importante a ser considerado em r~
laça0 a este assunto: à medida em que os medicamentos
vao
sendo proibidos em nosso país, os cinicamente, substituiemnos por outros, com a mesma composição, mudando, apenas
o seu nome. Esta situaçao deixa claro que somente uma previ
dência que mantenha a populaç!o sistematicamente informada
sobre o mercado de medicamentos ser~o eficaz como providê~
cia efetiva para proteger a saúde do povo brasileiro.
Ressaltamos,ainda, que a Constituiç!o Federal de
1988 determinou no seu art. 220, parágrafo 42, que a prop~
ganda de medicamentos e de terapias estará sujeita, quando

necessária, a advertência sobre os seus melefícios e as

re~

triçOes legais ao seu uso.

S!o estas as razOes principais que me levam
a
acreditar na rápida tramitaçao deste Projeto de Lei, tendo
em vista a sua grande oportunidade e o relevante interesse
coletivo que encerra.

PROJETO DE LEI N° 545, DE 1995
(Do Sr. José Carlos Coutinho)
Fixa a jornada normal de trabalho dos jornalistas e
gráficos que trabalham em terminais de vídeo.
(M COOSSOES DE TRABAOO, DE AJl.lrNrSTRA~ E SERVIÇXl PlJIlLICO; E
DE CONSTI1UIÇ)\O E JUSTIÇA E DE REllAÇ)\O(Am'.54,RI) - Am'.Z4, lI)

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1. -
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Congresso Nacional decreta:

Art. 1. - Os pequenos proprietários rurais, assim definidos
em regulamento, sao considerados trabalhadores r~
rais para efeito de enquadramento sindical.
Art. 2. - o Poder Executivo, no prazo de 60 (sessenta)dias.
baixará o regulamento a que se refere o artigo a~
terior, devendo considerar, quanto à
quantidade
de área rural possída, produção e outros
eleme~
tos que influir!o no conceito de pequeno propri~
tário, as peculiaridades de cada região do País.

e

fixada em 06 (seis) horas diárias a
jornada
normal de trabalho dos jornalistas profissionais
e dos gráficos que executam suas
atividades em
terminais de vídeo (VDT).

Art. 2. - A cada período de 02 (duas) horas
de trabalho
contínuo, haverá um intervalo de 15 (quinzel mi
nutos para repouso.
At. 3. - As empresas jornalísticas e gráficas
deverão,
às suas expensas, realizar exames oftalmo16gícos
semestrais nos profissionais referidos nesta lei.
Art. 4" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

A informática, em nosso País, está definitivame~
te instalada em inúmeras empresas jornalísticas e gráficas,
fazendo com que os jornalistas profissionais e gráficos s~
jam obrigados a executar sua atividade em frente a
term!
nais de vídeo (VDT), o que provoca enorme desgaste
físico
e mental, prejudicando, ainda, a visão desses trabalhadores.
Nesse contexto, é preciso que a jornada normal dos
profissionais em questao seja fixada em, no mínimo,
seis
horas por dia, com intervalos ~e quinze minutos, para repo~
50, a cada período de duas horas de trabalho contínuo.
Além disso, temos para nós que os
empregadores
devem, as suas expensas, promover a exames
oftalmológicos
nos jornalistas e gráficos, a cada período de seis meses,
como indispensável profilaxia.
Tais objetivos dessa proposição, inspirados
em
recentes conclusões da Medicina Operacional que, esperamos,
merecer acolhimento.

Art. 3" - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaç!o.
Art. 4. - Revogam-se aS disposições em contrário.

Um dos pontos de maior importância para o homem
do campo, a ser atendido pela legislaç!o trabalhista, é
o
concernente ao enquadramento sindical do pequeno propriet~
rio rural, nem sempre adequadamente definido.
Busca esta proposição, assim, dar atendimento
a
essa situação, para que o que contamos com a
colaboraç!o
dos membros desta Casa.

PROJETO DE LEI
N° 547, DE 1995
(Do Sr. José Carlos Coutinho)

Torna obrigatória a existência de ambulância e~ profis
sionais da ârea de saúde nos postos da Polícia Rodoviá:
ria Federal.
(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 419/95).
O CONGRl!SSO NACIONAL DECRETA:

Art. 1. Sala das Sessões em, :í'/ / /::' / ,~I,:;
·'\._L (~t.':.~'-'---~
Deputado JÓSg cÃÍu.ós COuTINBo " .

PROJETODE LEI N° 546, DE 1995
(Do Sr. José C.rios Coutinho)

~

obrigatória a existência de, pelo menos, uma a~
bulância com motorista e dois profissionais
da
área de saúde nos postos da Plícia Rodoviária
F~
dera1 em todas as rodovias federais do país.

S ttnico - A exigência contido neste artigo valerá
vinte e quatro horas do dia.
Esta lei entra em vigor

n~

para

as

data de sua publicaç!o.

Art. 3. - Revogam-se as disposições em contrário.
Dispõe sobre o enquadramento sindical dos pequenos
proprietários rurais.

(ÃS CQ.IISSOES DE AGRICUL1URA, E POLTrlCA Rl.RAL; DE TRABALlf), DE Allol!
NISTRAÇ!tD E SERVIÇO PlJIlLlCO; 'E DE cnJSTI1UIÇ!tD E JUSTIÇA E DE REllAÇ!tD(AJIT.S4,RI) - AJIT.24, II).

,r!!§.!!!!~~~~Q

A Constituição Federal (Art. 5., caput)
garante
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
i~
violabilidade do direlto à vida. E, mais enfatica~ente, pr2
clama (art. 196) que na saúde é direito de todos e dever do
Estado. garantindo mediante políticas sociais e economicas
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que visem à reduç~o. do rISCO de doença e de outros
agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoçâo, proteç40 e recuperaçao."
As estatísticas têm demonstrado que os acid~nte5
de tráfego, sobretudo nas rodovias federais, vêm aumentando
e causando um número intolerável de vítimas fatais além de
provocarem múltiplas e desagradáveis lesões. O Governo
in~
titui, periodicamente, campanhas para o U30 do cinto de s~
gurança e para a educaç!o de motoristas. Mas isso n!o
tem
sido suficiente para que vldas importantes sejam preservadas.
o mais desagradável, contudo, é que várias mortes
ou lesOes graves poderiam ter sido evitadas se . '05

Art. 196. A smidc é dIrelia dc lodos e dever do ESlado. garantido mediante políucas
SOCiaiS e econômIcas que visem a redução do nsco de doença e de OUlros agravos e ao
acesso universal e Igualllano às ações e SCT\'lçOS para sua promoção. proleção e recuperação,

PROJETO DE LEI N° 548, DE 1995

acident!.

dos tivessem sido atendidos a tempo, sobretudo por profissi~
nais da área de saúde. Este projeto busca, pois, obrigar
o
Estado a oferecer garantias efetivas daquele inviolável
di
reito à vida, expresso pela Constitutiç&o Federal. Se
cada
posto de polícia Rodoviária Federal, em cada rodovia do País,
dispuser de uma ambulância com motorista e dois profissionais
da área de saúde (sejam médicos ou enfermeiros/, certamente
haverá um atendimento mais imediato e adequado aos acident!
dos. E os primeiros socorros serao prestados, até que a
vi
tima seja removida para uma unidade hospitalar, por
profi~
5ionai5 competentes.
Estou certo de que a presente proposiç!o merece
rá, dos Nobres Colegas, a mais franca aceitaç~o e que, qua~
do finalmente estiver transformada em texto legal,
serVIra
de instrumento extremamente válido para a preservaç!o
da
vida dos usuários das sabidamente deficientes rodovias brasi
leiras.

(Do Sr. Fernando Gonçalves)
Autoriza o parcelamento do recolhimento de contribuições previdenciárias devidas pelas empresas em
geral, na forma que especifica, e dá outras providências.

(As COMISSO!:s DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMtLIA; DE F!
NANÇAS E TRIBUTAçAo; E DE CONSTITUICAo E JUSTICA E
DE REDACAo (ART. 54 - ART. 24, II)

o Conpesso NaciOllll cIecm:a:
Art. 1°. Nos 180 (cento e oitenta) diu subaeqIIeuta à
publiClÇlo desta lei, os débitos pendentes jlJlltD 10 Imtituto NICiOllll do Seguro
Social - INSS. refemJtes a conttibuições do empregador. iDcluidos ou Il1o em
DOIi1icaçlo, relativos a co~ anteriores aiO dejUDbo de 1995, poderio
ser objeto de acordo pua pIpmentD plrCClado em &ti! 96 (noventa e seis) metei.

,.,. 7':Z~ 7ifjY/[

§ 1°. P_ a apIDÇio dos débit.os 110 alo do parce1ameDlo
será CODSidenldo o valor origiDa\, ltUa1ízIdo pelo iDdice ofiçjaJ Ulilizado pela
Seguridade Social pua correçio dos seus etédi1DI, com reduçio de 50% .
(ciDq1leDta por CCIIID) dai impordDciu devidu a titulo de lIIII1lL

Dep..fli! Joslt CARLOS COUTINHO

§ 7:'. A reduçio da lIIII1ta, previsla no perqr.fo mtz:rior.
apliC&MH, tamb6m, Da hipótese de pagamemo à vista de débit.os parcelados ou
Il1o.

"LfGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENhÇAo DE ESTUDOS LEGiSLATIVOS-CID'''

CONSTITUIÇAO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BIUlSIL

§ 4°. A!I empresa

1988

acordo de (IIICC1ameaIo

DIo se aplicaDdo, DeIlIl CIIO. o disposto no § SO do an. 38 da Lei n° 8.212, de 24
de julho de 1991, acresce:nllldo pela Lei nO 8.620. de 5 de janeiro de 1993.

TtruLoIl
Dos

~ poIIlJem

com o INSS poderio repccellr seus débitos 11&1 c:ondiçlles previstu DeIlIllrtiso.

DIUlI'OS I: GA.IlANTIAS FUNDAMENTAIS

.

............................................ "
I

CAPiTULO

Dos DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
ArL 5. Todos sIo iguais perante a lei. sem distinção de qualquer natureza. prantindo-se _ bmileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito
à vida. à liberdade. à igualdade. à segurança e à propriedade. nos lermos seguintes:
0

TtruLo VIII

§ Se. Aplicam-se lOS pan:eIamentos concedidos nos termos
deite artigo u condições estabelecidu nos §§ 3° e 40do an. 38 da Lei nO 8.212,
de 1991.

§ 6°. O parce1aDleuto de dibito acordado nos termos deite
utigo será lIlItODWÍcameII1e rescindido em CIIO de inadimplencia de qJWquer
pccela ou falia de pagamento de contribuições devidu, restabelecentD-se a
multa em seu perçeutuI1 máximo e ficllldo o INSS lUlDriZlIdo • proceder à
eucuçIo imediala do saldo devedor.
§ .,.. Da apliçaçio do disposto neste artigo DIo poderi
resu\1Ir parceLt inferior a 300 (tremttu) UFIR.
,

Art. 2" Em lei entra em vigor Da data de sua publiçaçio.

D.\ ORDI:M SocIAL
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "'l•••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAPiTULO

11

D,\' SEGl'llIDADI! SOCIIIL
SEçÃoIJ

D,I S.WDE

Art. 3°. Revog&n1-se u disposições em contrírio•
Sala du Sessões, em

3j

de maio de 1995.

~õJ~
Deputado Federal
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PROJETO DE LEI N° 549, DE 1995

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS.ç'D1"

(Do Sr. José Fritsch)
Dispõe sobre os condomínios rurais.

LEI N° 8.%12, DE 24 DE JULHO DE 1991

(As COMISSOES DE AGRICULTURA E POL!TICA RURAL; DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMeRCIO; E DE CONSTITUIÇAo
E
JUSTIÇA E DE REDAÇAo - ART. 24, II)

Disp« sobtr li 0tfG1IÜDt;1JD d4 SquridDtk SOCÚI/,
instiJvj P1tlltD

* CuMio

Agosto de 1995

~ dQ 0UIID6 pnwidbtdG

'lfruLoVI
DO IlNANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCltoL

o Congresso Nacional decreta:

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

An. I' Os condommios rurais 510 socIedades de 'pessoas naturais.
de natureza civil, com forma juridica própria, constituidas para a produçio coletiva
agrosilvopastoril, di51mgumdo-se du demais sociedades pelas seguintes caracteristicas:
I - administraçio e utilizaçio conjunta de gleba rural e de outros
meios de produção;
II - t~alho pessoal do associado na gleba:
1II - orgamzaçio grupa! do trabalho;
IV .. adesão e permanencia volumíri.;
V .. numero variável de sócios. obedecidos os requisitos. desta Leí~
\fi - vanabilidade do capital SOCIal, dividido em quOtas·panes;
VII - iímnaçio maxima e minima do numero de quotas-panes por

An. 31. AI coDtribuiçõa d.e'Iidu à SeIQridade SociaL iDdllÍllal 011 não
cm notificação dc débito. podcrão, apóI vcriticad.u c coateu.du, por
obJeto de acordo para papmento parcelado cm até 60 (I-tal ~
observado o díIpoIto cm reJuIamcaIo,
11', Não poderão acr objeto de parcelametllo .. coDtribIlÍÇÕCl dacontadu dos cmprepdol. incIIIIIVC dOi dolllàtacol, dos trabalhadora avuiIoI
c .. decorrcata da IlIb-ropçio de que trata o iIIQIo IV do art. 30. iadepllldentemr.lIIc do dIspoIto IIIJ art. 9S.
1 2', . ~io podc Icr firmado acordo para pqamcnto parcelado se ..
COlltríb\llÇOCS tratadas no parágrafo antenor não tlVcrem lido pqu.
3', A cmpresa 011 scJurado qllc. por ato próprio 011 de terceiros teDlla
obtido. cm qualquer tempo. vam.scm a1ícüa em prelllÍM direto 011 iN1ireto
da SeJW1dade ~ através dc pratica de crime preYllto na aIÍIIU ; do
art. .9S. não podera obter parcelamelltOl. indepelldenteme_ da l&DÇÓeI
adIIIiD.tratlVu. ClVC. ou penall cablVCiI,
1 4'. AI colltnbulçóa de que tratam OI iBcisot I e 11 do
23 serão
objeto de parceJ.ametllo. de acordo com alesilJação apecífica vípD&e.
1 S'. Será admitido o reparcelamenlO. por uma ÚIIÍCa vez, dade q\lll o
devIdor recolha. no aIO da soliataçio. dez por cento do saJdo devedor
alualizado. (# S' DCrUeDll«/o pd4 úi 8.62D(93)

!

sócio,

VlII - retomo du sobras liquidas do exercIcio proporcional •
quanti -le de horas trabalhadas pelo sacio e sua família,
IX • responsabilidade do sócio limitada ao valor do capital por ele

ut

subscrito.

X • singularidade dos votos;
XI • mceslubdidade du cotU partes a tercetros. estranhos ã.

;ocoedad.:

....................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O' . . . . . . . . O'.

An. 2- Os condomínios rurais destinam·se í. promoçio social,
cultural e econõmica dos mini e pequenos produtores, dos trabalhadores rurais e de 5I1as
familias. tendo como objetivos específicos:
t • redUZIr os custOS de produçio,

LEI ~ 8.620, DE 5 DE JANEIRO DE 1993

II - incremenrar a produtividade da auvidade agrosilvopastoril;
!lI - estimular a produçio em grupo;

AIMnI. úb "., 1.212 ~ 1.213. • 24.}fIlJto • ,",.
~ ~ -,..".wbtt:i&

Alto 1-, Oa IIIL 20, 30. 31, 39, 43, 44, 50 . . . dllAt ..
jullIo clt! 1991. pll!Wtm " vl~orar com lllI "'!ZUIRICS altcrações:

IV • prop,ciar o aproveitamento integral da mio-de-obra timiliar;
V - melhorar as condições de saúde da familia rural;
VI - favorecer a educaçio da familia rural e .... treinamento para o
desempenho das atividades agrosilvopastoris;
VIl - facilitar a implementaçio das ações de fomento desenvolvidas
pelo Poder Público.
VIlI - promover o cumprimento da funçio SOCIal dos imóveIS

1.2u. di 34'de

rurais~

NOTA: Anttos acIma ms,ndos dlrr,am,n" no "no da /.Ai ~
8.'11'1/91.
An, 1'. C:k an5, 128'11: 131 da I.ei n" 8.213. de 24 de julho de 1991. pa.
...m a vl/UlfIlr com :L\ M:!ZUIRICS altcraçÓC5:
N()1~1: ,Inttos (It"III(1 ms/'ndor di,.,lnml'nl, no ',no da i.ri n'
8.'111/91.
An. J'. As cllnlrlbuic(_ c dcmllls ImponlÍllCi'''' de'viclll& ia Se!turiclllde
Soci.,1 rccolhicló15 111m UlIfo prllZ'" lil:am 5ulcn'LS, al':m t.l:l alUlIlu.acflO monel:lriII e ue multa <Jc car,iler IrrelL'Vlivcl. a". JurOll mor:lIorlll!l a r:~ilO de um
por cenlo por ~.calcnulirio ou 1'....;00. calculncJoll sob~ li vakJr aluali7.A00 cIM c:onlnbuic;úc:",
l'arlÍ~rnlo umc" 1\05 aC~5Clmos lell'lIs de '!UC Irdla " "(IPU' ~Ie ani·
aplic:ar-!lC.,i a le~islacilo VI!!enle.

Art, 3G OS condominios rurais. visando

ll".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O'

. . . . . . . . . . . . . O'O' • • O'.O'

O'

O' • • O' .. O' O'

O'

O'

.

.

I.

atingir seus objetivOS,

poderio:

1 - criar seções destinadu a pre51açio de serviços a seus
2ssoclados. desde que compatlveis com o seu objeto sacial.
11 - comprar bens e contratar a execuçio de SetVlÇOS, bem como
arrendar glebas para que nelas pOS5ant implementar as atividades de exploraçio
agrosilvopastoril.
An. 4· A gleba do condominio rural poder' ser dividida em:
1- irea de exploraçio comum:
H.. area âe expioração individual.
III - 'rea social.
§ I· A irea de exploraçio comum nio poderá ser inferior a metade
da área total. e devera estar disposla de forma a facilitar as aUVldades de mecanizaçio e de
maneJo adccnlado dos sol05 e de outros recursos naturais
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~ 2' A area .oclal sera destinada a InstalaÇio de equIpamentos

comunttarios

§ 3' As decl5óes quanto às formas de utilizaçio da área de
exploraçio individual caberão privativamente ao seu titular. desde que nio prejudiquem as
atividades desenvnlV1das na area de exploração comum.

n05

(/~

Art

No prazo de 30 dIas, contado da realização da assemblêia

geral de fundação. COpIas do ato con:ltltuuvo e dos e!ltatutos ~enio apr~sentadas ao
Cmono de Registro Civil de Pes!illas Juridicas para arquivamento e respectiva publicação,
a partir da qual o condomínio rural adquire jJersonalidade jundica
?aragrafo uníco A rcfonna dos c!ltatutos e a fusio e

tennos do estatuto da

entidade

§ .l' (350 as areas de exploraçào indIVIduai se destinem a execução

de etapas do processo produllvo pnnclpal. caberá ao estatu~o da entidade dispeJe os

'-'~'"""'··'_··"""~~I

desmembramento de condommios obedeceilo, no que couber, ao disposto neste anigo.
operando efeitos apenas a panir da publicidade dos respectivos arquivamentos.
An. 10. O capital .ceial. que seri subdividido em quotas-partes,
devera ser Integralizado com bens de produçio agrosilvopastoril. mediante prévia
manliestação da assembléia geral quanto a operação e sua avaliaçio.
§ j a Para efeitos do disposto ne5ta 'lei, consíderam~se bens de
produ~ão

An. 5' A área apenada per um sócio incorporar-se-à ao todo.
formando, com as demais. apenas uma unidade produtiva, mesmo que descontínua.
§ I' Um único sócio nio poderá apenar mais de 50 % da irutotal
da gleba.
§ 2' Um único socio nio poderá apenar à gleba do condomínio
mais de 4 (quatro) módulos fiscais.
§ 3' As ireas aponadas que constituirem pane de um imóvel rural

seria perfeitamente cemarcadas e delimitadas.
§ ";" A5 glebas desunadíLS ao condomlnio rural i'oderio estar
::no\e:s iUra.ts. sendo continuas ou nio
-\rt 60 O cor.áanunlO rural constitul.. se por deliberação da
.assernbleil geraJ dos fu;,dadores que. reciprocamente, ~ obngam a contribuir com seu
:rabalho e com b~:'l.s Ol,; se1"\iÇQS para o exerCido til exploraçlo coletiva agrosil\opastonl.

.:.:-r:::das em

U:Tl;)U maIs

de :>:,oo.,el1o comum. CentiD ce L:rr:il mesma gleba
?aral;iafo un;co A deliberação de\-e constar da respecu\'a ata ou
':e .n:;tr..;menlO oubl:co
A...""t 7~ O a~o co~smut1\.'o. :lob pena de nulidade. devera declarar
I • a cenommaçi1o ~ sede.
:: • o objeto :Ivc,a:
;lI . o roo,"e. .üade. e.tado m,1. nacIonalidade. profissão e
·t:s:dênc:a aos soc;os t..1naadores que o aSSinaram, bem como o numero de quotas·panes
~ubscntas

por cada um e seu valor~
IV • aorovi1l.cão do esta.tuto da SOCiedade.
• ~,orr:~ .':0:. ~,eitO:l ;.lara o') .:ar~os de administração e

~rt ~o O C':ItatJta do condomlnlo rural. alem de atender" ao
11)1'05tO no Ó111

10

ce.. . era I:'ld:car
! . a denommaçg,o. ')ede,

:0 exerCIClO ')QClai t

~ri1Zo

de duração. objeto s.oclal. fixação

ai!. Gata ce :evhntamer.ro do balanço geral.
1m~lto:l
'~
devere') "ias 'iOCIO!l,

naturen

de

suas

responsabtlic!.ades e condições de aamls~o e de perda da qualidade de sacIO.
:n . <) capital mmlno do candomlOlo rural, \-alor uOltáno da
auota.oane o m:mmo e o ma:Klmo de ')ubscnção e o modo de integralização e de reurada

=111

do Capital no.. Cíl,Q') de perda da qualidade de SOCIO.
I v . ti forma ae rate:o da; de."pe')a~ perdas e preJUlzo'i.
,- o

~o ~mo~'•

.."."...

~

VI - a estrutura e funcionamento dos órgios da administraçio e
fiscaJiz.:lÇão da ent.dade, sua composição, forma de preenchimento dos cargos,
competência~, deveres, duração da gestão,
VII - a representação ativa e paSSiva, judicial e extraJudiCial, da
sociedade.
VIll • as formalidades de convocaçio e o "quorum· de insla/açio e
deliberação das as..mbléias gerais.
IX • o modo d~ reforma dos estatutos;
X - o proce!ooso para a alienaçio ou a oneraçio de bens imóveis;
XC - as condições de extinçio da pessoa juridíca e, nesse caso, o
destino do seu patnmõnío

. ! . arca rural, qualquer que seja o regime de posse;
li . benfeitorias rur.is;
:II - rnaqc.unas, Jrnp!emenros e msumos de

urHizaçio

agro511vopastor:l;
!V - animaiS para cria., recria. e engorda.
V - recursos em moeda corrente;

VI • outros bens necessarios a consecução dos objetivos do

condomm:o r.Jr!.1
~

20 O valor da area rural, para efeito de computo como capital

'iOClal. sera. calculado tendo·l)c em conta o preço estipulado no contrato de arrendamento,
le for o ':2.S0, ou, .)l;: nio o for, rr.~dlame estlmauva do preço de arrendamento baseada no
'11:rc2.do de terras 00 local
§ 3° Poderá um mesmo bem ser aportado por mais de um sócio,
caso em que será considerada a fração ideal de cada um pa.ra efeito de cõmputo como
capital SOCial aportado
Art 11 O aporte de área rural ao capital social do condomínio
ruial Vinculara. a arca a entidade pelo prazo minimo de I (um) ano e excluirà sua. utilização
por terceiros
§ 113 Para a consecução deste aporte, o associaqo poderá
comprovar a posse ou o dominio da. àrea rural atraves de contrato de arrendamento,
escritura publica do imóvel na qual figure como propnetário ou co-proprietáno, bem como
por qualquer outro meio de prova..
§ 2° Se o ~ócio for co-proprietário, a gleba por ele apartada serà
no mãximo do tamanho da fração ideal que e 'lua, ~alvo consentimento express.o dos outros
co-propnetã.nos
~ lO O descendente de prapríetario de Imovel rural que qub.cr
a~soclar-se poderá :::auprir a exigência deste anlgo medIante a apresentação de Instrumento
habll a reoassar-Ihe a POS3C oe pane da area em que~tão
~ 4° Pre~ume·...e a duraçao mimma de 1 ano." para o prazo da
destlnaçáo da gleba ao condomlnlO rural, ...e nao houver e,...tlpulaçao a rC3pelto
Art 12 Os atos constitutiVOS do cQndomlOlo <:.crão averbados no
emano de Registro de Imove:s competente e os ..eus prazos de duração 'lerão observados
Independentemente da alienação do Imovel
Art 13 O'i conáommlo" rural!) ."ão obrigados a con.,UtUlr
1 • re..erva legal, dc..tmada a rcparar a\ pr:rda.. f; atendcr ao
dc...envolvlmento de ~ua~ auvldade!l. con.,utulda de. no rnlOlmo. IrJ% da!l '>obra.. IIqUlda"i do
cxerclClo,
ri . rundo de a~~I ..t~ncla tecmca, educaCional e ~oclal. de~unad() a
prc laçao c a""I~tcn(;la ao':) a!)')(Jcladn... c 'leu.. famillarc.., c(m...utuldo de. no mlOlmo. 10%
:Ia obra., hqultia~ tôO excrclc;o
q 11) O e)tatuto pndera cnar outras rc!:;crva!l, c!'otabeleccndo a .,ua
tinahâade. r.1odo de aplicaçào e de liqUidação
q 20 Anualmente a admlnl')uaçao du condommlO rural aprel,eritara

á assembléia lleral o plano de aplicaçio dos recursos do fundo de assistênCIa técnica,
edueaCtonal e social
§ 3" O estatuto preverá a retençào de pane das sobras liquidas dos

~ios mlnont~os a fim de aumentar a sua panlclpaçio nt~::.ilt~a1 d~uo ~CUOln~domm?finiO visando

.~_oro_~'-""'·'1f~7

An. 14. Deduzidos das sobras liquidas os recur50s destinados á
reserva e aos fundos legais, o saldo resultante seri distribuido aos sócios em funçio d,
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qua.,udade de horas trabalhadas pelo

SOC1Q

111 ~ por decIs.ào Judicml
Art ~4 t\ J.S$emblcl3. ~cral que deCidir pela

e pelos membros de sua famtlia que não sejam

sócios
§ l e A Dfíetaria ou o Conselho de Admmistração deverà manter e

atualizar livro p:opr.o para anotação dlaria de horas trabalhadas
§ 2' As horas trabalhadas nas areas de exploração individual
poderão ser computadas para efeito do disposto nesfe anigo. de acordo com o que
estabelecer o estatuto

Agosto de 1995
dl~sl,lu~.io

r'

nomeara

lima Úlml~ ..;in lJqual.1nte que: [\!l a tt-.clt':'> ,l~ pt1,krc.·s t: rt:~plln ...lhlhd.ldl!:'o d~ .IJIl1lmstração.

podendo

pI.llu;.ir .ltllS t:

~lpl.'r'Wllt..' .. l1t:ce:-s,Ull'''' ,I l~illl/aç,Íll lil'

Art 2" CQnchnda
,U"i O.,OC:U!\

J

.1tI\""

e pJ~Jmento do

hqUlda.;jo "" ':if,tdo re:;u!t.lnte ~le. desllnJdo

PfOpUTculOalmente ;10s apt'11eS respeCUV\lS, ;'

A:t. 15 Perde-se a qualidade de sócio por'

vI

! -mort~.
'I - renUnCiá.

'VL<-'\...--"'-

\..
5 l°
:er.unci~

O soelO

~l.Je

quiser rellrar-..e

apre~ntara

por escnto a sua

ao oigào d~ admin:straçã.o
.') ~~ A e'clu~o ...era. de-:ldlda pela .J.!-.!:>emblela geral. quando for

::orr.cl.da .nfraçav ~cg;ü cu ~Slahnar,a. fe!:>sa.lvario ao ...oeio o direito a ampla defesa.

.11.1 lIe !lI~;hl HU

Art 2.6 ~....tm~ue~~e 1..' ~,mdl'nllml' mral
I ~ pdil puhh...\ I\'jtl ~!\"l .lrqut"'lI11cnlll. no C.lI1l'fl('l ú"ll11petc.>nte, da
l!C :l1CO:!,,~lr.Il:,:o, nu d.l .U.I de..' e..·tlCt:rr.lI11Cntll d.I hqUldaç.i.., l' dJ. re:spect1\a

...:II:l':I,·.. dl' htlllltlltl~,I'\"~"

§ 3° O eSta;;u:o podera prever a ..uspensão dos direitos do saCIO, a

11 . pl'!n 11.Il1!'>lln t'm

lul~.ldl' ~tJ

dl'cl:t.io ItH.hclal tIue .1SSlm

('I

':leu pedIdo ou por acitoeracão ca a!:.~molela ~eral

-i .;" A revelia poaera "ler decldraeta no ca~o ete ausencla
:r:IU,>uficàda c:o "QeIO por ü:::r:oca 'oUr)t::r1or a 3 (trc~) me\e~
~.n :.) 0':1. 'J.)CIO~. qUdndo da perda de'.:i::.a qualidade. ou seus
megr.11:z~aa',)

.:o:~ri~r1'.f~)

pz.,J..t

~'.: ...

t,tJlçaO

I.mco n c\tatuto devera til(ar prazo mferlor a ,., (seis)
A .'\',)err.o!e:d geral c o urgáo 'lU premo da '>ocledade,

)

rien:ro àoç limItes legais e ~sra{Utano') • ..: '>ua':> aehberações vinculam a todos. amda que
aU'lente~ nu

QI"co;d:mtp,C;j

'1ualQucr m:1ter.a ma!)
Clrm~:i1 !1~

pode:"ão co!igar.~

.1<Í~ qum~'l-04neS

J,.-:

lel/cra ...tr

t'Ulhh'ÓL'" k~;u.. tit- "'\l:--.h~nl."~,\ ,1.\

crao CI;'~;t.1 W<CIl;~.vamer'!!e a. rc'\tnUlcio do valor das quotas~partes

,:.JCC'j'lOfCS

-;i~"''';'l

Par"w.lt~l lIm~n

Co

• ", ·~"'''''~.l''n •..:.., >!,~r:\: "\I~(~ra hlma.r ,."pheClmento ou debater
"Jen.1.:-. ri C'l.lI:: r.,;'IO'lIi:l.r e..neuticrlmenre cto editai de convocação

.lc;.o..;raC3l'"J
~

:r' rada ..,r clO ie:d dlreul') dpena.,
J

fi

I (uml voto. que podera "cr

exercIdo pelo cnn:u~e. comT}1~.nhelro ou filho f~,~<'dc c;ue 3UlOfll:ado
~ fT

•X

.\

.ncu:':ltlClc <,.:i:l ;.jdmml<,trad" ror

uma Dlretona no

§ 10 Os cargos de que trata este artigo serão ocupados

exclusivamente por associados, eleitos pela assembleia geral, ~om mandato nunca superior
a 2 (dois) anos.
§

r

Cabera aos orgàos de direção ou a presidéncia...

~onfonne

o

caso. os poderes de representação em geral do condommio perante terceiros

Art. 19 A administração da sociedade sera fiscalizada por um
SOCIOS eleitos
anualmente pela assembléia geral

Conselho Fiscal, constituído de ate 3 (três) membros etetívos, todos

Art 10 Pela fusão. dois ou mais condommlos rurais se unem para
formar uma sociedade nova., que lhes sucedera em todos os dareltos e obrigações
§ 10 Deliberada a fusão. cada condommio interessado indicara
nomes para comporem comISsão mIsta., que procedera aos estudos necessarios a
constituição da nova :iOCledade. tais como o levantamento patnmonral. balanço g~ral. plano
de distribuição de quotas-panes, 'desuno d03 fundos de reserva e DUtrl.". 'S. e o projeto de

Fnqu.IOlll 11:10 ti.lr extinto l' l..'l,ndlHmml'. a
d.u

.l....cmhlcl.l ~cr.t1 ptltlc ,Idlhl'r;u pel•• ú,nlllUlli.l.ldc, l11C:ttljUlIe II rt.'~t.lbelcL·II11Cntl'

""\\L'l1.h!t:

Art. 27 Os condominio~ rurais de um municlpio ou de uma regiio
numa Cent:-al de Condommlos Rurais, ã. qual competini:
! - zelar pel& observância desta lei;
~! . integrar :cdos os condomimos.
:!~

polit:cas ag:imis ;.:

.

~gnco!as

:>íO?O;

ao ?oder Púolico a ímplementaçào de programas e

c:ue cOilt:ibuam para a .:.olução de problemas encontrados no

setor.
.V - repr.:::.e:uar e aefenàer os IOteres~es do sistema de
condommios nar31S Ju;ato ao ':'od~r .'':'olíco;
J • pm;Jor :udic:aimeme a dls~olução de condom1Olos em caso de
::lfringencIa ZOO diSposto nt:tita !ei;
VI • urientar os ir.tere~sados na cnação de condommios rurais,
VTI • mantei atuaiizaêo cadastro de todos os condommios rurais~
Art. :!S. O -:'üC:~r ?LbHco estimuiara a cnação e ·implantação de
-:ondomimo~
-o..Ir:u~,
:lciusive ~m. :,.-ojetos de assentamento. concedendo·lhes
'j;lontaria.:r.tJ::t: os n:me5c:os ri$c:us t; cn.~c.ttlc:os ;:t:ce~'::ianos.
.?aràgrarb U;';lCQ Pa:a efeitO de credito rural. os condommios rurais
enquadram~se como ol:C;t:.enos ?fodutores n;rais.
Ar:: 2Q Para os eieitos de dIreitos e obrigações previdenclarias. os
aSSOCiados d condomír:ios rurais ::.ão conSIderados segurados espeCiais. conforme o
disposto no m. : 1. lilCiSO \/H. j:i .!...~I I:J 8 Z13. de :!; de julho de 1991, e poderão
cDntribUlr de fotn".a COletiva a:raves da ~midade
A:T ~() E~i..l.:1jara-3e 3.0 ~tO c,Joperativo aquele praticado entre o
condominlo rura: e ~elJs sucio~ Ola ~mre condommios rur::us aSSOCiados. na realIzação de
7fabalho, serviços ou operações qt:e O::Oi1stltue;n )t:U obleto $OClal.
A..~.
}::
.'\lJitcam·se subsláianameme.

nO que

~ouber.

àS

diSPOSiÇões do Cóôi~o Civil nos casos em ~ue ena leI e omissa.
An

3:2.

E~ta ;ei entra em vigor na dJta de sua pUblicação!

Art. 33. Revogam-se as disposições em contnirio.

estatuto

JUSTIFICAÇÃO
§ l O relataria da comissão mista sera submetido ã aprovação da
Q

assemblela geral de cada condomtnto e. posteriormente. em assemblela geral conjunta..
decldlr-sc..a sobre a con::.tituição da nova sociedade, procedendo-se i eleição dos
administradores e con:»elhelros fiscais
Art.;;1 Pela Incorporação, um condommio absorve o parnmônio.
recebe os socias, as!iUme as obngações e se mvesle nos direitos de "outro t:ondlJ~lImo rural
An 22 Os condommios rurais poderão desmembrar-:,e ~m tantos
quantos torem nece~sarios para atender ao~ mtcreSSl!s dos ~eus aSSOCiados
Art 23 O condomlmo mral plldera ser dlSSl",h ido
I - por ée~lsào de J.ssemble1a gera\. desde 1.1ue ""3 J.ss'JJ:lados,
IOtahlando o numero mlmmo e"<lgido por esta lei, não se disponham a JS$egurar a sua

o presente projeto tem o escopo de fazer exsurgir no ordenamento
jurídico brasileiro mais uma modaliêzde de socíeôade civil: o condommio rural. Essa
entidade é c~r.st:lUida alI7.Vés do ajuntamento tie pequenos agricultores e trabalhadores
rurais Que uttlÍZ3.ráo COletlvamen:e um2 ~!eba rural.

'.J D;rc::o conter.:: ?t:r~onal:dade Jundica ao agrupamento de
pessoas qUi:! se ur•••m't !'ata a c:on!iecução dt: aererminado objetÍvo. para que possam atuar
em busca cesta finahéace. O homem caaa Vez m:l1s fJ.Z·se representar no selo da SOCiedade
através 0< gru?OS tia pessoas. que se aglegam para assegurar a preservação de leUI

mteresse:l m~Ió1..,,:e

continUidade.
11 • pela redução do numero Ilummo de .1ssoclados.

IJU

Jo capital

<,01:1.11 nUnlmo, de;:5d~ que, ate a J~semblela gc:·ral :,uhseqllel1te, realizada em prazo Interior a
h (:-'CIS) meses. eles não tenham

~Ido

restabelecidos.

conJuma àe Itlvid3.des.
"remos que c:s:ingUtl no processo produtivo agropecuatio pelo

H. t::KecUÇâO

menos àuas e:sferas dt a.uVtàades: í1 tsf'era de produç:fo propriamente dita.. oU seja. as
operações cc cuiturn e C:'Ílçã'O. que abarea o~ processos interno~ ao empreendimento
6gro?CCuário~ ~

a. eitêt'!. de i'r.erea.do. incluindo nela as operal.;Ot:!t de credito. a compra de
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:')0 ex?os:o, contl:nos com a partícipaçio enriquecedora dos
lIustres COtegas e cem ::. S1,;.1.iCt:;esc~::\::& para z. aprovação do projeto aludido,

"r.sumos• ." trL'1sror;nacao .: ~ orer.z. rios orodutos agncolas. Que envolve processos
~xtemos

:la
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t:mprt:~d::'r.e::to a~ropeC".;:.r:,J

::1ns:Óerw:.C5 ':...;~ ::5 organizações que visam a implementlçio
:.:ividadt:s. .::.;,: dos chamados processos externos ao
~mpret:'i.ê:mt:ntc (ogro~ar.ü. ..2. ~ ~nco:õtram ae alguma rarma contempladas pela
'eqi5!~{o coonerênVIS:2. :1acion:ti

conjunta

:.~

':!ti~

OtantO

as fonnas cc organização que vão além dessa esfera

tradicional. quer àizer. que c:ltrarn diretamente no âmbito da produçao agrosilvopastoril•
.st.ster.t3J1ao-~ ::0

uso coietivo aa (erra., o oràensmenro Jundico carece de norma que

âisclpiine ta:s entiàacies cc :r:aneira ;mr:m~t:r.te. coorcenada e Sl5tematlca.
~ O C:bO

agncolE.s.

oiqu~la

I.."UJOS

ca Oil;!,!:1ízaç:!o que roma por completo as operações

~roCt:SSOS

-:e::imo~

1<;:

:uitura

~

cnaçáO

realizam~se

,re.dominantemente em comum e Que ceno;ntnam~se, de acordo com a tenninologia usual,

"cooperanvas ae proáuçáo agnCOJ3" S;.:a :r.nalidaae nào e incrementar a utjJi~çio das
propriedades de seus membros, mas sim da gleba utili:ada conjuntamente, considerada
como unidade de produç1o principal, à qual os sócios aportam seu trabalho.

"LEGISLACÃO CITADA ANEXADA PELA
COOROENAÇÃO OE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

Entendemos que incumbe á Administraçio Pública estimul;" a
intcgraçlo dos produtores rurz.is, cotr.o fonna de dinamizar o setor e de propiciar a uniio
daquele$ economicamente mais fracos, com vistas a fortalecê-los, como se faz no mundo
todo.
Nos eStados do .."I do pais e em outras regiões jà d..pontam
milhares de entidades ce orga.,:zaçáo rural que, embora se assemelhem as cooperaúvas
:radidonais, b~ia.~·~ ~o uso coleüvo Ge uma àrea rural, na qual todos têm o direito e o
dever de trabaU·.ar.
Talvez fossem muito mais numerosas tais entidades se essa
conjunçlo de esforços e::,contraSse respaldo no Direito positivo pátrio, o que 010 ocorre.
Tanto Que 2.1~rr.~ se autoGenomínam associações. outras. sociedades civis, e, ób vezes,
.:hamar::·~ sU':;'Jlesme~re ~ociedades "c~ furo', riuma aiusão explícita a carência de
dspo!iitivo~I~S ~L:e ce:as cutderr..
....~ f.~maçf.o se vennc30 poreue o figunno legal das associaÇÕeS e
cas soc:.eca.::es :::v:s, er:.:::'~ es::.u; Q c~s '-:cüper~';.i.Vi'i3 comuns. "ao se aoequa perfeitamente a.
~xolor~ cc!~~;va :-...;.:z.:. ":\j:a.w ;::~S t:sc;;.:);dos em teIT:los 15~nericos. que nào atendem is
~SpCCi:1CiCaDesc...;; ;) ~~ :eq~,,;r
As ::.sSOC:"ÇOt:S. ::C':lem3omcnte, t;atam muito maJs das atividades
~ fins ~nô=:\:os. o ,.ue .::o:=: ~ei::eu. r.tü corrc!lIponde ao modelo da especil,., em tela.
NZoS .::ovpe.a.tivas comuns, a regra é que as operações que
ciemznaz.m cec:sees cocpera.ivas se reaiízam individualmente, por cada sócio em seu lote
'J~ te:õ:.
~os ..:or.oomlr.lO~ :11:;-4;::., do mator pane oas operações de
agricult'..:ra e criação estào ::.uom'::toas 1::. aecisões conjuntas. Além diSSO, o processo
"iodutivo inCide 500re Uõ:13 ur.:dac~ urcc...::va unica.. que ehmlOa totalmente a exploraçio
:e parcelas .r.c. ";~u~:s.

~..; _ :eJe~",

...

?'4iõO 3~Cl.;nalUiO

LEI NQ 8.213 - DE 24 DE
JULHO DE 1991'
Dispõe sobre os Planos de Beneficios
da Previdência Social e dá outras providências.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

...... '"

Título 111
DO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

em relaçao ao empreendunento

pnncipZ1.

Nu cooperativas de fomento a produção, conserva-se as granjas
conGomtnlOS rUraiS. ou não ex:stem desde o pnnclplo taiS granjas ou
2.0 mtegri:.:'~se em uma umGaae agricola maior.

dos membros
~esaparecem

~05

~mguii ~e :ratarnentC legal, são mumeras as dificuldades
Dor eStas .:nndaces ao cesempenhar d~ taretas necessanas a. consecução de
:ietJs tins. ~\jote·se, por exemplO, que. ae a.lguns anos para ca, a Receita Federal no Rto
Oranée do SUl vem recusar:üo-~ a in~rever no CGC os com10mmlos ruraiS que se
apresent3lt1 como associacàes. ce p;-odutores. alegando que aquelas ,entidades nio se
enquadram no figurino legal das associações. Sem CGC, como se sabe, fica dificiI
transacionar com bancos e operar no mercado financeiro.
Assim é que a atuaçio dessas entidades no cenàrio econômico fica
irremediavelmente prejudicad.t posto que Mo podem adeq...damenre auumir obri~ e
exercer direitos sem a indispensàvel personalidade tipica conferida por lei.
Nada r:-.ais justo, entlo, do que reconhecer um novo personagem
do asrob:'l5ileiro: o condominio rural. Tal instituiçio possui amplo potencial para
incrementar O óesenvolvirr.ento no campo, e pode... ter sua expansão paulatinamente
osúmulada em todos os :i.~cões do pais.
Nio se poóe admitir que o Brasil, com suas dimensões continentais
e vocsçio agrária incomensuràvel, nio possua ainda em seu ordenamento juridico uma
modzJidade de pessoa juridica especialmente direcionada à exploraç1o em grupo no meio
rural. É o que a nossa i:ticiariva quer trazer à lume.
~ncor.traaas

.

"

Capítulo I
DOS BENEFICIÁRIOS
Art. 10. Os beneficiário do Regime Geral de
Previdência Social classificam-se como segurados e dependentes, nos termos das Seções I e
II deste capítulo.

Seção I
DOS SEGURADOS
Art. 11 . Sãosegurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
.

.
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III • retomos das operações de emprestuno realizadas com os recursos

VII - como segurado especial: o produtor, o
parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais, o
garimpeiro, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, bem
como seus respectivos cônjuges ou companheiros e filhos maiores de 14 (quatorze) anos
ou a eles equiparados, desde que trabalhem,
comprovadamente, com o grupo familiar respectivo.
lo

lo

lo

lo

lo

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

do Fundo:
IV - Ingressos de capital. jUT05, comissões e outras receitas resultantes
de aplicações finance1T3S. desde já autonzadas; e

V - contnbuições, doações, subvenções. empréstimos, legados e outras
fontes que lhe forem destinados por enttdades pUblicas ou privadas. nacionatS,
internacIOnais ou estrangeu:as.
Art. 4° O ano 27 da Lei n° 2.004, de 2 de outubro de 1953, com a redaçio
que lhe foi dada pela Lei n° 3.257 , de 2 de setembro de 1957, passa a VIgorar
acrescido do segumte parágrafo:
U§ . Sem prejuizo da destinaçilo detenninada pelo art. 27 da Lei nO
2.004, de 2 de oumbro de 1953, modificada pela LeIS nOs 3.257, de 2 de setembro
de 1957; 7.453. de 27 de dezembro de 1985; 7.525, de 22 de julho de 1986; 7.. 990,
de 28 de dezembro de 1989; e 8.001, de 13 de março de 1990, serà também
atribuída uma mdenização de 0,05% (cmco centésimos por cento) á Uniio Federal.
do valor do óleo e do gas extraidos da platafonna continental brasileira. para a
fonnação de wn Fundo NaCIOnal de ApoIO á Pesca Artesanal. destinado ao
fornecunento de asSIstênCIa financeira e técnica gerencIai aos pescadores anesaruus
e a suas cooperativas, asSOCiações e colônias"

..

Art. 5° As asSOCIaçõeS, cooperativas e colônias de pescadores anesanais
terão suas ttnfas de energia elétnca subsidiadas, em percentual. prazo e condições a
serem definidos em regulamento.

PROJETO DE LEI N° 550, DE 1995
(Do Sr. Inácio Arruda)

Art. 6° Para atingir os objetivos fixados nesta lei o Poder Executivo celebrarà
convênios com msnhnções públicas ou privadas especializadas nas questões da
pesca.

Cria o Fundo Nacional de Apoio à Pesca Artesanal,
altera o artigo 27 da Lei nQ 2.004, de 3 de

outu

Art. 7" O Poder Executivo regulamentará o Fundo Nacional de Apoio a
Pesca Artesanal no prazo de 90 (noventa) dias contados a partir da publicação desta
lei.
Art. go Esta Lei entra em VIgor na data de sua publicaçio.

2'

bro de 1953, modificada pela Lei nQ 3.257, de

de setembro de 1957, e dá outras providências.
lAS COMISSOES DE AGRICULTURA E POLITICA RURAL, DE
FINANÇAS E TRIBUTAC1i.O; E DE CONSTITUIC1i.O E
CA E DE REDAC1i.O (ART. 54) _ ART. 24, II)

Agosto de 1995

Art. 9° Revogam-se as disposições em contràrio.

JUSTI
-

JUSTIFICAÇÃO

o Congresso Nacional decreta:

Para o BrasIl com wna costa marítima de 8.500 qwlômelros e uma população
de mais de 150 lDIlhões de habItantes. grande parte dela localizada na costa e a
mllloria vivendo em condições de grande penúria e de fome. o mar representa wn
fonrudàvel potencial aIunenticio que não tem merecido a deVIda atenção.

Art. 1° Fica criado o Fundo Nacional de Apoio à Pesca ArtesanaI, com o
objetivo de promover o desenvolvimento da pesca anesanal, mediante a concessio
de assistência técnica gerencial e financeira para;

A Situação do setor pesqueiro nacional pode ser considerada critica, a julgar
pela redUZIda prodUtiVIdade, pela obsolescêncla e desaparelhamento da frota
pesqueira e pelo baixo nivel tecnológico adotado. Empregam-se. inclusive, métodos
predatórios que ocasionam senos danos ambientais e comprometem o futuro da
atiVIdade.

I - aquisição de equipamentos de pesca;
11 - implantação e melhorias da infra-estrutura de recepção,
annazenamento, beneficiamento e comercialização de pescado;

m- realização de cursos de aperfeiçoamento de pescadores;

Esllma-se que no Brasil quatro milhões de pessoas estio vinculadas
diretamente ou indiretamente ao setor pesqueiro e cerca de 720.000 trabalhadores
estio engajados na pesca anesanal, tanto marítima quanto de águas interiores.

Art. 2° São beneficiàrios do Fundo Nacional de Apoio à Pesca Artesanal:

Observa-se que o segmento anesanal, que conta com poucos recursos
financeiros e tecnológicos, pequenas e antigas embarcações. tem-se revelado mais
produtivo que o segmento empresarial, garantindo o suprimento de pescado ao
mercado interno: no ano de 1988 produziu-se tIllIlS de 440 lDI1toneIadas contra 390
rnJ1toneladas das empresas pesqueiras.

I - cooperativas, associações e colônias de pescadores artesanais; e
II - pescadores anesanais individuais.

Os dados relativos á produção brasIleira de pescado revelam wn desempenho
sofrível, com tendência declinante. à medida que se agrava a situaç;lo populacional
das pnnclp31s espécies exploradas. Atê o ano de 1985 venficou-se wn crescimento
gradativo. quando a produção nacIOnal aproximou-se de wn rmlhão de toneladas. A
partir de então, passou a decrescer, chegando à casa da, 800 mil toneladas em
1989, Ultimo ano em que hà dados disponiveis.

Art. 3° Constituem flll1tes de recursos do FUDdo Nacional de Apoio à Pesca
Artesanal:
1- 0.05% (cinco centésimos por cento) do valor da produçIo do 61eo e
do gás extraídos da plataforma contine:ttal brasileira., de acordo com o qIIe
estabelece o art. 4° desta lei;

li - dotações orçamentarías. inclusive saldos de exercicios financeiros
anteriores. e créditos suplementares e especiais que lhe forem desnnados:

r

Resultam dessa situaçAo bllllla produtividade, elevado custo operacional.
perdas expressivas de produção , agressões ao meio ambiente. exploraçi<! de
estoques pesquetros já semi-exauridos, enquanto outros. ainda ablllldantes, si<!
impunemente saqueados por embarcações estrangeiras. Em swna, valiosos recursos
naturais do Pais são desperdiçados, enquanto os pescadores vivem na miséria.

Agosto de 1995
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APJIUAIUJlTOS DII IlAJtCOB PIIBQUllmOB I\IITJtAJI'GI\IKOB
199011. 1993
COMPR!o
ARQUEo
QUANT
BANDEIRA
DATA
PORTai
"aME
APREE:-to i
AREA
~IENTO
AÇÃO
BRUTA
DIDA
Venezuela
06111/91
Proximidade
51m
299Ton
21 525kg
Atlannc 11
Penedos
:-IR 03
Sio Pedro
Slo Paulo
205041kg
lapio
13111192
Atoldu
56m
409TON
BIP Chiyo
)..lINOS
Roeu
27.1Dm
217TON
59 SSOkg
E.plJÚla
16102193
Ambou
BIP
Porto de
Hori>onte I
I
FonaJeu
17/02193
40.5m
376TON
12.90kg
BlPCabo
PonugaJ
Ambou
Porto de
Branco
Fernando de
Noronha
a-n_,'o O pacada apraodo lqllMIe. ~ 2.500 _ de IllmlbosqllO uuliDnam 7 230 ha

I

de_porquaao_pua_opctltOde_
- Daria pua 1,3 nulhAo de ~ c:DIIWldo 200 I de pacada cada.
FDIfW: RtvtltiJ dD úcola SllpenDr dt

Gvtml

o OUII BII TIJIA. DO IIAR
PESCA INDUSTRIAL
500mil
para
29 nulhões de tonelldu

Pescadores emoresw1ol
Tol.l1 aooal pescado

PESCA ARTESA;;,'\L
12 nulhõe1
24 nulhões de toneladu

consumo humano no mar
Investimento inicial para cada
postO de trabalho a bordo dOI
ban:ol de onca
Tol.l1 aooal pescado para
tl'lllSlbrmado industnaJ
Consuma aooal de combusuvel
QuamuIade de pescado por
tonalada de combusuvel
consumido
Número
de
pescadores
empregado. por nulhões de
dólares investidos nos barcos
Pac:ado deslrwdo por _ t e
durame oesca de canwio

USS 30 null USS 300 nuI

USS 250 a USS2,500

22 nuIhões de toneladu

Pmu:amente nada

14 a 19 nulhões de toneladu
2 I 5 toneladu

1,4 a 1.9 nulhio de toneladu
10 a 20 toneladu

5 a 30

500 a4 000

6 a 16 nulhões

nada

s.ç. V -
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O- F . _ o Obrlpçioo AlriboúdDo • hlrelora.

Art. 22 - Os alOl de consliluiclo d. Sociedade e de InteJl'alizaçlo do seu
bens ~ó~ei. e
capital. bem aomo a propriedade. que possuir e a aquiliçllel
im6teis quo flZOl' e ainda OI inltrumenlOl de m~ndato par. o e..rClCIO do du'Ouo de
voto nas. Assembl6iu Gerais serlo isentos de Impost~ e taxas e quaISquer outros
6nus fiscais compreendidos na compettncia da Unilo. que se entender' com as
nulnlS enlid.des de direito público. lolicitando-lhes OI m"mos favores p.ra a
Sociedade da qu.1 porticiparlo. na eslera de .ua compel!ncÍltnbulária. (5)
Art. 23 - A Sociedade JOurá de isençlo de direitol de importaçlo para
consumo. I de impoltOl adicionais em relaçlo aos maquinismos. seus sobrasa&entes
e acasbriol. aparelhos. femmentas. instrumentos e materiais ~stin.dca 1 ceostru·
çàll. in~lala4;.1o. ampliaçto. melhoramento. funCionamento, exploraçlo. conservaçl0
e mlnulençlo de IU.I insl.laçlles. para OIlins • que se deslina.
P.ráJrlfo único - TodOl os materi.is e men:.dona releridOl ne.le arlilo. com
I'OSlriçlo qu.nto aoslimil.n:l de produçlo n..,lon.l. serlo desemb.raçadOl medlanle port.ria dos inlpelores dai Alllnde'.I. (5)
'.
'
Art. 24 - oA Sociedade lic. assoJ\lr.do o dO'ello de promover d..apropnaçlo.
nOltermoa daleJislaçlo em viJOr.
Art. 25 - Dependendo sempre de prhia e especifica .provaçlo do Conselho
N..,ional do Petróleo, • Socied.de só poderá d.r I.r.nli•• lin.nclamenIOl. 10m.dOl
no Pais ou no ellerior a favor de empresas subsidiárias. e desde que a operaçl0 no
caso de ••pil.leslr.n,.Jro nlo lenha qu.lquer vinoulaçlo real.
P.ráJrllo único - O Poder Esecutivo p<?d~rá dar aOl li~anci.menIOl tomadOl
no nterior, pel. Socied.de e pela lua lubs"li~ria•• ~.r.~II. do Tesouro NaCIOnal
.ft 25". (vinle o cinco por cenlo) do n:spechvO capItal mle...lizado. quando se
lornar _úrio pelo vulto de oporaçlo e pelo eminenle inlen:uo nací?nal em cau".
Art. 26 _ Somonl. qu.ndo os divídendol .linJirem 6'1'0 (se.. ,~r ""bro),
poderá. AI..mbl6ia Gorai dos Acionilla Iis.r a per""nla..ns ou ..attltcaçlo por
00111. dos h....". p.ra a .dminiltraçlo d. Sociedade.
,
,
Art. 27 - A Socied.de e lua lubsidiária fic.m obri,.da • pa,.r mclenlZlelo correspondenle • 4.,. (qu.lro por cenlo) sobre o v.lor do 6100 n!r.lido ou do
sisto nu do Jás 101 Elladol e TerritóriOl onde lizerem a la...a do petroleo e S1'~0
betuminOlO e a eltraçlo do ,6.s. de indenizaçlo de 1". (um por cento) aos MUnlo·
pioa onde fizen:m • mesm.I.... ou ntraçlo.
I I.· - OI valores do óleo e do si.IO btlUminooo serlo lisadol pelo Conselho
N..,ion.1 do Pelróleo.

'!".

I 2.· -

Seri ololUldo trimeslralmenle o palamenlo de quetral. este .rtiJO.

I J.• - Os Estados. Territ6rtos e Munícipios deverlo aplicar os recuno!
Iia.doa _ .. artilO. pn:lo...nlemon... n. produçlo da en"lia elitric. e n. pavimo.laçlo de rodowiu.(Lti
3.257. de 2-9·57.)
I 4.· - Qu.ndo o 6100 nu IÁS lorem nlraldos d. plalalorma conlinenlal. OI
5"'" (cinco por conto) de ql10 tr.ta o c.pu, deslo .rtiJO serlo deslinadoa .0 Conselho
NlCiottal do Pttr6leo - CNP. do Ministmo das Mina e Enerlia. para lormaçlo de

n.·

o

projeto de lei que apresentamos à consideração dos nobres Colegas
Parlamentares vem, justamente, estabelecer o mecamsmo insl1!11cional adequado ao
aporte dos reclll'5Os indispens3veJs ao financJal1lento das atividades produtivas dos
pescadores artesazws, mediante a instituição do Fundo Nacional de Apoio à Pesca

Artesanal.

-toquei de c:ombusdv~s destinados •••r.nlir ......ranç. e a n:J\llaridade de
,",1Ç1o de

Art.

.1It1li. elilnc•. (ól

28 - A Unilo poderi inoumbir 1 Sociedade • esecuçlo de serviços

c:oaCÜlal1ta COlSI • SUl fin.lid.de. patll oa qu.is deslinar n:eunos fin.nceil'Ol el'

peciais.

Propõe-se, ainda, a concessão de subsidias nas tarifas de energia elétrica
utilizada na atividade pesqueira, por constituir a energia pesado custo operacional
para 05 pescadores artesanais.

LEI N. O 3.257

1/.'o..J,..='

Sala das Sessões. o"L-de" de 1995

".{-;.c
~
(~~
DEPUTADO
ARRUDA
INÁCIO
PCdoBlCE

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-c.CI"
LEI N.·

1."~

-

DE J DE OVTVIRO DE 1"3

DlSPOE SOBRE A POLlTICA NACIONAL 00 PETRóLEO E DEFINE
AS ATRIBUIÇOES DO CONSELHO NACIONAL DO PETRÓLEO.
INSTITUI A SOCIEDADE POR AÇOES PETRóLEO BRASILEIRO
SOCIEDADE ANONIMA; E DÁ OUTRAS PROVID!NCIAS
CAPITULO I -

DE
DE

DISPOSIÇOES PRELIMINARES

2

DE

SETEMBRO

1957

MOdifica o artigo 27 e seus parágrafos da Lei n.o 2.0'Ü4, d,g 3 de outubro de 1953 (dispõe sõbre a política nacional do petróleo e define
as atribuições do Conselho Nacional do Petróleo, institui a Sociedade por ações Petróleo Brasileiro Sociedade A;lônima, e dá outras providências) .

Art, \." - Constituem monopólio da União:
I - a pelqui.a e a lavr. das jazidas de petróleo e oulrol hidroc.rbo.

netos fluidos c eases raros. existentes no Icrrit6rio nacional;

11 - a refin.ção do petróleo nacional ou estranleiro;
111 - o tranlporle marílimo do petróleo bruto de orilem nacional ou de
derivados de petróleo produzidol no País. e bem assim o tranlporte. por
meio de condutos, de petróleo br'uto e seus derivados, aSSJm como de ,ases

o President€. da República,

raros de qualquer ariaem.

.........................................................................................
CAPITULO 111 - DA SOCIEDADE POR AÇOES PETRÓLEO
BRASILEIRO S.A. (PETROBRÁS) E SUAS SVBSIDIÁRIAS
,

.

Faço saber que o Congresso Nacional
decr,:;ta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.0 O a~t. 27 e S€Us parágrafos da Lei n. a 2.0(1!, de 3 de ou-
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tubro d.e 1953 (dispõe sóbr-e 8. polí,tica. nacional "o r:etról€:'~ e define
as atribuições do conselho Nacional
do Petróleo, institui a sociedade por
ações petróleo Brasileiro Sociedade
Anônima, e dâ outras providências),
p~am a ter a seguinte redaçãO:.
"Al't. 27, A sociedad e suas
subsidiárias ficam obrigadas a
pagar indenização co:orespondente a 4t;í. (quatro por c{'ontO) sôbre o valor do óleo extraido 0".1
do xisto Ol. do gás aos Estad,o-s
e Terr:tórios onde fizerem a lavra d,) r:etróleo e xisto b€tumin~so- e i1 extraçã::l d-e gis, de indenização de 1% (Um por centO)
aos Municípios onde fizerem
a mesma lavra ou extração.
§ 1. o Os \'alores do óleo e do
xisto betuminooo serã-o fixados
pel::> Conselho Nacional do Pet:-óleo.
S 2. o Será efetuado trimestralmen:'€! o pagamento d'€! qU,e tra·ta Gste artigo.
§ 3, o 05 Estados, Territórios
e Municipios deverão aplicar os
recursos fixados neste artigo,
preferentemente, na ~'rodução da
energia elétrica e na' pavimentação de j'odovias",
2. 0 Revc'gam-se as disposições
em contrário,
Rio de Janeiro, em 2 de setemuro
de 1957
136. o da Independência e
69. (\ da República.
A~t.

Mario Men~ghetti.
Clovis Salgado.
Parsífal Barroso,
Francisco de Melo.
1'.1 auricio .:: _ !rI edeiros .
LEI

N~

7.453. DE 27 DE DEZEMBRO DE 1985
Modific. o aní60

n

# . . u.

puau.foa

d. Lai n.· 2,DtU. d. 3 d. oueubro d~ 1953, aI·
e.r.do paI. Lai n," 3.2$1. da Z dI' .~c.mbro
da 1961, Qua .di.~ .obre. Policie. Naeion.1 d. P.crd/-a a dalína , • • crJbu,çM. do
Conl.JhtJ Nacional do htrdl#O, in.tltui a
Soe,.,jad. por Aç6" p.trólao Br..JI'Jro
Soei.dada Aedn,ma a d~ ouer.. providlnel•••.

o PRESIDENTE DA REPUBLICA. faço saber que o Congreuo
Nacionai decreta e eu sanciono a selUinte lei:
Art. 1 ~ O artigo 27 e seus parágrafos da Lei n~ 2.004. de 3 de ou,
tubro de 1953. alterada pela Lei n~ 3.257. de 2 de setembro de i957. pas·
'am a vigorar com a secuinte redacto:
-Art. 27. A Sociedade e suaS subsidiárias ficam obrigadas
a paear jndenjzaç.t:o correspondente a ... % #quatro por centol ao.l
Estados ou Territórios e 1 % (um por cento) aoa Municipiol, 50·
bre o valor do óleo. do xisto betumino~o e do Ilás extraidos do
suas respectivas áreas, onde se fizer a lavra do petróleo.
§ I? Os valorea de que trata este artiKo seria fixados pelo
Conselho Nacionai do Petróleo.
§ 2? O pagamento da indenizaçao devida será efetuado trio
mestralmente.
§ 3? Os Estados. Território. e Municipio. dever.t:o .plicar
011 recursol previstos nelte artigo. preferentemente. em enerei••
pavim~ntaçio de rodovias. abastecimento e tratamento de 8.au••
irrieaç.t:o. proteç.t:o ao meio ambiente e ,aneamento básico.
§ 4? E também devida a indenizaçao aos Estados. Territó'
rios e M unicipios confrontantes. Quando o óleo. o xilto betuminoso e o gãs forem extraidos da plataforma continental, nOI
mesmos 5% tcinco por cento) fixados no caput deste artiao. sendo 1.5% (um e meio por cento} aos Estados e Territórios: 1.5%
lum e meio por cento) aOI Município. e su•• respectivas área.
geo-econõmicas: 1 % (um pOI' cento) ao Ministêrio da Marinha.
par. atender ao. encariOS de fiscaUzaçAo e proteçlo das atividades econômicas das referida. áreaa: e 1% (um por centol para
constituir um Fundo Especial a .er distribuído entre todos os
Estados. Territórios e MuniCípios.
§ 5? (Vetadol.
§ 6? Os Estados. Território. e Municipios centrai., em
cujos lagos. rios. ilha. fluviais e lacustres·se fizer a exploraçlo
de petróleo. xisto betuminoso ou lIás. faria jus à indenizaçlo
prevista no caput deite artilO.•
Art. 2~ Os valores do óleo e do gás extraidos da Plataforma Con·
tinental Brasileira seria. para os efeitol desta lei. fixados pelo Canse·
lho Nacional do Petróleo. o qual determinará. também, parcela especifi·
ca l1a eatrutura de preços dos derivados de petróleo, a fim de B.SSelUrar
à Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS os recursos necessários ao
pacamento dos encarKos previstos n" presente lei.
Art. 3!' Esta lei entra em vigor a 1~ de janeiro de 1986.
Art. 4? Revogam·lle as disposiCOes em contrário.
Brasma. 27 de dezembro de 1985: 164~ da Independência e 97:' d.
República.
JOSE SARNEY
Aureliano Chaves

LEI N? 7.525. DE 22 DE JULHO DE 1986

JUSCELINO KUBITSCHEK,

N ereu Ramos,
Antonio Alves Câmara.
Henrique Lott,
José Carlos de Macedo Soares,
João ele Oliveira Castro Viana Jr.
Lucia j}leira,

E.5t.b,J«~

normas complamenr.aru pa'

ra a execuc.O do dispo,to no nt. 21 da Lei
n," 2.00-1. d. 3 d. outubro d. 19.5J. com a u'
daç.o d. L,I n:' 7..1.iJ. da 21 de dazrmbro d,
19M. l! d. outra' provid'ncí...

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congreslo
Nacional d,ecreta e eU sanciono a seguinte lei:
Art. I? A indenização a ser paga pela Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS e suas subsidiárias. nos termos do art. 27 da Lei n~
2.004. de 3 de outubro de 1953. com a redação dada pela Lei n~ 7.453, de
27 de dezembro de 1985. estender·se·á á plataforma continental e obede'
cerá ao disposto nesta lei.

Agosto de 1995

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

Art. 2:' Para os eleItos da indenização calcUlaoa sobre o valor do
óleo de poço ou de xisto betuminoso e do gás natural extraído da plata·
forma continental. consideram·se confrontantes com poços produtores
os Estados. Territórios e Municípios contiguos à área marítima delimi·
tada pelas linhas de projeção dos respectivos limites territoriais até a
linha de limite da plataforma continental. onde estiverem situados os
poços.
. ~rt. 3? A área geoeconômica de um Município coufrontante será
definida a partir de critérios referentes as atiVIdades de pr.>nucão de
uma dada area de produção petrolífera marítima e a impactos des<ds
atividades sobre áreas vizinhas.
.. A;rt. 4? Os Municípios que integram tal área geoeconômica serAo
d',:"d~dos em 3 (três' zonas. distinguindo·se 1 (umal zona de pruduçAo
prinCIpal. 1 (umal zona de produçAo secundária e 1 lumal zona limltrofe
à zona de produçAo príncipal.
,

,

.

.

~:',::::

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

LEI N? 7.990. DE 28 DE DEZEMBRO I)E 1989
In!Jtltui. para Ofl Estadas. Distrito Fe·
deral e Municipios. compensac'o financtnr.
pelo re,ult.do d. uplor.c'o de petróleo ou
ga. n.tur.l. d. r,cursos hJdrico$ p.r. fins
d. /ler.c'o de ener6'. eJétrJca. de recurso.!
mmerllS em 511!U5 rl!spectívo5 territórtos.
p/.eaforma conlinrnt.l. mar terruorial ou
lon. económlc. eXclU5JV.I. e da outUs
prov'dênclu.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA. faço saber que o Con·
gresso Nacional decreta e eu sancíono a seguinte Lei:
Art. I? O aproveitamento de recursos hídricos. para fins
de ~eracão de energia elétrica e dos recursos minerais. por
quaIsquer dos regimes previstos em lei. ensejará compensac;ão
financeira aos Estados. Distrito Federal e Municipios. a ser cal·
culada. distribuida e aplicada na forma estabelecida nesta Lei.
Art. 2? A compensação pela utilizac40 de recursos hídri·
coso para fins de geração de energia elétrica. será de 6% (seis
por cento) sobre o valor da energia produzida. a ser paga pelos
concessionários de serviço de energia elétrica aos Estados. ao
Disuito Federal e aos Municípios. em cujos territórios se locali·
zarem instalações destinadas à produção de energia elétrica. ou
que tenham áreas invadidas por águas dos respectivos reserva·
tórios.

§ I?

(Vetado).
I - (Vetadol.
II - (Vetado).
§ 2? (Vetado).
Art. 3? O valor da compensação financeira corresponderá
a um fator percentual do valor da energia constante da fatura.
excluídos os tributos e empréstimos compulsórios.
§ I? A energia de hidrelétrica. de uso privativo de produtor. ,,-uando. aproveitada para uso externo de serviço público.
tambem sera gravada com a aplicação de um fator de 6% (seis
por cento) do valor da energia elétrica correspondente ao faturamento calculado nas mesmas condições e preços do concessionário do serviço público local.
.
§ 2? Compete ao Departamento Nacional de Aguas e Energia Elétrica - DNAEE. fixar. mensalmente. com base nas tarifas de suprimento IIvigentes. uma tarifa atualizada de referência. para efeito de aplicação í:Ias compensações financeiras de
maneira uniforme e equalizada. sobre toda a hidreletricilÍade
produzida no País.
Art: 4? . ~ isenta do pagamento de compensaçl1o financeira
a energia eletrlca:
I .- ~roduzida pelas instalações geradoras com capacidade nominal Igualou inferior a 10.000kW (dez mil quill.!watts);
II - gerada e consumida para uso privativo de produtor
(a~to~rodutor). no montante correspondente ao seu consumo
~roprlo no I?rocess? ~e transformaçl1o industrial; quando suas
Instalações industrIaIs estiverem em outro Estado d F d
_
ção. a ~ompensação será devida ao Estado em que s: lo~al~~:
rem as Instalações de geraç!o hidrelétrica;
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III -. gerada e consumida para uso privativo de produtor.
quando a Instalação consumidora se localizar no Município afetado.
Art. 5? Quando o aproveitamento do potencial hidráulico
atingir mais de um Estado ou Município. a distribuiçl10 dos percentuais referidos nesta Lei será feita proporcionalmente•
levando-se em consideraç!o as áreas inundadas e outros parimetros de interesse público regional ou local.
Parágrafo único. O Departamento Nacional de Aguas e
Energia Elétrica - DNAEE. elaborará. anualmente. os estudos
necessários à operacionalização dos critérios estabelecidos no
caput deste artigo.
Art. 6? A compensação financeira pela exploração de recursos minerais. para fins de aproveitamento econõmico. será
de até 3% (três p'or cento) sobre o valor do faturamento liquido
resultante da venda do produto mineral, obtido após a última
etapa do processo de beneficiamento adotado e antes de sua
transformação industrial.
§ I? 1Ve~.:;do).
§ 2? (Vetado).
I
(Vetado).
II - (Vetado).
III - (Vetado).
§ 3? (Vetado).
I
(Vetado).
II - (Vetado).
III - (Vetado).
Art. 7? O art. 27 e seus §§ 4? e 6? da Lei n? 2.004 111. de 3
de outubro de 1953. alterada Delas Leis n?s 3.257 (21. de 2 de setembro de 1957. 7.453 (31. de 27 de dezembro de 1985. e 7.529 141 •
de 22 de julho de 1986. passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 27. A sociedade e suas subsidiárias ficam obrigadas a pagar a compensação financeira aos Estados. Distrito Federal e Municípios. correspondente a 5% (cinco por
cento) sobre o valor do óleo bruto. do xisto betuminoso e
do gás extraido de seus respectivos territórios. onde se fixar a lavra do petróleo ou se localizarem instalações
marítimas ou terrestres de embarque ou desembarque de
óleo bruto ou de gás natural. operados pela Petróleo Brasi·
leiro S.A. - Petrobrás. obedecidos os seguintes critérios:
70% (setenta por cento) aos Estados produtores:
I
II
20% (vinte por cento) aos Municípios produto'
res;
III
10"<: (dez por cento) aos Municipios onde se lo·
calizarem instalações marítimas ou terrestres de embarque
ou desembarque de óleo bruto elou gás natural.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 4?

0'0

É também devida a compensação financeira aos

Estados. Distrito Federal e Municipios confrontantes.
quando o óleo. o xisto betuminoso e o gás forem extraídos
da plataforma continental nos mesmos 5% (cinco por cento) fixados no caput deste artigo. sendo 1.5% (um e meio
por cento) aos Estados e Distrito Federal e 0.5% (meio por
cento) aos Municipios produtores e suas rtlspectivas áreas
geoeconõmicas; 1 % (um por cento) ao Ministério da Marinha. para atender aos encargos de fiscalização e proteç!o
das atividades econômicas das referidas áreas de 0.5%
(meio por cento) para constituir um Fundo Especial a ser
distribuído entre os Estados. Territórios e Municipios.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

§ 6~

0.0

Os Estados. Territórios e Municipios centrais.
em cujos lagos. rios. ilhas fluviais e lacustres se fizer a ex·
ploracão do petróleo. xisto betuminoso ou gás. farão jus à
compensacão financeira prevista no capuC deste artigo ...
Art. 8? b pagamento das compensações fínanceiras pre·
vistas nesta Lei. inclusive o da indenizacão pela exploraçãO do
petróleo. do xisto betuminoso e do gás natural será efetuado.
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mensalmente. diretamente aos Estados. ao Distrito Federal. aos
Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União. até
o último dia útil do mês subseqüente ao do fato gerador. vedada
a aplicação dos recursos em pagamento de divida e no quadro
permanente de pessoal.
.

o

COMlDlIlSSO 1lACIOHAL dec....ta:

Art. 12. é livre e reconhecido em todo o

território nacional o exercicio da profissllo de Ortoptista.

Parágrafo único. O não cumprimento do prazo estabeleci·
do no caput deste artigo implicará correção do débito pela variacão diária do Bônus do Tesouro Nacional - BTN. ou outro
parâmetro de correcão monetária que venha a substitui-lo. juros
de mora de 1"'0 lum por centol ao mês e multa de 10 (dez por
cento) aplicável sobre o montante final apnrado.
Art. 9~ Os Estados transferirlo aos Municípios 25% (vinte
e cinco por cento) da parcela da compensaçlo financeira que
lhes é atribuida pelos arts. 2~. § 1~. 6~. § 3~ e 7~ desta Lei. me·
diante observância dos mesmos critérios de distribuiçlo de re·
cursos estabelecidos em decorrência do disposto no art. 158. in·
ciso IV e respectivo parágrafo único da Constituiçllo. e dos mea'
mos prazos fixados para a entrega desses recursos. contados a
partir do recebimento da compensaçllo.
Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no
prazo máximo .de 90 Inovental dias da data de sua publicaçlo.
Art. 11. Esta Lei enlt'a em vigor na data de sua publica·
ção.
Art. 12. Revogam·se os §§ 1~ e 2~ do art. 27 da Lei n~
2.004. de 3 de outubro de 1953. na redação que lhes foi dada pela
Lei n~ 7.453. de 27 de dezembro de 1985. e as demais disposições
em contrário.
Brasília. 28 de dezembro de 1989; 168~ da Independência e
101~ da República.
JOSÉ SARNEY

Vicente Cavalcante Fialho
LEI

N~

obeervado o disposto nesta lei.

Pará,rafo
profieeional,

instituiçao

educacional

O PRESIDENTE DA REPUBLICA, faço saber que o Con·
gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
'
Art. 1~ A distribuição mensal da compensação financeira
de que trata o art. 2~ da Lei n~ 7.990. de 28 de dezembro de
1989, será feita da seguinte forma:
I
45% (quarenta e cinco por cento) aos Estados;
II - 45~ (quarenta e cinco por centol aos Municípios;
III - 8~ (oito por cento) ao Departamento Nacional de
Aguas e Energia Elétrica (DNAEE\: e
.
IV - 2~ (dois por centol ao Ministério da Ciência e Tec·
nologia.
§ 1? Na distribuição da compensação financeira. o Distrito
Federal receberá o montante correspondente às parcelas de Es·
tado e de Município.

de

único.

O

Ortopti8ta

plena

em

nivel

superior.

Ortóptica,

é

o

obtida

em

reconhecida

e

lesalizada pelo soverno de um paia. que o habilite à p"tica

tratamento doe distúrbios óculo-sensório-motores.
Art.
profieeional

de

29.

Ortoptiata

Para o
é

exercício

necee.ário

da

atividade

preencher

um

doa

S8IUintea re4uieitos:
de

Ort6ptica

de

polllluir diploma. expedido por 811co1.

nivel

superior,

reconhecida

peloe

ór••o8

oficiais competentes;

.... r

U

habilitado

por

eecola

de

Ortóptica estrangeira, reconhecida por lei no pais de origem,
com diploma revalidado no Brasil, d. acordo com a 18,1s1açlo
vieente;

8.001. de 13 DE MARÇO DE 1990
Define os percentuais d. distribuic.o
d. compensaç,llo financeira dI! que trata a
Lei n.' 7.9911". de 28 de dezembro de 1989. e
dá outras providincl••.

com sraduaçeo

sar

UI

portador

de

certificado

expedido pela Escola Paulista de Medicina. anterior à data do
reconhecimento do Cura0 d. Ortóptica pelo Coneelho Federal d.

Educaçllo;

IV
Ort6ptica,

-

possuir

existente ou extinto,

d.

oertificado

minietrado por

curso

de

cáte~

da

Oftamoloa:la da eBcola médica oficial ou reconheci:da atá a
data d. promulaaçao da presente Le1;

v -

deter titulo de Ortoptista. expedido

pelo Conaelho Brasileiro de Oftalmolosia. até promulllaçllo' da
preeente lei.

Art. 32. Os cursos de nível superior para

a formaçAo profissional do Ortoptista terAo seus curriculos a
duraçAo fixadoa pelo conselho Federal de EducaçAo.

PROJETO DE LEI N° 551, DE 1995
(Do Sr. Gonaaga Patriota)

•
univereit-tria

12.

exietentee,

Os
que

curso.
ainda

de
nAo

sra<iuaçllo
~ontam

com

reconheci....nto lesal. daverAo solicité.-lo dentro de noventa
dias, a partir da publicaçlo desta lei.
Dispõe sobre o exercIcio da profissão de Orboptista.

•
autoridade

(AS COMISSOES DE SEGURIDADE pOCIAL E FAMILIAl DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO POBLICO; E DE CONSTITUI
çAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, lI)

22. Os curso'; que

competentes

os

seus

pedidos

nao

formalizare.. "

do

reconh.cimento,

dentro do prazo estabelecido no parágrafo 6nterior,

proibidos de funcionar.

estaria
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Art. 4Q. Silo privativa.. do Ortopti..ta a ..

..elUint.s atividades:

Pública e nae empreess privadae, ã obrigatória a condiçAo de
Ortoptiata, noe termos definidos nesta lei.

-

planej ar.

au~rviJlionar.

coordenar _

Parágrafo

executar atividad•• de identificaçao. avaliac!o e tratamento'
dae

alteraçOet5

eem5ôr1o-motorae

ocularee.

por

meio

de

Art.

11 - supervieionar, orientar e executar o
ortóptico

único~

A condiçAo de Ortoptlata

n!.o diepenea a preetaç!o do concurso,

quando exigido para

provimento do emprego, cargo ou função pública ou privada.

aparelha.em e técnicas própria.;

tratamento
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adequado.

a

fim

funç~ee

individuo melhor exercicio de !luas

propiciar

d.

ao

eens6r1o-motorae

igualment.,

•

cOlllprovaQAo da condi cão do Ortoptieta na prática dos atos de
ase1natura

contrato,

de

pagamento de

~oncur~o.

oculares;

Será necessária,

72.

termo

de

posee,

funoõe~

profies&o e deeempenho de quaisquer

inl!lcriçao

••

para o exercício da

~~i~~tcs ~xigido8

a ela inerentes.

111 - formular" .l.borar ••tudo, p-oj.to
ou

peaqu1a&

cientifica.

báaica

ou

aplicada,

na

ár.a

Art.

da

da profies&o de

0rt6ptica;

ÔQ.

Ortoptis~a

A habilitaQ&o pare o exerc1cio

..erá requerida pelos interessado.

que preencherem uma dae condicOee apreeentadae pelo art. 22,
ao ôrgAo reeponsàvel pela fiecalizaç!o da atividade.
IV
prestar conBUltoria

li.

orientar,

diriair,

entidades públicall

a88e880rar

e

privadas na á1'e.

ti

Parágrafo único. g vedado o exercício d.

da Ortóptica;

qualquer uma das atividades privativas do Ortoptil!lta

v laudoe

técnicos

e

expirado

realizar periciae .. exames,

pareceres

d.

acordo

com

o

o

prazo

de

e

trezentos

S8BB.nta

a08

dia.

&1I111na1'

curriculo

reaulamentaçlo

deeta

lei,

fiscalizador da profiaB_l!lo.

efetivamente realizado no âmbito da Ort6ptic&;

n!.o

apreeentarem

qu.,

apó.

ao

a

~\

para regularização profieeional,

documento de habitaçAo previsto no art. 2Q.

VI

co..

colaborar

o
<lr~.

oftalmolo8iet. na execuçao de exames complementareIS;

9Q. A duracl.o nOl'lll&l do

~rsbalho

do

Ortoptieta é de seis horas diárias, perfazendo trinta e Bela

VII

de

participar

científicalS! multi-disciplinares

nas

equipes

áreas

da

técnico-

Edueaçllo.

horae semanais.

da

Art.

Hilli.n. Visual, da Saúde Pública, da M.dicina Pr.ventiva e
outras. reepaneabilizanào-ee peloe aesuntos de Ortóptica;

incluida

entre

10.

~rupOB

08

A categoria
de

do

Confederaç~o

Ortoptista
Nacional

,

doe

Profiseionaia Liberais, constando do Quadro de Atividad•• _

VIII
Ortõptioa

nos

lIraduaçl.o

da

cureos

ministrar
univereitário8

Ortóptica,

Oftalmolollill •

aos

d.

conhecimento.

de

Braduaçlo

p6e-

residentes

m6dicos

residentss .... Ortóptic.,

e

no

Profi..eOes,

anexo

à

Conso1 idaQ&o

das

Leie

do

Trabalho.

Poder

Executivo

(Decreto-Lei nQ 5.452, de lQ ds maio de 1943).

1511

tr.in.....nto

•

Art.

11.

Caberá

ac

.perf.iQo.....nto de Ortopti..ta., . . . . outros cur..os dirilido.

organizar a fiecalizaçao da profissão de Ortoptista em todo o

a área. afinl!J;

território nacional.

IX -

6 sua fOrm&Q&o

exercer outras atividade., inerente.

uni~er.itária

Ar~.

e profissional.

12. O Poder Exe.:utivo rellUlament.r'

esta lei no prazo de noventa dias.

Art. 52. Para o exeroicio d. qualqu.r das
atividade. relacionada. no art. 42, de forma autônoma ou em

qualquer modalidade de relaQ&O trabalhista ou eIllPr.lIat1cia,
será "xillida,
apresentao50

COIllO
do

ccndiQI.o es"..ncial

reaistro

e

indispensável,

profissional, -emitido

pelo

competente.

carlOtl

"

a

6rsAo

~'.
Art.

funQoes

62.

técnica

Para o

da

.xercicio

Ort6ptica

na

de

Art. 13. Esta lei entra em vigor na data

de eua publicacAo.

Art.

contrário

14.

Revogam-se

a

empr.,olI,

AdministraQ50

Sala das See&aes" aoe

as

disPOBiçoes

em
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o

eventual

exercicio

Ortoptieta pelo Oftalmoloaieta

o
de

IIAúde,

equipe..

de

nivel

da

ortoptieta é uma profissional da área
superior,

área

oftalmologista!l~

eendo mais um

vieual,

eaúde

d ..

enfermeirol!!l

e

intearante

de

pode

M"dico

acarretaria uma
~ue

de funçOe2 - eeri!l o mesmo

..obrecaraa

~~r~~it~r

que um

que

ou

Enfermeiro.

do

prescindir

de

UD

COIII

Otorrinolaringoloaieta de um Fonoaudióloao; por outro lado, o

t:lftalmologia.

Ortopti..ta já po..suir atribuioõee ba..tante e ..pecifica... que

junt.....nte

auxiliaree

de

de~necel!Ssâria

funçoee

dali

doa

nAo incluem outrae que pertencem apenas aoe MédicoB. e que

problemas relacionados com oe distúrbios eeneório-motoree do

n40 temos a pretensão nem o respaldo la8al ou prof1eeional de

Trabalha

no

diagnóstico,

prognóstico

e

tratamento

pleitear.

olho.

Como

verdadeira

uma

equipe,

queremoe

continuar

trabalhando junto e aem disputas imaaináriae.

Eatuda
eeu

deeenvolvimento

e

a

Via&o

Binocular.

procurando

acompanhando

avaliar,

prevenir

e

recuperar seul!! distúrbios. O desempenho deeee profiaeional é

Para
profill.ional,

resealtar

oi tamoe como exemplo o

do

importância

a

trabalho deeenvolvido

pelo.. Ortoptistae na principal inetituio60 que o.. for_" a

essencialmente clinico. em hospitais e consultórios privados.

Univer..idade- F.. d..ral

Atua

Medicina. ond" atendea e estabelece. toda a conduta ort6ptica

também

nos

programas

de

profilaxia

doa

problemas

vi..uai... nae área.. de Educaoao. de Hiaiene Vi..ual e

~

Pübl1ca.

"-""\

Saüde

dos

de

Sac

Paulo

encaainhadoB

pacientes

I"

e.

_latório

E..cola

pelo..

Pauli..ta

de

Médico.

cole8&8

próprio.

qualquer euperviallo do.. referido.. Médico... No _lat6rio de
Ort6ptica do Setor de Kotllidade Ocular alio atendido.. cerca
A

A....ociaoao

Bra..ileira

de

Ort6ptica

de quatrocentos pacientell por

mA.,.

Oe

no

co~idi8no

do

trabalho

repreeenta a classe a nível nacional. incrementando o 'e.tudo

e

prática

da

congressos

de

Ort6ptica
carãter

atrav....

cientifico

d..
e

r ..unill.....

cultural,

cureo...

em

âmbito

regional e/ou nacion!ll. Edita uma revieta científica a cada
dois anos. Mantém intercãmbio com outras entidad•• con,iner••

exemplos

d"cada...

a

s40

vàrioe

....alidade

ortop~ietae.

aut6_

e.

Há

'-

elOP8Cifica.. independente da ..upo..ta exiaência de eupervi..a:o
IIlhdica.
ImpOe-ee,

do pais e do exterior.

doe

por

coneesuinte,

a

reaula:mentacAo dessa profiseão, medida que alvit.ramoa n••ta
Um dado relevant.. .. que a Ort6ptica ,

única

profieeAo

da

área

de

saúde,

de

nivel

a

proPOsiçAo que, eeperamos, haverá de merecer acolhimento.

superior,

exi..tente no paia. qu.. n60 , reaulamentada.

Atualmente no Brasil, em virtude da falta

de uma leai..lao&o reaulamentadora. o mercado de Ortóptica ee
encontra invadido por amadores e curiosos, pesaoa. d. nível
médio, com noções primáriaa da ciancia ou apenas intereeeadaa
ou atraidas pela atividade, além daqueles mal intencionadoB,
que

comprometem o

seu exercicio

com o

mercantiliemo e

a

aventura. Oe verdadeiroe Ortopiataa - aquelea com araduaçAo
superior em curso reconhecido e
exercendo
eatAo

li.

021

igualados

aoe

correcAo e

referidod

zelo -

curiosos.

lPI1'ant1aa lepi. para o ..xercicio profis..ional.
essas idênticas às de outros tanto.

trab~lhador..

e..

aar~aa

na ár.A d.

8aúde e que lhes pemitam um exercicio digno, com segurança.

r ....peitabilidade de eua profiaaac.

O ortopti..ta e mai..

UI!

profissional na área de saúde capaz e capacitado como todo.
08

demais, a disputar o mercado de trabalho, com

eepecificae,

Bem

invadir

o

campo

de

atuaçlo

complementares.

cada um

contribui

para

paciente. no reatabelecimento da saúde ocular.

o

PROJETO DE LEI N° 552, DE 1995
(Do Sr. Paulo Paim)
Estende aos ferroviários da Rede Ferroviária Federal S. A.
e da Companhia de Trens Urbanos os benefIcios de qU! trata a Lei n9 8.186, de 21 de maio de 1991, que "dispoe sobre a complementação de aposentadoria de ferroviários",

atribuiç~es

doe

demais

profissionais da referida equipe de saúde; com funçôe8 afine
e

Aprovei ContoIidlçlD da LIlI do Trlbllho

que detêm titulo oficial

profiasAo com compet&ncia.

injustamente

DECRETo-LEI N. &.452· DE 1," DE MAIO DE 1143

beneficio

(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAçAO E SERVIÇO pOBLICOI DE FINANÇAS E TRIBUTAçAO (ART. 54); E DE CONSTITUI
çAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54) - ART. 24, U)

do

o Congruso Nacional decrrta;
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É ",Wndida aos ii:rroviários da Redo: F.:rroviária S/A ~ da
Companhia DrasiI~jra de Trem ('rbanos. independ~ntelTh>nte da data de admissão, o
direito à complementação de aflO"entadoria, na fnrma do disflO"lO na J.ei li. 1&6. de
21 de maio de 1991.
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° R~vogam-sc as disposições em contrário.
Art. 1°

JUSTIFICAÇÃO

A Lei n' R. 1&6. de 21 de maio de 1991. aso;egllroll a complementação
da aP\l'"'llladoria paga aos r~rroviári"" admilidos no sorviço público. na condição de
estatutários. ate 31 de outubro de 1969. e .que passaram ao regime trabalhista por
força de legislação posterior. Entendeu o legislador que esses ferroviários deveriam
ler restaurado os valores doi proventos da apooentadoria que tenllllt caso houvessem
permanecido sob o regime estatutário. Rcconheceu-se, naquela ocuião, a violência
jurídica perpetrada especificamente pela Lei nO 6.184, de Ii de dezembro de 1974, e
pelo Decreto-Lei nO 5, de 4 de abril de 1966, que forçavllllt o funcionário estatutário
das ferrovillll c demais órgilos públicos transfOl'l11lt<!<:l4 em empresa li oplarcrn entre
abrir mio de '"'u regim<: de '1rabulho, com ludu lIll garanlillll .. vilDlall""" a ~I..
inerente!, ou, alternativamente. a serem excluíd05 do quadro da repart.ição onde
trahaihavam
O deputado Mendes Botelho, Jogo após li publícaçio da lei nO 8186191
apresentou proposição estendendo os efeitos da nonna lega! a todos os ferroviários de
empresas eQaUjs federais. Esse projeto tranlitou lIA COlllissão de Traballio,
AdministraçAo c Serviço P1íblico dc1lta Casa onde. em 4 de maio de 1993. com o
JIlIf"C"" 1iavor"v..\ <Ieliae depullldo, '"'u relalor, loi apruvzulo nt:8llll Comillllio. Com o
arquivamento do PL nO 1363-N91, estabele<:eu-Je novamente a diferenciação entre
duaJÍ categOOL" de fermviárioll: li doA admitidoA até 31 de outubro de 1969 e a dos
admitidos posteriormente, os prímeiros com direito à complementaçãu da
aposentadoria, devida pela Uniilo, e a segunda sem essa prerrogativa.
Para corrigir tal situação, proponho projeto de mesmo teor, em
homenagem ao nobre deputado Mendes Botelho e, principalmente, porque não há
como negar a justiça da medida proposta por ele: todos os trabalhadores de uma
mesma categoria, trabalhando nas ml:Slll3S empresas, devem ter assegurados os
mesmos direitos e beneficios.
PelllS rn7.(Ieo lICima eX'[lO!ltlIS, esperam"" que () projeto venha merecer o
apoio de 11OlllIOll parellllO CongtCllliO Nacional.
Sala das s-ões, 06 de Junho de 1995
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LEI N.o 6.184 DE

DE 11
1974

DE DEZEMBRO

Dispõe sobre a integração de fllnci'Jnários públicos nos quadms de sociedades de economia mista, empresas públicas e lundaçô~s resultantes de transformaçào de órgãos
da Administração Fede:-al Ozret.z e
autarqulas; revoga a Lei n. O 5.927,
de 11 de outubro de 1973, e dá uutras providências.

Art. 1.0 Os funcionários públicos de
órgãos da. Admmistração lt.. edernl Direta e autarquias que se transformaram ou venham a trapsformar-se em
sociedades de economia m15ta, empresas públicas ou fundações poderão
ser integrados, mediante ·::>pção, no&
quadros de pessoal dessas entidades.
§ 19 A integração prevista neste
artigo somente se aplica a ocupantes
de cargos de provimento efetivo e aos
agregados existentes nos quadros dos
órgãos e autarquias à data da transformação, excluídos os que tenham
sido redistribuídos ou transferido5
para quadros de outros órgios da
Administração.

"LIQlILAÇ.lO errADA ANEXA0... I'ILA

eooftDlNAÇÁo DIIIT\JDOI LlGlILATIIIOl-CoOl"

DECRZI'D-Lm ~ 5 .um.n:lll141

LEI N? 8.186, DE 21 DE MAIO DE 1991

E.tabe!ft:. lI01'lIlIU 1I4ra a recupsrl1Ç4D
ec0n6mlclJ cf4a atitlÜ14du da Mari.
nha-Merca1lte, do. Porto. Naci01l4I,
e da RId. Ferr0t>f4rta Federlll S.A.
e d4 outral 1ll'otlldmcl4l.

Dispile .ob,.., a complementllcjo de aposentadoria dE" ferroviários e d. outra.
providências.

O Presidente do SENADO FEDERAL promulga. nos termos do art. 66, § 7? da ConstituiçAo Federal, a seguinte lei. resultante de projeto vetado pelo Presidente da República e cujo
veto não foi mantido pelo Congresso Nacional:
Art. I? Ê garantida a complementaçAo da aposentadoria
paga na forma da Lei Orgânica da Previdencia Social (LOPSI
aos ferroviários admitidos até 31 de outubro de 1969. na Rede
Ferroviária Federal S.A. IRFFSAI. constituída ex-vi da Lei n?
3.115'11, de 16 de março de 1957. suas estradas de ferro. unidades operacionais e subsidiárias.
Art. 2~' Observadas as normas de concessão de benefícios
da Lei Previdenciária. a complementação da aposentadoria de·
vida pela União é constituida pela diferença entre o valor da
aposentadoria paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS) e o da remuneração do cargo correspondente ao do pessoal em atívidade na RFFSA e suas subsidiárias. com a respectiva gratificação adicional por, tempo de serviço.
Parágrafo único. O reajustamento do valor da aposentadoria complementada obedecerá aos mesmos prazos e condições
em que for reajustada a remuneraçilo do ferroviário em atividade. de forma a assegurar a permanente igualdade entre eles.

n: 4 •

,

.

LEI N! 8.630. DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993
Di.p6e .obre o re"ime Juridico d. 'xploreçjo do. portos o••anizedo. e da. iu·
t.l. c".. portui.iu e di outr.. provi.
d'nciu.

......................................................................................... ,
Art. 76. Ficam revoiados, também os Decretos n!s 24.324,
de 1! de junho de 1934, 24.447. de 22 de junho de 1934. 24.508. de
29 de junho de 1934, 24.511. de 29 de junho de 1934. e 24.599. de 6
de julho de 1934; os Decretos-Leis n!s 6.460. de 2 de maio de
1944 e 8.439, de 24 de dezembro de 1945: as Leis n!s 1.561. de 21
de fevereiro de 1952. 2.162, de 4 de janeiro de 1954, 2.191, de 5 de
mL. "de 1954 e 4.127, de 27 de agosto de 1962; os Decretos.Leis
n?:'
de 27 de janeiro de 1966. 5. de 4 de abril de 1966 e 83 de
26 J,; dezembro de 1966; a Lei n? 5.480. de 10 de aiosto de 19GB·
os incisos VI e VII do art. I? do Decreto-Lei n? 1.143. de 30 d~
dezembro de 1970; as Leis n?s 6.222. de 10 de julho de 1975 e
6.914. de 27 de maio de 1981. bem como as demais disposições
em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Wilsom Braga) -Finda a leitura do
expediente, passa-se ao

IV - PEQUENO EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Ivo Mainardi.
O SR. IVO MAINARDI (pMDB-RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, peço a V.Exa. a transcrição nos Anais da
Casa de artigo do Sr. Paulo Brossard, ex-Ministro do Supremo
Tribunal Federal, publicado no Correio Braziliense , sob o título
"Chegou a hora". S. Exa. mostra o congestionamento de processos
no STF;J diz que não dá mais para procrastinar a solução do problema. E preciso que se tome alguma providência.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

CHEGOU A HORA
O congestionamento do Supremo Tribunal Federal será resolvido agora ou ele sofrerá um enfarte. Chegou ao limite. Vamos
aos fatos. Em 1994, o STF decidiu 29.112 feitos, o que é assombroso: volto a afirmar, nenhum tribunal supremo julga a metade da
metade, da metade da metade, da metade desse número impressionante. Pois no primeiro semestre do ano em curso ou nos cinco
meses úteis de 1995 foram julgados 18.109!!! Ou seja, 36% mais
do que em igual período de 1994, de sorte que se no segundo semestre for mantida essa espantosa "produtividade", a cifra de
1994, de 29.112 feitos, a mais alta da história da Corte, será largamente superada e, no ano de 1995, chegar-se-á a 36.218 ;l1gamentos. E a despeito disso, os gabinetes dos ministros continuarão
abarrotados de processos por julgar. Por que isto ocorre, quando
não sucede em nenhum outro tribunal supremo? Embora a matéria
federal entre nós seja predominante, o sistema recursal generoso e
a Constituição extremamente analítica de modo a ensejar recursos
inadmitidos em outros países, a explicação do fenômeno, sem paralelo no mundo, a meu juíw, está num ponto visível a qualquer
mortal: no Brasil, o STF julga determinada questão cem vezes, por
unanimidade, e a mesma tese, já decidida, continua a ensejar novos recursos, iguais aos anteriores como se nenhuma decisão tivesse tomado o mais alto tribunal da República. E assim
numerosíssimo número de feitos iguais aos já decididos continua a
chegar amawnicamente ao Supremo Tribunal Federal.
Não digo isto por dizer. Seguramente o leitor não sabe, mas
convém que saiba. De outubro de 1988 a março de 1995, em seis
anos e meio, 68,32% dos julgamentos foram repetitivos, ou seja, o
tribunal julgou o que já havia julgado, repetindo, monotonamente,
os julgamentos muitas vezes tomados por unanimidade. E a situação tem-se agravado. No ano em curso, a repetição chegou até
março a 88,88%. Ora, isto chega às raias da irracionalidade.
Dir-se-á que, sendo iguais os casos, os julgamentos não dão
trabalho. Ledo engano. Para saber se os casos são efetivamente
iguais, o relator tem de examiná-los um a um. E, às vezes, o tipo
de ação, mandado de segurança ou ação declaratória gera efeitos
diferentes em matéria de honorários, por exemplo. Isto sem falar
no trabalho material de preparar e revisar os acórdãos. E, aqui ninguém nos ouça, entidades públicas são as maiores freqüentadoras
do Supremo e as mais renitentes em assimilar os seus julgados.
Positivamente, isto não pode continuar. Alguém ganha com
isso? O Supremo não ganha. À justiça não ganha. O Direito não
ganha. A sociedade não ganha. O Brasil não ganha. Ao contrário,
todos perdem. Esse mole de processos entrando e saindo ocupa o
tempo que deveria ser destinado ao exame de outros milhares de
feitos que ficam aguardando a vez de análise, estudo e julgamento.
Isto não tem solução? Claro que tem. Mas cada vez que se
pensa em adotá-la, a tacanhice nacional obtura todas as possibili-
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dades. A situação, porém, chegou a tal ponto que, agora, não dá
mais para procrastinar. Ou o Supremo Tribunal Federal entrará em
colapso~

Não é rawável que o mais alto tribunal da Nação julgue determinada questão uma centena de vezes e mais, e tudo continue
como se não tivesse havido julgamento algum. Ora, para resolver
essa situação bastaria se efeito vinculante as decisões defInitivas
do Supremo Tribunal Federal tomadas por maioria absoluta de votos. Se a lei, que é lei, pode ser declarada inconstitucional pelo
voto da maioria absoluta da Corte, deixando de ser aplicada, por
que uma jurisprudência copiosa, assentada muitas vezes por unanimidade de votos, não poderia ter efeito alvitrado, evitando-se a
inútil subida, ao Supremo, de milhares e milhares de processos?
O SR. CONFÚCIO MOURA (pMDB - RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, nestes
primeiros meses de atividade parlamentar, dediquei-me integralmente a lutar para não permitir o fechamento de uma escola agricola no Município de Ariquemes.
A EMARC (Escola Média de Agricultura) destina-se a formar técnicos agricolas com nível de 20 grau, e o seu objetivo inicial seria qualificar jovens de ambos os sexos, numa região de
população tipicamente agrícola, tendo uma população em tomo de
250.000 habitantes. A capacidade da escola é de 400 alunos por
ano, nos três anos do 20 grau.
Essa escola agricola foi construída pela Ceplac e pelo Governo do Estado de Rondônia. No decorrer destes últimos cinco
anos, vem progressivamente caindo o rendimento da instituição, e
neste ano, para que as Sr"s e Srs. Deputados possam entender, ela
tem matriculados apenas 24 alunos do 30 ano, 6 do 20 ano e 31 do
10 ano. A escola é gerenciada por funcionários da Ceplac, que hoje
não passa de uma divisão do Ministério da Agricultura; sem orçamento definitivo para a fmalidade de ensino e com grupo funcional completamente desmotivado.
Fiz, no primeiro semestre legislativo, tudo que um Parlamentar poderia fazer, requerimentos, indicações, discursos, audiências com os Ministros da Agricultura da Educação e da
Administração Federal, o Secretário de Ensino Médio e Tecnológico do Ministério da Educação (Átila Lira), o Coordenador da
Ceplac, e não saí no lugar em que iniciei.
Sr. Presidente, estou lutando para salvar uma escola técnica
profissionalizante, escola esta construída com recursos federais,
dinheiro público. Não me interessa quem construiu, se foi a Ceplac, o Ministério da Agricultura ou o Ministério da Educação; o
importante é que é pública e de responsabilidade do Governo Federal.
O que eu vi e senti é que nenhum órgão federal reconhece a
escola como sua; está como fIlho amaldiçoado; ninguém quer ser
o pai, ficando os alunos e os professores, todos, assumindo compromissos sem poderem cumprir. Esta é uma obra inacabada, semelhante a muitas obras de hidrelétricas, aeroportos, açudes,
hospitais e estradas iniciadas pelo Governo, não planejadas e
abandonadas. Por aí se vê, Sr"s e Srs. Deputados, a situação do
Brasil, onde nem sequer uma escola agrícola consegue ser incluída
na relação das prioridades, deixando um Estado que necessita de
tecnologia especial, adaptada a sua realidade amazônica, em que a
agricultura deverá ser diferenciada do restante do País, devendo
ser valorizado o equilíbrio da produção agrícola e a preservação
ambientai. Essa formação de respeito à natureza deve ser incentivada, é o que se vê é o descaso e a falta de responsabilidade.
Vou continuar o meu trabalho e tenho certeza de que o meu
esforço, por ser justo, será atendido,e a Emarc será, com certeza, a
escola técnica pacllio do Norte.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra
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ao nobre Depltado Eraldo Trindade, que falará pela lidenmça do F'PR.
O SR. ERALDO TRINDADE (pPR - AP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, apesar de estar inscrito no Pequeno Expediente, como V. Ex· anunciou, gostaria de utilizar o horário destinado ao PPR, uma vez que hoje não há Ordem do Dia.
Sr. Presidente, desejo fazer um rápido comentário sobre os
trabalhos do Congresso Nacional no segundo semestre. A imprensa tem noticiado freqüentemente que, entre os grandes assuntos
que deveremos discutir e votar por ocasião a Revisão Constitucional, está a reforma tributária.
.
O Governo vem anunciando algumas sugestões qüc vão
contribuir para uma discussão mais ampla no Congresso acerca da
reforma tributária. Os Estados e Municípios estão tentando ter um
retomo maior dos recursos de impostos que constitucionalmente
são suas atribuições.
Ouvi ontem, com muita simpatia - e gostaria' aqui de fazer
referências -, a posição assumida pelo Governo Federal relativa às
empresas. Disse o Presidente da República, através de fontes ligadas ao Palácio do Planalto, que o Governo pretende apresentar
uma sugestão sobre a diminuição da carga tributária das empresas,
que hoje é considerável. O proprio Governo dispõe de um estudo
que assegura que 100% da carga tributária estão diretamente ligadas à folha de pagamento das empresas, o que vem contribuindo,
de fonna considerável, para a redução da oferta de emprego no
mercado de trabalho, especialmente na iniciativa privada.
Entendo que o Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao
tomar essa iniciativa, age em tempo, uma vez que as principais
empresas do Brasil estão tendo dificuldades, em função do proprio
Plano Real e da carga tributária excessiva. Naturalmente, o Congresso Nacional está disposto a fazer uma discussão ampla, sem
prejuízo dos interesses do País, sobre a questão, que, de certa maneira, precisa e deve ser discutida e resolvida num curto espaço de
tempo.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra
ao nobre Deputado Carlos Cardinal,
. O SR. CARLOS CARDINAL (pDT - RS. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Sx&s e Srs. Deputados, o Governo reeditou, no dia 28 de julho, a medida provisória que traga do crédito
rural e dá outras providências. Nessa medida provisória, o Governo, numa negociação com a chamada bancada ruralista, entre outras decisões, susta, até julho de 1996, a Lei nO 8.880. Em outras
palavras, o Governo suspende a decisão qlIe o Congresso Nacional
tomou com relação à TR. Foi uma negociação totalmente fora do
espírito que vinha norteando a Frente Parlamentar da Agricultura,
e o Governo entende ser possível modificar uma lei num mesmo
período legislativo, através de uma medida provis6ria. Isto nos parece· um absurdo, porque essa medida provisória contraria totalmente a decisão tomada pelo Congresso Nacional com relação a
uma das questões que, sem dúvida nenhuma, estão trazendo desA.
nimo e desalento a quem trabalha e produz neste País.
Particularmente com relação à agricultura, é impossível
continuar produzindo, quando, no mesmo período do Plano Real,
o preço dos produtos agtícolas caiu entre e 30% e 40% sustentando 'a pequena inflação do Plano. Nesse mesmo perlodo, os insumos agrícolas, normalmente controlados pelas multinacionais,
também tiveram uma ascensão surpreendente, de 30% a 40%. No
mesmo período, os preços agrícolas ficaram congelados, e os agricultores, além dos insumos elevados, teriam de pagar juros, mais a
TR. Ora, é uma situação insustentável. Não é uma questão técnica,
não é uma questão de produtividade, não é uma questão de eficiência; é, no nosso entendimento, uma questão que diz respeito
diretamente a esta Casa. O Governo quer, através de medida pro-

Terça-feira 8 16597

visória, suspender lei que foi aprovada por este pr6prio Congresso
Nacional.
Estamos apresentando emendas para suprimir a recuperação
da TR, porque esse é o ponto de todas as negociações ou renegociações. Portanto, Sr. Presidente, esperamos que essa medida provisória seja efetivamente votada por este Congresso; que não
ocorra com ela o que aconteceu com a medida provisória que
criou o real, doze vezes reeditada. O setor produtivo nacional não
pode esperar uma reedição sequer. E até lá poderemos ver claramente quem é quem no Congresso Nacional.
Eu me pergunto às vezes se aquela votação que denubou a
TR era realmente para valer. Não seria um jogo de cena, para que
a torcida pudesse dizer que o Congresso fmalmente havia tomado
uma decisão? Porque, pouco tempo depois membros da bancada
ruralista concordaram com o Governo nessa medida provisória
que ressucitou a TR. Portanto, logo veremos, se o Governo não
procrastinar essa votação, quem está do lado dos agricultores.
Quando houver essa votação, veremos quais os Deputados realmente comprometidos com a agricultura brasileira, especialmente
com os pequenos agricultores, que estão passando por extremas
dificuldades.
O SR. FEU ROSA (pSDB - ES. Pronuncia o seguinte disClh"'SO.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, hoje se inicia um
encontro de Governadores em Belo Horizonte, sobre uma proposta
de reforma trihItária que o Governo Federal está preparando para
enviar ao Legislativo. Todo aquele razoavelmente informado no
Brasil sabe, há décadas, que o nosso sistema tributário e fiscal assume postura de verdadeira loucura para empresários, monnente
pequenos e médios, bem como para os contribuintes em geral. Um
autêntico "Manicômio Fiscal", como bem frisado pelo Deputado
Roberto Campos, em artigo publicado ontem no jornal O Globo,
a ser lido, consultado e meditado por decision makers, responsáveis e/ou interessados, sensíveis a tão palpitante tema.
Não obstante os aspectos relevantes em que os Srs. Governadores estão pautados, mormente aqueles cujos Estados não podem perder receita ou fugir da responsabilidade fiscal de
arrecadação dos tributos, eu gostaria de enfatizar certos pontos que
julgo representativos, concernentes ao mesmo assunto:
1. Antes da preocupação de qual Estado vai levar mais ou
menos do bolo de impostos, ou manter seu status fiscal, deveriam
se discutir critérios de controle mais eficazes de como deverão ser
norteados os recursos arrecadados e como poderão ser controlados
tais recursos e outros poderes dos Estados e Municípios no que se
refere às futuras alocações dos tributos recolhidos. Absolutamente
não é por falta de dinheiro que os Estados estarão reunidos hoje;
pelo contrário, é por excesso de dinheiro, e excesso muito mal-empregado. Como se pode dizer que ao Estado de São Paulo faltam
recursos, quando o Governo Estadual assumiu com seu poder político e procura amparo da Federação para equacionar 12 bilhões de
d6lares de rombo no Banespa? Se o Estado não tivesse tal poder
político, além do eterno desconhecido que ocorre em sua máquina
fISCal a título de preselVar a Federação, que não depende do redesconto, não estaríamos hoje vendo o vexame de o mais rico Estado
da Federação estar afundado em dívida monstruosa apesar dos ramais da fome existentes em suas fronteiras, tão bem mostradas em
pronunciamento lapidar de um de seus mais valorosos representantes, o Deputado Antônio Carlos Pannunzio, ex-Prefeito de
Sorocaba), estar a ameaçar e inacreditavelmente conseguir tirar recursos de Estados muito mais necessitados e em condições s6cioeconômicas bem subdesenvolvidas, alguns dos quais mal saídos
do período neolítico? E o que mostram as notícias diárias na grande imprensa nacional sobre o Estado do Rio de Janeiro e seu Banerj e o Rio Grande do Sul com o Banco Meridional, onde
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ocorreram fenômenos semelhantes? A música é a mesma. O total
de rombos, que podem ser considerados uma ponta de ullliceberg,
chega a mais de 20 bilh,õcs, somente nos exemplos citados.
E os dos outros Estados, cuja divulgação com muita cautela
as autoridades monet:hias procuram administrar, no fio da navalha
de outros escândalos In.isiJJrados com os prejuízos e a credibilidade
necessália para a nave prosseguir? Os Governadores (que estão
pagando pela passada vesân.ia alheia de incúria e corrupção) deveriam procurar estabelecer um foro de controle das loucuras e irresponsabilidades estaduais: quando houvesse exagero de uns, outros
pudessem controlar e/ou admoestar - no fundo todos serão responsáveis e pagarão de alguma forma; é algo que é um contra-senso,
mas infelizmente está en-adan1ente arraigado em nossa pobre cultura oficial, e não existe perigo de isso melhorar nem a médio prazo -, e não só depender do Banco Central. A orientação deste tem
sido, ao longo da história, muito política, principalmente para os
EstaÇlos mais poderosos, além de freqüentemente controlada por
interesses subalternos.
2. A reunião na Capital mineira poderia iniciar um processo
de convênio entre os Governos Estaduais visando ao estabelecimento de uma estratégia de controle possivehnente ponderado, de
acordo com o poderio econômico e a cultura de cada Estado no
que tange aos salários exagerados de funcionários públicos privilegiados, os marajás e supermarajás. Deve haver regulamentos mutuamente aceitos de balizamento dos salários dos funcionários
e/ou outras políticas de pessoal em que se respeite a arrecadação,
ao mesmo tempo em que se contemple um mínimo de respeito à
opinião e à vasta maioria dos funcionários públicos que não recebem bons salários.
Como existe um Confaz para estabelecer alíquotas arrecadatórias, de ICMS e outros impostos ou incentivos - o que, sob alguns aspectos, cria uma ."spécie de salutar guerra fiscal, fora os
protecionismos do Governo Federal-, deveria ser criado um órgão
na outra ponta, principalmente para regular os gastos com funcionalismo~ gastos absolutos e relativos. Alguns Estados tériam muito
a aprender, outros a ensinar, principahnente os mais gastadores e
an-ecadadores.
O que se precisa é mudar um pouco o enfoque: é muito interessante discutir-se a arrecadação; mas e os gastos? Como podem alguns Governos Estaduais serem extremamente soberanos
em gastos que a Federação como um todo vai pagar, se mal-empregados? Definitivamente os mecanismos legais e regulamentos
em prática não funcionam; caso, contr.mo, o Pais não estaria no
atual imbróglio fiscal e tributário e os Governadores não estariam
tão interessados. O espírito superior dos governantes envolvidos,
que não desejam a repetição de que sejam tomadas irresistíveis
tantas irresponsabilidades para seus sucessores. é que talvez provoque a adoção de medidas mais realistas, mais honestas em termos práticos e menos retóricas.
3. No encontro de Governadores hoje iniciado, devem ser
lembrados, guardadas as proporções, os abusos, quase nunca
apontados, das Prefeituras municipais. Onde estão os elementos
fiscalizadores dos abusos fmanceiros (principalmente salariais)
existentes nas Prefeituras? Mesmo que a idéia consagrada no projeto da Deputada Rita Camata seja colocada em prática. de 60%
como gasto máximo com pessoal em órgãos públicos, o que garante que meia dúzia de nababos não percebam 30%, 40% 50% ou
mais da folha de pagamentos, estadual ou municipal?
Precisamos aproveitar o momento dessa "reforma tributária
e fiscal" em discussão preliminar e a boa vontade dos Governadores, em luta por seus interesses locais, para lembrar que cada Estado ou Município definitivamente não é um vice-reinado e que a
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Federação não pode ficar totalmente à mercê dos tamanhos das
bancadas.
É bom lembrar que mais da metade do território brasileiro é
praticamente inexplorado, o que significa que falta muito para que
nossa história, apesar de quase quinhentos anos, seja bem contada;
que estamos numa Federação, apesar de uma realidade tão unitária; que não é possível reformas sem um mínimo de sacrifício de
interesses próprios. Finalmente, seria fantasticamente positivo que,
devido às nossas disparidades regionais, houvesse um entendimento entre os mandatários estaduais, a ser levado ao Presidente da
República, de que não se pode sacrificar os direitos de algumas
partes do Brasil em função dos desejos desordenados de outras,
mas que proporcionalmente sejam dedicados a todas as partes do
Pais direitos e oportunidades iguais. Fora desse espírito e sem os
três pontos aqui lembrados, eu tenho receio de que a reunião a iniciar-se hoje em Belo Horizonte cairá fatalmente em um frustrante
vazio em termos práticos para a coletividade brasileira.
O SR. SALOMÃO CRUZ (BlocoIPFL - RR. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs e Srs. Deputados, quero,
desta tribflna, externar minha profunda preocupação com as constantes denúncias sobre as atividades desenvolvidas por missionários brasileiros e estrangeiros nas áreas indígenas.
Na verdade, o envolvimento de missionários com a população nativa já dura mais de 400 anos. Desde o descobrimento do
Brasil até o início deste século, exerceu a Igreja Católica total hegemonia na conduta da política indigenista desenvolvida no País.
Durante este longo período, ao abrigo da cruz e em nome da moral, novos valores foram impostos aos nativos, suas crenças tradicionais foram destruídas, e o conceito do bem e do mal passou a
reger o comportamento do índio convertido em novo cristão.
Em, nome da cultura ocidental, os índios foram vestidos à
moda européia.
A Igreja Católica, como única responsável pelos trabalhos
de assistência e defesa das comunidades ind,ígenas, foi protagonista de uma avalanche de acertos e desacertos: ora agia em prol dos
colonizadores e, portanto, em desacordo com os interesses nativos,
ora agia em defesa dos indígenas, em confronto aberto com as autoridades constituídas.
Este paradoxal comportamento dos missionários, liderados
pelos padres jesuítas, veio, afinal, demonstrar que a Igreja não tinha uma forma segura de conduzir a política indigenistas. É bem
verdade que, àquela época, ainda sob os resquícios da Idade Média, a Igreja e o Estado completavam-se no difícil exercício do poder.
N;o início deste século, com a criação do Serviço de Proteção aos ludios - SPI, substituído depois pela Funai, o Estado assumiu efetivamente a sua responsabilidade de gerenciador da
política indígena oficial.
Mas as atividades missionárias continuaram. A Igreja Católica possui, atuahnente, em tOf!lO de 400 missionários em 69 tribos, enqnanto que as demais áreas indígenas são assistidas por um
grande contingente de missionários de várias seitas, principalmente evangélicas.
No entanto, Sr. Presidente, notícias veiculadas nos principais jornais do País dão conta de que a Funai não detém o efetivo
controle dos trabalhos desenvolvidos pelas missões religiosas.
Em recente levantamento divulgado pelo jornal O Estado
de S. Paulo, constatou-se a supremacia das entidades religiosas
sobre o órgãos oficial, a Funai. Segundo o jornal, dos 4.150 furi-cionários da Funai, apenas 30% ou seja 1.245, trabalham nas aldeias, enquanto que o número de missionários na áreas indígenas
ultrapassa 5.000. Entre as 180 tribos espalhadas pelo País, 171 são assistidas
por missionários. Para cada funcionário da Fundai ocupado nas al-
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deias existem em torno de quatro religiosos. E existe um missionário para cada conjunto de 52 índios, num universo de 260 mil índios brasileiros, conforme estatísticas oficiais.
Além da inexpressiva presença da Funai nas áreas indígenas, antropólogos e indegenistas lançam pesadas ClÍticas ao trabalho das missões religiosas e entendem que os índios já pagaram
elevado tributo durante o penodo de evangelização jesuítas. Para
eles, os índios brasileiros correm sérios riscos com o trabalho das
53 organizações religiosas que atuam na A~ônia sem autorização e controle por da Fundação Nacional do Indio. Essas missões
estariam continuando o processo de colonização, agora de uma
maneira modernizada.
Para alguns indigenistas e antropólogos, grupos evangélicos
estão proibindo rituais nativos e exigindo que os índios se convertam para o ''Deus branco". Por incompetência do Estado, os índios
são hoje obrigado a conviver com missões que querem impor seus
conceitos em flagrante violência cultural contra a língua e suas milenares crenças e costumes.
Não bastassem os efeitos causados pela imposição de uma
cultura ocidental, multiplicam-se as denúncias de que grupos missionários estariam desviando o curso de suas típicas e essenciais
atividades para adotar práticas colonialistas e de exploração do índio. Segundo as denúncias, haveria uma orquestração do Conselho
Mundial das Igrejas Cristãs, que teria orientado os missionários da
Amazônia a: a) promover a reunião dos indígenas em forma de
"Nação"; b) infiltrar missionários em todos os grupos indígenas; c)
confeccionar mapas para delimitar as .ditas "nações indígenas",
sempre maximizando as áreas. Por coincidência ou não, os missionários estariam erguendo seus púlpitos sobre ricas jazidas localizadas nas áreas indígenas mais primitivas.
Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, as atividades missionárias nas áreas indígenas não podem fugir ao controle do Estado.
É dever do Estado fiscalizar as atividades missionárias nas áreas
indígenas e fazer cumprir a Constituição Federal e todos os princípios e normas nela contidos. Vale aqui lembrar que, segundo ao
art. 20, inciso XI, da Carta Magna, são bens da União "as terras
tradicionalmente ocupadas pelos índios".
Nós, brasileiros, não podemos assistir, inertes, à invasão das
áreas indígenas por missionários inescrupulosos. Quero enfatizar,
Sr. Presidente: missionários inescrupulosos. Pois, ao mesmo tempo que manifesto meu repúdio àqueles que usam o índio brasileiro
como instrumento de suas práticas nocivas, louvo o trabalho honesto daqueles que, se dedicam à causa do índio, dando-lhes
apoio, ou promovendo o seu bem-estar.
O SR. AÍRTON DIPP (pDT - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, no primeiro semestre
deste ano, tive oportunidade de manifestar-me por duas ou três vezes nesta Casa sobre a gestão monetária que o Governo Federal
vem realizando em relação ao Plano Real.
A supervalorização do real possibilitou importações maciças neste País, para manter a inflação sob controle; por outro lado,
levou a produção nacional a uma situação ClÍtica. Da mesma maneira, as altas taxas de juros, que estão possibilitando ao Governo,
mesmo com déficit na balança comercial, financiar o balanço de
pagamentos com capitais especulativos, também estão levando o
nosso setor produtivo a uma verdadeira situação de caos.
Esperamos que o Governo se sensibilize em relação a essa
questão, porque os partidos da situação que o defendiam, principalmente na Câmara, hoje já mudaram o seu discurso. Outras entidades ligadas ao setor econômico, como a Federação das
indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, vêm apontando, através de publicações memórias, a grande dificuldades por que passam os setores produtivos.
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A revista Súmula Econômica, da Fiegers, do último mês
de julho, mostra claramente a recessão por que já passa o Estado
do Rio Grande do Sul e aponta algumas tendências da economia
nacional nos próximos meses, em relação aos déficit da balança
comercial, às taxas de juros reais, cada vez mais altas, a queda
acentuada da atividade econômica e ao aumento do desemprego.
Sr. Presidente, recebi oficio do Presidente da Câmara Municipal de Não-Me-Toque. Carlos Andreis, cujo teor é o seguinte:
"O Município de Não-Me-Toque, essencialmente agrícola,
com uma população de 14.033 habitantes, tem sua economia voltada basicamente para a agricultura.
Possui duas das maiores fábricas de implementos agrícolas
do Estado, que reduziram drasticamente seu quadro de pessoal,
além de outras fábricas de rnenor porte, revendas de máquinas e
implementos agrícolas e comércio em geral, que também estão demitindo funcionários, face das dificuldades que vêm enfrentando.
E isso vem se repetindo a cada semana.
As empresas estão em fase falimento, tendo que reduzir
cada vez mais os gastos, porque não há vendas.
A situação é grave, porque sabemos que não existem perspectivas de novos empregos em nosso Municípios. Esta situação
está ocorrendo também em toda a região, que tem como base a
agricultura.
Preocupados com o futuro de nosso Município e região, nós
vereadores não podemos ficar alheios a esta situação e por isso
apelamos a Vossa Excelência para que, juntamente com as demais
autoridades estaduais e federais, encontrem uma solução para reverter este quadro de extrema dificuldades que atravessa a nossa
comunidade e todo o povo brasileiro.
Contando com vossa atenção, aproveitamos o ensejo para
apresentar nossas expressões de elevado apreço."
Sr. Presidente, esperamos que, neste segundo semestre os
Deputados que apóiam o Governo Federal, principalmente após a
estada no último mês de julho em suas bases, possam reverter a difícil situação por que passa a Nação. Não é possível a médio e longo prazos, termos uma economia estabilizada sem que os setores
nacionais voltem a produzir.
Esperamos que nas próximas votações, principalmente em
relação à reforma tributária e à do Estado, possamos efetivamente
diminuir a carga de contribuição, especialmente a do setor produtivo, ampliando a base de contribuição e extinguindo a sonegação
em nosso País.
O SR. JOSÉ FRITSCH (pT-SC. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, na última sessão do primeiro semestre - no dia 30 de junho - quando todos os Deputados
estavam na fila para votar algumas matérias eu disse, desta tribuna, que boa parte da bancada do Governo acredita em Santa Rita
de Cássia, conhecida no País como a Santa dos casos impossíveis.
Referi-me à Santa Rita de Cássia porque, no dia 29,esta
Casa virou as costas para um debate que deveria ter sido realizado
no primeiro semestre. Infelizmente o debate não se realizou, porque a bancada do Governo resolveu votar contra o pedido de requerimento de urgência para discutir a questão dos juros no Brasil.
Naquela ocasião, argumentei quanto a isso, não houve resposta alguma,em função também do recesso parlamentar, e o milagre não aconteceu.
Sr. Presidente, em todos os lugares onde vamos há Uma
queixa generalizada: as altas taxas de juros. E, nos trinta dias de
recesso, Santa Rita de Cássia começou a operar alguns milagres.
Vários Parlamentares já se pronunciaram nesse sentido desde a
sessão do dia 2 de agosto, pois, no dia 10, a sessão foi suspensa,
numa justa homenagem póstuma ao Deputado Jaksom Pereira.
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No Congresso Nacional se começa a ouvir de muitos Parlamentares posições diferentes daquelas emitidas no primeiro semestre, como as do Deputado Airton Dipp, no pronunciamento
que me antecedeu.
Aqui em Brasília vivemos em uma ilha, como diz a bela
música do grupo Paralamas do Sucesso. N6s estamos a mil quilômetros dos problemas do País estamos a mil quilômetro da situação de quebradeira que está acontecendo na indústria, começando
pela pequena indústria e pelo comércio das nossas cidades.
Na semana passada, participei de uma reunião de Prefeitos
no oeste do Estado de Santa Catarina. Eles estão sem saída, decretando meio expediente para que as Prefeituras gastem o mínimo
possível e possam pagar a seus funcionários.
Não apenas uma, mas inúmeras Prefeituras estão nessa situação dos Prefeitos, também os Governadores estão se manifestando.
Espero que a reunião dos Governadores, que está acontecendo em Belo Horizonte de fato a real situação da receita dos Estados, porque a quebradeira começou no setor agrícola, o primeiro
a ser atingido pelo Plano Real, e agora alcança o setor industrial,
pequenas e médias indústrias, e o comércio.
A televisão divulgou no jornal do meio-dia que os Ministros José Serra e Pedro Malan infelizmente nada disseram antes de
começar a reunião. Isso significa que não s6 a Câmara é tratada
com pouco caso pelo Ministro José Serra, mas também a própria
imprensa nacional. Espero que seja melhor estudada e que o Governo Fernando Henrique Cardoso comece aos poucos a refazer a
imagem que o Brasil tem dos Ministros Pedro Malan e José Serra.
A imagem que S.Exas. passam é a de que estão na frente de belos
e grandes computadores, de muitos números, de muitas tabelas,
mas eles estão de costas para a realidade do povo.
Que neste segundo semestre Santa Rita de Cássia consiga
operar muitos milagres, para que possamos colocar na pauta de
trabalho do Congresso a real situação em que vive o povo brasileiro.
Apelo ao Presidente do Senado Federal para que ponha em
discussão imediatamente a medida provis6ria da desindexação da
economia, conhecida como a medida provisória de congelamento
disfarçado dos salários. Esta medida provis6ria contempla apenas
o congelamento dos salários, para evitar que haja aumento no poder de consumo. E cada vez mais a economia vai para o buraco,
com as altas taxas de juros, com esta política de anticonsumo pregada e anunciada nos quatro cantos do País pelo Ministro Pedro
Malan. Na verdade, a inviabilização da nossa economia ocorre especiahnente no setor produtivo, arrebentando basicamente com o
que temos de mais precioso no País, que é a nossa agricultura, invejada por muitos países. Infelizmente o nosso potencial de produção agrícola está abandonado. Hoje o Brasil não produz nem 10%
do seu potencial de trigo, o que é lamentável!
O SR. UBIRATAN AGUIAR (pSDB - CE. Sem revisão
do orador.O - Sr. Presidente, S:r"-s e Srs. Deputados, no fmal da semana passada, tivemos a oportunidade de ingressar com os dois
últimos projetos de lei que regulamentam dispositivos capítulo da
Constituição Federal que tratam de educação.
O primeiro deles dispõe sobre a regulamentação da concessão de bolsas de estudo.
Quem acompanhou o processo constituinte sabe muito bem
que nos entendimentos havidos naquela época foram permitidas
concessões de bolsa de estudos - inicialmente nos casos em que a
oferta de vagas nos ensinos fundamental e médio fosse suficiente
para atender à demanda -, desde que houvesse o compromisso, o
que está escrito na norma constitucional, de ser dada prioridade,
no ano subseqüente, à expansão da rede IlSica.
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O segundo ponto refere-se à destinação de recursos para entidades confessionais, fJ1antr6picas e comunitárias.
Em relação
primeiro caso, vê-se que, ano após ano, as
bolsas continuam sendo concedidas, e a ampliação da rede IlSica,
que deveria ocorrer para abrigar a clientela que delas necessita, jamais acontece. Daí por que a regulamentação da concessão de bolsas de estudo exigirá, enfática e prioritariamente, a expansão física
da rede escolar.
É importante que, no repasse de reCllrsos para as entidades
confessionais, fJlantrópicas e comunitárias também haja disciplina,
de forma que os recursos ajam destinados exclusivamente para
fins educativos. Mais do que isso: é preciso que as entidades comprovem que não têm fms lucrativos e que os eventuais excedentes
em sua receita são reaplicados em educação.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, preocupamos com
isso porque tais recursos são drenados da escola pública para outro
tipo de escola.
E sabe-se que na escola púbica há uma falência total do ensino, uma deficiência muito grande de material e de equipamentos,
e umaJlOlítica salarial aviltante.
Outro projeto que apresentamos diz respeito exatamente a
essa conceituação das entidades convencionais, fJlantr6picas e comunitárias. O nosso intuíto é permitir que tanto a escola pública
quanto a particular, ou a escola convencional, fJlantrópica e comunitária possam conviver com a clientela que lhes é pr6pria. É o
Governo deve tomar consciência, cada vez mais, bem como as autoridades e a sociedade, de que, para resgatar a qualidade do ensino, necessário se faz investir na escola pública, prioritariamente no
que diz respeito aos recursos humanos. Jamais alcançaremos um
ensino de qualidade com professores percebendo uma miséria,
como ocorre hoje neste País, sem se dar atenção especial às escolas de formação de professores cujo treinamento está sendo relegado ao plano secundário.
Tenho certeza de que com essas medidas, com a integração
dos diversos graus e modalidades do ensino, com a universidade
estendendo seu trabalho à escola média, em convênios com sistemas estaduais e municipais, teremos um novo horizonte na educação deste País.
Hoje mesmo conversei com o Reitor da Universidade de
Brasília. Em outra oportunidade, mostraremos o trabalho importante que se desenvolve na UnB no que diz respeito ao acompanhamento dos alunos na escola média em uma integração perfeita
da universidade com o ensino médio do País.
O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, S:r"-s. e Srs. Deputados, na última sexta-feira, estive
com o Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Ministro José
Ajuricaba da Costa e Silva, e o Vice-Presidente, Ministro Ermes
Pedrassani.
Aquele Presidente disse-me que também está perplexo com
o art. 14 da medida provisória que trata da dexidexação dos salários, que lhe dá poderes para decidir sobre todo e qualquer recurso
que for argüido nas instâncias jnferiores,. A preocupação maior do
Ministro-Presidente é quanto ao fato de que já não há mais espaço
no prédio do TST devido ao número de processos que estão se
acumulando. São milhares e milhares de processos. Com essa medida provis6ria, outros tantos milhares, que têm efeito suspensivo
automático, irão para a mesa de S. Ex·
O Presidente do TST esperava que a medida provisória,.
reeducada, não contemplasse o art. 14, mas, infelizmente, este foi
mantido. Espero que possamos retirar esse artigo durante a discussão que iremos ter nesta Casa.
Sr. Presidente, S:r"-s e Srs. Deputados, venho a está tribuna
no dia de hoje. Registrar que estamos recebendo, em nosso gabi-
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nete, inúmeras mensagens, cartas e telegramas sobre o Programa
de demissões voluntárias do Banco do Brasil. Não estamos preocupados somente com o PDV, como é chamado esse programa.
Estamos preocupados com'a intenção por detrás dessa ação: a intenção clara real é a privatização do Banco do Brasil SiA. Esse
programa, lançado de cima para baixo, sobre 62 mil funcionários e
suas famílias, obedeça a uma estratégia bem delineada: Pois foi
colocado em prática antes do dissídio coletivo da categoria, durante o recesso parlamentar e com um praw de exatas duas semanas,
no início de julho. Esse projeto reduziu o quadro funcional do
Banco do Brasil em 16.500 pessoas, sob a alegação de que só assim o BB, sairia do vermelho. Além disso, há previsão de que até
o fmal do ano ou, no máximo, em dois anos, 55.000 funcionários
tenham sido demitidos através desse programa.
Todos nós sabemos, Sr. Presidente, que o Banco do Brasil,
em seus quase 200 anos de história, sempre foi o fomentador do
desenvolvimento de nosso País. Sabemos que o Banco do Brasil é
o maior Banco Rural do mundo e que atua situação de prejuízos
nos balanços semestrais e anuais se deve às consecutivos administrações incompetentes, tanto no Banco do Brasil quanto no Governo Federal, não ao número de funcionários. Novamente os
trabalhadores são os culpados e têm que assumir o ônus imposto
pelo Governo e pela direção do Banco do Brasil.
Queremos registrar que o problema do Banco do Brasil não
são os seus funcionários. O problema do Banco do Brasil passa
pela tomada de decisões políticas honestas e corajosas, no sentido
de reverter esse quadro, e destinar novamente ao Banco do Brasil
e aos seus funcionários e sua função_ social, sem esquecer que a
união, acionista majoritária no seu capital social e maior devedora
seja responsabilidade legalmente pelos danos causados ao patrimônio público nacional.
Não à privatização do Banco do Brasil SA!
Além desse, Sr. Presidente, vou encaminhar à Mesa um outro documento, fruto do encontro realizado pela Federação dos
Aposentados e Pensionistas do Estado de São Paulo, o qual fala
principalmente da importância de esta Casa vincular, de forma definitiva, os proventos dos aposentados e pensionistas ao salário
mínimo. Os aposentados, mediante o documento que vou encaminhar à Mesa, comprovam que essa história de direito adquirido é
"papo furado". Basta procurar algum aposentado que ganhe uma
aposentadoria equivalente à sua contribuição em salários mínimos.
Não existe. Todo mundo sabe que hoje, por exemplo, quem contribui na faixa de dez salários mínimos, quando se aposentar, não
terá uma aposentadoria de dez salários mínimos. Ganhará no máximo 750 reais, quando deveria receber 1.000 reais.
Além dessa série de documentos, estou encaminhando ainda à Mesa um projeto de lei que dispõe sobre a organização da Polícia Ferroviária Federal e dá outras providências.
Registro aqui que, na verdade, o projeto original era do Deputado Vivaldo Barbosa. Numa homenagem a ele, que não voltou
para esta Casa, e aos próprios ierroviários. estamos reapresentando-o a pedido da categoria.
Sr. Presidente, gostaria de fazer um rápido comentário.
Estou vendo nos jornais Parlamentares falando em um
grande pacto, em um grande entendimento nacional e que essa discussão seria feita sob a coordenação do Sr. Presidente da República, que disse que vê com bons olhos a Oposição e que está
disposto a enfrentar essa discussão.
Fiquei perplexo. Sr. Presidente, porque vejo que essa discussão está em cima somente da reforma tributária. que interessa
ao Governo, mas divide a sua base e inclusive os Governadores.
Ora, Sr. Presidente, uma discussão séria, sob perspectiva ou

Terça-feira 8 16601

não de entendimento de âmbito nacional, ao contrário do que diz o
Sr. Presidente da República, passa pelo debate sobre uma nova politica salarial para o servidor público, para o aposentado e para o
trabalhador da área privada. Não consigo admitir que S. Ex" esteja
disposto a discutir esse grande acordo em nível nacional, mas não
abrindo mão de desindexar somente o salário do trabalhador; ou
seja, o salário do trabalhador não terá nenhuma forma de correção.
Uma discussão séria sobre um entendimento nacional passa
por uma discussão da Previdência Social, da política salarial, da
reposição, pelo menos, das perdas causadas pela inflação para o
conjunto dos trabalhadores, das reformas tributárias e fiscal e do
Plano Real.
Todos os Parlamentares que me antecederam enfatizaram o
caos em que se encontra o País hoje com esse juro de agiotagem
que chega até 17% ao mês. com esse desemprego em massa, com
esse quebra-quebra, com esse caos no campo e na cidade.
Sr. Presidente, não estou vendo seriedade nessa discussão.
Quando os parceiros querem construir uma proposta de entendimento séria, sentam-se à mesa desarmados e dispostos a discutir
todos os assuntos, que vão desde a educação, o aluguel, a casa
própria, o salário até a tal de reforma administrativa, com a qual
querem acabar com a estabilidade do servidor público. Aí, sim, Sr.
Presidente, iremos nos sentar à mesa e abrir um leque de discussão
com todos os parceiros, com os trabalhadores, com os servidores
públicos, com os empresários. com o Estado, enfim, com todos os
setores organizados da sociedade.
Não posso entender por que vamos nos sentar à mesa para
discutir apenas aquilo que interessa ao Governo, que é especificamente a reforma tributária. Não abrimos mão de discutir todas as
questões, principalmente as de caráter social. E é com ISso que o
Governo não quer ter compromisso de discutir.
A nossa posição, Sr. Presidente - reafirmamos aqui - será
de lutar para que venha, o mais rápido possível. para o plenário.
para que se discuta. a nova medida da desindexação da economia,
que prejudica somente o trabalhador, o aposentado e o servidor.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O ORADOR:

FEDERAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS
DO ESTADO DE SÃO PAULO

Fundada em 18-2·83
O amanhã só será melhor que hoje.
se prosseguirmos na luta até a conquista da verdadeira
Justiça Social

RESOLUÇÃO
O VII Encontro Estadual de Aposentados e Pensionistas do
Estado de São Paulo. realizado na cidade de Piracicaba. nos dias
26 e 27 de julho de 1995, em caráter Urgente Urgentíssimo. resolve:
a) Oficiar ao Ministério da Previdência Social, no sentido
de que a Ordem de Serviço conjunta INSS/PG/DFII n° 39. de 293-95. publicada no BS-INSS-PG. n° 63 de 31-3-95. que versa sobre pagamentos de decisões judiciais. mediante precatórios fere a
condição básica dos segurados. que é a sua sobreVivência e de sua
família. pois posterga para um futuro incerto. verba de caráter alimentar.
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b) Nesse sentido, retirando meios de sobrevivência e de sua
família, os aposentados e pensionistas do Estado de São Paulo repudiam in totum a citada ordem de serviço, classificando-a de caráter procastinatório e também de caráter eminentemente
criminosa, pois fatalmente levará a morte ou às condições mais degraftantes dos já sofridos segurados.
c) Isto, conclui-se com base em dados reais, tendo em vista
que as pessoas que reivindicam estes direitos, além de carentes
economicamente, são pessoas idosas, e coma protelação explicitada na citada ordem, com certeza, grande parte desses segurados
reivindicantes, quando superada a protelação imposta, fatalmente
já faleceram.
A exemplificar um caso real anexo, onde são 46 o número
de postulantes e após superada a morosidade da justiça (5 anos),
ao efetuar a liquidação dos direitos destes já reconhecidos no processo, constatou-se que 9 dos postulantes já eram falecidos, fato
esse que percentualmente representa 20%.
Com a aplicação da ordem supra mencionada, que prorrogará a liquidação dos processos mencionados por mais cerca de 2
a 3 anos, com certeza outras 30% já estarem falecidos.
Ante o exposto, como medida de inteira justiça social e preservação do mais legítimo princípio constitucional que é a. vida, os
aposentados e pensionistas, reunidos no vn Encontro Estadual de
Piracicaba requerem a revogação imediata da citada ordem.
Senhor Deputado Federal,
O que os aposentados e pensionistas precisam agora é que
volte a vigorar, como norma constitucional pétrea, na reforma da
Previdência, o dispositivo que antes constou do art. 58 do "Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias", da Constituição de
1988.
"Os benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência social, terão seus valores reviso
tos, a fim de que seja restabelecido o poder
aquisitivo, expresso em número de salários mínimos,
que tinham na data de sua concessão. "
Esse disposto constitucional, que teve vigência temporária,
enquanto vigorou trouxe segurança e sossego aos aposentados e
pensionistas da Previdência, até que com o advento da Lei n°
8.213, de 24-7-91, do ''Plano de Benefícios da Previdência Social", e com os novos critérios de reajustes nela apoiados, recomeçaram as defasagens dos proventos previdenciários de todos os
beneficiários que recebem acima de um salário mínimo.
Os beneficiários da previdência não têm mais saúde, nem
suficiente tempo de vida, para constantementes ir buscar na Justiça
o necessário amparo a seus direitos;a Justiça não tem estrutura
para acolher satisfatoriamente a avalanche de ações judiciais contra a Previdência, visando revisão, reajuste e reposição debenefícios. A Previdência Social, que na sua administração deve
obedecer aos princípios da legalidade (art. 37,CF) não pode estar
constantemente desrespeitando os direitos dos beneficiários, perdendo todas as ações movidas contra ela, e gastando desnecessariamente dinheiro que não é seu, em custas processuais,
honorários, juros, etc., além da enorme perda de tempo que poderia ser melhor aproveitado no aperfeiçoamento do Instituto.
Até aqui o que ainda mantém o ânimo e a esperança dos
aposentados e pensionistas da Previdência, é a sua beneditina paciência e a compreensão humilde de que para eles "a felicidade
consiste na arte de saber ser infeliz". Magoados com tantos e tão
continuados desrespeitos aos seus sagrados direitos; velhos, no
fim da vida, sem recursos e doentes; tristes, mas pacienciosos e esperançosos, pedem e esperam que os que podem, façam agora alguma coisa por eles.
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Corrija-se esta injustiça, antes que
seja tarde para muitos!

COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS DA
REFORMA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, DOS
APOSENTADOS E PENSIONISTAS DE
CURITIBANOS/SC
Cx. Postal, 60 - CEP 89520.000
O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o tema de meu discurso nesta tarde não se pretende originaL Muitos dos Srs.
Deputados e das Sras. Deputadas, talvez com mais brilho, já se
pronunciaram, abordando esta relevante temática.
Já se disse que um país que descura da Educação de seu
povo é um país sem futuro. Este é um inevitável lugar comum. As
mais sólidas economias do planeta sempre destinaram à Educação
programas especiais de incentivo e verbas.
As políticas de base e estrutura da educação são de grande
importância. É bem verdade que muito há de ser feito. O ensino
básico deficiente, a evasão escolar e a crise da universidade são espectros que certamente ainda nos assombrarão por muito tempo.
No entanto, mesmo que fosse possível superar o quadro
caótico de subdesenvolvimento no setor, é imprescindível que
algo ~e proceda no sentido de propiciar o acesso aos bancos universitários.
O acesso assegurado constitucionalmente no inciso V do
Art. 23, como de competência da União, dos Estados e Municípios, deve urgentemente alcançar o plano prático. Todos os esforços envidados serão inúteis e infrutíferos, se não possibilitamos, a
toda a população o direito de acessar a universidade.
A universidade pública, todos sabemos (inclusive o Sr. Fernando Henrique Cardoso - na época da campanha eleitoral - sabia), apresenta graves problemas. um' dos quais o de ser
praticamente inacessível ao trabalhador e às camadas de renda inferior.
Por outro lado, até então, a universidade privada (que na
sua maioria absoluta é comunitária e fIlantrópica) vinha suprindo
tais lacunas, mas em face, praticamente, da extinção do sistema de
crédito educativo, já não tem mais fôlego.
Com a recessão econômica que assola o País, o sistema universitário, muito dependente da rede privada, vê-se gravemente
atingido.
O restabelecimento do Crédito Educativo Srs. Deputados e
Sr's. Deputadas, é talvez a única medida urgente capaz de afastar a
educação universitária do colapso que se desenha. Seria evidentemente despiciendo apontar as danosas conseqüências que esta situação representa ao futuro do País.
Digo isso porque das 27 universidades comunitárias do nosso País, 12 encontram-se no Rio Grande do Sul. Ainda no primeiro semestre deste ano tínhamos a expectativa de que 50 mil novos
créditos educativos fossem abertos em nosso Estado, segundo
compromisso do Sr. Presidente da República. Mas, para su1presa
nossa, houve uma luta incessante de alguns Parlamentares, de reitores, bem como de alunos para conseguirem manter apenas as vagas já existentes no crédito educativo.
O Sr. Presidente da República, durante a sua campanha
eleitoral, comprometeu-se em dobrar o número de vagas que o ensino privado oferecia. através do crédito educativo. Não apenas não
cumpriu a promessa como diminuiu as relativas ao ano passado.
Ou seja no primeiro semestre nenhuma nova vaga foi oferecida.
No ano de 1994 havia em tomo de 50 mil vagas. Espera-se
para este ano no mínimo que se mantenham para o segundo se-
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mestre mais 50 mil ofertas. Muitos alunos de universidades privadas não têm acesso à universidade pública, seja porque não conseguem nela outras por meio do vestibular, seja porque têm de
trabalhar - e é o que ocorre nas universidades do Rio Grande do
Sul - e não podem se deslocar até um Município ou uma cidade
onde haja uma universidade pública. O crédito educativo é a única
forma de eles garantirem seus estudos.
Por isso, fazemos, neste momento, mais uma vez um apelo,
como tantos outros já o fizeram no sentido de que se restabeleça o
compromisso de campanha para que, no segundo semestre essas
50 mil vagas seja oferecidas.
O SR. SALATIEL CARVALHO (pP - PE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados a aprovação
pela Comissão de Educação desta Casa, nos últimos dias de julho,
ainda nas atividades do primeiro semestre, de projeto de lei de
nossa autoria tem como objetivo disciplinar a programação de televisão em nosso País, principalmente com relação à abusiva exploração do sexo quase que aos limites de uma exposição abusiva.
O relatório sobre nosso projeto aprovado na Comissão de Educação, de autoria do Deputado Elias Abrahão, muito bem feito, muito bem redigido e documentado, contém inclusive dados de
pesquisas sobre o que pensa a opinião pública brasileira.
.
Essa aprovação foi, na verdade uma demonstração do elevado nível de consciência da Comissão de Educação desta Casa
com relação ao ponto degradante, ao limite a que chegou a audácia
e a ousadia dos programadores de televisão, numa fOlD1a verdadeiramente agressiva à opinião pública e, acima de tudo, num desrespeito claro aos princípios éticos e sociais da pessoa, do cidadão e
da família.
Aprovando o projeto de nossa autoria praticamente por unanimidade, quis a Comissão de Educação deixar claro para a opinião pública brasileira que essa fOlD1a abusiva e desrespeitosa com
que a televisão brasileira vem agredindo a audiência pública nacional deve ter um basta.
Gostaríamos, ainda, Sr. Presidente, de fazer um registro sobre a repercussão que teve, no seio da sociedade brasileira, aprovação do nosso projeto de lei através dos meios de comunicação,
principalmente da imprensa escrita. Alguns jornais, após noticiarem a aprovação do projeto voltaram a ouvir a sociedade sobre o
assunto e praticamente em todas as pesquisas de opinião realizadas
junto à população brasileira a maioria manifestou-se de forma favorável a que haja realmente maior decência e maior nível de responsabilidade no que se refere à programação da televisão
brasileira.
Observamos também que esse debate está acontecendo em
outros parlamentos. Gostarlamos de destacar o debate que hoje
acontece no Congresso norte-americano também com relação ao
conteúdo da programação de televisão.
Gostaríamos, também, Sr. Presidente, de enfatizar que em
resposta a essa manifestação de repúdio da sociedade, algumas
pessoas que têm a responsabilidade de fazer a programação da televisão brasileira vieram a público com a desculpa esfarrapada de
que a intenção do nosso projeto seria o retomo da censura, quando
na verdade esse argumento é uma forma de iludir e de enganar.
Gostaríamos de recordar o que diz o art. 220 da Constituição brasileira, que baniu do nosso País a censura. A propósito, quero dizer, Sr. Presidente, que estava nesta Casa em 1988, quando
discutimos e votamos a Constituição brasileira. Fui um dos que
votaram a favor do fim da censura, porque considero a censura
algo violento, antidemocrático e que não deve existir em nenhum
país que pretende ter o mínimo de civilização. Mas na verdade, Sr.
Presidente repito o argumento de que queremos trazer de volta a
censura é apenas uma falácia e uma tentativa de confundir, porque

Terça-feira 8 16603

quando aprovamos o art. 220 e acabamos com a censura, ao mesmo tempo havia na consciência dos Constituintes de 1988 a preocupação de que pudesse vir a acontecer o que está acontecendo
hoje. ou seja, a agressão da televisão à família, à criança, ao adolescente.
O § 3° do art. 220 da Constituição Federal, que é um artigo
que acabou com a censura - repito - estabelece que é necessária
uma lei federal que defenda a família e o cidadão de uma programação agressiva, seja ela de rádio ou televisão. Aquilo a que assistimos hoje é de uma completa irresponsabilidade. Programas que
eram classillcados para o petíodo noturno e horários mais avançados, hoje a televisão coloca em plena sessão vespertina, num verdadeiro acinte e desrespeito à família e inclusive, à
responsabilidade de pais de família que tem de dar uma formação
adequada aos seus filhos.
Está ai a grande matéria feita pela revista Veja a quem parabeniio por esse trabalho. Há duas semanas, a Veja fez uma matéria de grande profundidade, mostrando o prejuízo e o
constrangimento que causam aos pais de família e à família brasileira a fonna agressiva com que a televisão vem colocando a sua
programação. Para minha surpresa, logo na semana seguinte foi
expedida uma nota da Associação das Televisões condenando essa
matéria e querendo acusá-la de usar do mesmo expediente, como
se, na verdade, isso a eximisse de culpa ou resolvesse o problema.
Quero aproveitar, Sr. Presidente, para conclamar as Lideranças desta Casa para que possamos agora na Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática, para onde está indo
o meu projeto, fazer um amplo debate, no sentido de que esta Casa
possa se posicionar em defesa da integridade moral da sociedade
brasileira.
O SR. cmco VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, mais uma vez, na
tarde de hoje, falar da situação de desespero que está tomando
conta da classe trabalhadora brasileira, especialmente dos trabalhadores de empresas da área de prestação de serviços. Uma empresa
de vigilância que atuava em cerca de dezessete Estados brasileiros,
que, na semana passada, pediu falência, deixando desempregados
dezoito mil trabalhadores. Além disso, tenho tomado conhécimento de que esses fatos vêm ocorrendo no País inteiro. O mesmo está
acontecendo na área do comércio; centenas de milhares de empresas estão quebrando em todo Brasil.
Tenho um documento que recebi da Federação do Comércio do Distrito Federal - pretendo ainda, esta semana, fazer um
pronunciamento a respeito disso - que mostra um quadro comparativo entre o mês de julho de 1994 e julho de 1995, quando houve
quase que o dobro de falências de empresas na área do comércio
em todo o Brasil. A maior demonstração de que os consumidores
não estão comprando, que os trabalhadores não estão tendo salário
para comprar e que as indústrias estão produzindo menos; verifica-se através da preocupação dos sindicatos dos metalúrgicos da
região do ABC paulistas, onde já começam a ocorrer manifestações diante do quadro de demissões que vão acontecer em face da falência do setor de autopeças.
Este é um quadro realmente muito pJ;ecupante e é preciso
que o Governo Federal, o Sr. Fernando Henrique Cardoso, repense
o Plano Real, porque é necessário um ajuste nesse plano. Está demonstrado que não dá para continuannos com um quadro de inflação crescente. Quero repetir que essa inflação de 3,5% numa
economia dolarizada é uma inflação muito grande e que tais índices de juros nunca foram praticados na economia brasileira. As
pessoas, praticamente, não estão dando conta de cobrir as suas dívidas
contraídas com esses juros escorehantes e absurdos, e, portanto, é preciso que a sociedade tome uma posição com relação a isso.
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-Sem falar da agricultura, Sr. Presidente. O setor agrícola
Não é por outra razão que o homem estudioso da concepção
neste País está falindo. Outro dia conversava com um agricultor de de um estado superior, capaz de estar acima das vaidades huma-'
Brasília, do INCRA-7, distante daqui 30 quilômetros, e ele me dis- nas, trata de protegê-lo com mecanismos, normalmente li partir dasse que há dois anos tomou emprestado um milhão e 600 mil cru- leis, elegendo-as fundamentos do Estado e da democracia, para·
zeiros reais para comprar um trator. Vem pagando de lá para cá e que ninguém esteja acima delas e para que todos sejam por das
até hoje ainda está devendo 32 mil reais daquele empréstimo de governados.
Aliás, nós, gaúchos, nos orgulhamos muito de lembrar frac um milhão e 600 mil cruzeiros reais. E depois o Governo diz que
essa gente é que é caloteira! Além de ele ter que pagar esses juros ses que evidentemente não passaram ou passam para o futuro-com
absurdos que estão sendo praticados, esse cidadão me disse que essa linguagem límpida. A Honório Lemes, um carreteiro, um hoestá produzindo e vendendo - para vermos os absurdos que são , mem das lides rudes, perguntavam por que, sendo um homem popraticados na agricultura - uma caixa de cenouras de 22 quilos por bre, se envolvia em revoluções. Ele costumava dizer: ''Porque luto
um real! E eu quero saber quando é que ele irá pagar essa dívida por leis que governem homens, e não por homens que comandam
de 32 mil reais, vendendo uma caixa de cenoura de 22 quilos a um real. leis". Parece-me que aí está o retrato do que ainda continua a ser
É preciso que o Governo Federal repense e reoriente a linha um drama dos pensadores do Estado moderno. Poder-se-ia dizer
da sua política eConômica. Quero fazer este registro e deixar aqui que qualquer semelhança com pessoas vivas é mera coincidência,
expresso o meu descontentamento com toda essa situação vigente.
mas não o é. Não se trata de coincidência, mas de realidade. MuiQuero também prestar uma homenagem ao radialista Válter tos homens, em todos os tempos, foram comprometidos em sua
Lima, que coordena um programa na Rádio Nacional o ''Revista biografia porque ficaram encantados com essa música própria que
Nacional", das oito-às dez horas, sendo que das oito às nove é em vem maldosamente das cabeças e das bocas daqueles que fazem"
cadeia nacional, com mais de quatrocentas emissoras, inclusive a do atalho da lei, da aproximação e do alisamento dos poderosos e
Rádio Tabajara, de João Pessoa. Esse programa, que tem uma das dos que chefiam os governos o meio para conquistar poder.
maiores audiências, é -produzido -aqui no Distrito Federal pela
Desta forma, Sr. Presidente, St"s e Srs. Deputados, pretendo
equipe brilhante do Válter Lima e da Andréa Tavares, e ontem continuar incursionando neste tema que deve a todos preocupar. O
completou nove anos de existência. Portanto, essa é uma demons- enfraquecimento das instituições é causado muitas vezes por inic
tração de que nesta cidade se produz, realiza-se e executa-se pro- migos a quem não damos importância. A melhor forma de ajudai
gramas de excelente qualidade, sendo este um dos que penetra o um amigo, um governante em quem acreditamos é sermos sincec
Brasil de norte a sul, leste a oeste, desde o Amazonas até o Rio ros. Daí uma outra conclusão irrefutável: os adversários dos bons
governantes não são aqueles que pronta e francamente oferecem
Grande do Sul.
Portanto, está de parabéns o jornalista e radialista Válter resistência a algumas idéias, como fazemos nós e como fazem
Lima pela iniciativa de há nove anos, ter criado esse programa que muitos; os perigosos são aqueles que, a pretexto de bajularem, fideu certo, um programa democrático, que não discrimina nenhuma cam dizendo o que não é verdade.
religião, nem.ideologia política e que vai continuar dando certo.
Era o que tinha a dizer. (Muito bem!)
Nesse sentido, deixo registrados aqui os meus parabéns ao prograO SR. MATHEUS SCHMIDT - Sr. Presidente, peço a pama ''Revista Nacional" pelo seu aniversário.
lavra para uma comunicação de Liderança.
O SR. JARBAS LIMA (pPR - RS. Sem revisão do oraO SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a palavra'dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, historicamente - e ao nobre Deputado Matheus Shmidt para uma Comunicação de
não são tão numerosas as experiências - os momentos [mais de Liderança, pelo Partido Democrático Trabalhista.
'
cada dobrada de século, e no caso presente de forma muito mais
O SR. MATHEUS SCHMIDT (pDT-RS. Sem revisão
significativa porque vamos inaugurar um milênio, serve para pro- do orador.) - Sr. Presidente, neste momento 23 Governadores "
fundas reflexões. Praticamente nada fica imune à necessidade de de Estado estão reunidos em Belo Horizonte para tomar conhe- ,
cimento da proposta do Governo a respeito dachamada'reforser repensado.
Quando estudamos e tentamos entender o que acontece com ma tributária.
a nossa democracia e por que ela é tão fraca, descobrimos os seus
Ora. Sr. Presidente, em 1987 reuniu-se em Brasília agrànde
inúmeros inimigos. Seguramente, há um inimigo que passa desa- Assembléia que reviu o pacto federativo, estabeleceu a reotganiza-'
parecido, a quem não se atribui maior importância, embora poten- ção do Estado e distribuiu as competências das três esferas gover~
cialmente seja um dos mais nocivos: o chamado bajulador, o namentais: dos Municípios, dos Estados e da União. Esta reforma
vassalo, o cortesão ou, numa linguagem mais popular, o "puxa- tributária tem sido feita às escondidas, sem que ningiJém,saiba ao
saco".
certo o que está ocorrendo, e as informações provenientes do ExeÉ difícil processar uma avaliação do mal que essa figura cutivo são esparsas, desencontradas. Sabe-se que a reforma não
causa à democracia. E este não é um problema, atual, dos dias de será boa para o Rio Grande do Sul. Mas, se será boa para São Pau·
hoje.
lo, como todos dizem - espera-se até a imprensa anunciar'que o
Se formos procurar na História, veremos que figuras que Governador desse Estado deveria ser muito contestado hoje em
passaram como grandes homens tiveram sua desgraça marcada pe- Belo Horizonte, porque seu amigo, o Ministro José Serra, estaria
los áulicos, _pelos "puxa-sacos", pelos que os endeusavam. Por procurando proteger São Paulo nessa organização das competênexemplo, diziam a César, imperador romano, que ele era a figura cias e da distribuição do bolo na reforma tributária -, se será boa
mais bela e sábia do Império.
para São Paulo repito, não deverá ser boa, ao que se imagina, para
Esses fatos são comuns. Luís XN passou para a História um Estado como o Rio Grande do Sul.
como o homem que se colocava frente ao espelho e dizia: ''Eu sou
O Governador do Rio Grande do Sul, -Antonio Britto, está'
o Rei-Sol! " E esse tipo de procedimento que normalmente cerca as muito preocupado com o que vem ocorrendo, porque desde -logo •
cortes - hoje não mais as cortes, mas os governospresidencialis- se anuncia que os produtos de exportação serão isentos de ICMS.'
tas, que já são fortes por si mesmos - continua, apenas com estra- Ora, Sr. Presidente, o Rio Grande do Sul produz enorme quantida- '
tégias mais modernas e processos mais sofisticados, causando mal de de grãos para a exportação. Isentar de ICMS a produção agrícoà democracia.
la que se destina à exportação, evidentemente causará grandes
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prejuízos ao Estado. Não somos contrários à isenção, de impostos
para a exportação; somos contrários a que o Estado do Rio Grande
do, Sul não tenha compensações adequadas. O Fundo de Compensação que tem sido mencionado não serve para o Rio Grande do
Sul. O Fundo Nacional amealha recursos em Brasília. Até chegarem ao último elo da cadeia administrativa, esses recursos estarão
muito pulverizados.
Espero que na revisão do Sistema Tributário Nacional, haja
uma certa prudência no tratamento da matéria e sejam acautelados
os interesses dos Estados. Não podemos ofender o interesse federativo. O pacto federativo deve ser respeitado. Quando se mexe
nas competências, fere-se pacto federativo; q~ando se pensa em
isentar impostos, atinge-se o pacto federativo. E bom que isso seja
feito às claras, à luz do dia, para que ninguém afinal saia perdendo, e o Brasil venha a ganhar.
,
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Laire Rosado.
O SR. LAIRE ROSADO (pMDB-RN. Pronuncia o seguinte discUIEo.) - Sr. Presidente, st's e Srs. Deputados, sinto-me
na obrigação de trazer a esta Casa, fatos desabonadores que estão
ocorrendo na política do Rio Grande do Norte, mais especificamente na cidade de Mossoró. Gostaria, mais uma vez, de estar reivindicando, registrando atendimento aos inúmeros pleitos por mim
encaminhados através desta tribuna ou discutindo p momento político nacional. Entretanto, o parlamentar deve estar preparado para
defender o patrimônio público e a moralização administrativa.
Represento o Rio Grande do Norte, e mais especificamente,
a região de Mossoró, onde tenho maiores laços afetivos e desempenho mais diretamente a minha ação político-partidária. Preocupado com o seu desenvolvimento, há poucos dias sugeri ao Sr.
Prefeito Jeronimo Dix-Huit Rosado, com quem, apesar dos laços
familiares, mantenho divergências pessoais e políticas, que ele
coordenasse um grande pacto político em defesa da região de
Mossoró. Ele próprio chefiaria esse movimento, apresentando os
seus projetos administrativos, elencando suas prioridades para que
os demais representantes do povo potiguar pudessem ajudá-Ia na
gigantesca tarefa que é administrar Mossoró.
Reconheço que a política, em minha cidade, é feita com
grande entusiasmo, chegando muitas vezes às raias do radicalismo. Mesmo áSSim, para surpresa de todos, o único grupo político
local que não aceitou essa proposta foi exatamente o do prefeito,
que, em termos políticos, seria, provavelmente, o maior beneficiado. E com isso ganharia o Município de Mossoró, que teria a seu
favor todas as correntes políticas, trabalhando juntas pelos interesses da região.
Passados alguns dias sem que o Prefeito desse qualquer resposta ou sinalização no sentido do entendimento, a cidade inteira
foi tomada de surpresa por declaração do filho do Prefeito, Mário
Rosado, em programa radiofônico de sua responsabilidade, em
emissora de propriedade de seu pai, que "tem gente no seio da administração municipal que enriqueceu ou está inriquecendo àS custas do erário público"! E foi mais adiante ao falar dos fornecedores
da prefeitura, dizendo "que forneçam pelo preço justo, entregue o
peso certo, eu chego lá".
O aspecto burlesco do episódio é que o Sr. Mário Rosado
não é funcionário público municipal, não exerce qualquer cargo
eletivo, invocando para si tão-somente o epíteto de "fllho do prefeito". Embora seja conhecido pelo seu destempero verbal, para
aumentar a perplexidade de todos os mossoroenses, desta vez Mário denunciou e atacou, publicamente, o próprio pai que, aos 83
anos de idade, não está sabendo reagir à situação.
Diante desses fatos, a Câmara Municipal de Mossoró está
analisando o pedido de instalação de uma Comissão Parlamentar
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de Inquérito, por solicitação do Líder do PMDB, Vereador João
Morais com a finalidade de apurar essas denúncias do filho do
prefeito.
Na cidade, o que se comenta, st's e Srs. Parlamentares, é
que, guardando as devidas proporções, Mossoró assiste a um capítulo semelhante àquele protagonizado pela família Collor de Mello, quando um irmão do Presidente, Pedro Collor, iniciando
denúncias contra o Governo Fernando Collor, permitiu que o Congresso instalasse uma CPI que culminou com a aprovação do imo
peachment do ex-presidente. Em Mossoró, o processo começa
com denúncias do próprio filho do Prefeito Dix-Huit Rosado.
Para melhor conhecimento dos nobres colegas, faço anexar
a este pronunciamento cópias dos jornais Diário de Nata), Gazeta
do Oeste e O Mossoroense, com maiores informações sobre o
caso que entristece e preocupa a população da segunda maior cidade do Rio Grande do Norte.
ARTIGOS A QUE SE REFERE O ORADOR:

Diário de Natal- 4-8-95

Caçador
FILHO DEDIX-HUIT ACUSA SECRETÁRlOS
Metralhadora de Mário acerta até correligionário
Filho de prefeito prejudica administração
As denúncias feitas pelo filho do Prefeito, apontando irregularidades que estariam contribuindo para o enriquecimento ilícito de alguns servidores do âmbito administrativo, encostaram o
Prefeito Dix-Huit contra a parede.
A instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI) para apurar atos de conupção que estariam ocorrendo dentro
da Prefeitura Municipal de Mossoró (PMM), poderá ser a gota d'água para a detectação de outras anormalidades, suficientes para
deixar o Prefeito Dix-Huit Rosado em maus lençóis.
O processo de impeachment do ex-Presidente Fernando
Collor começou assim, a partir de simples denúncias formuladas
pelo irmão do presidente, que a princípio não tiveram respaldo perante a opinião pública. Em Mossoró a situação é um tanto mais
complicada, visto que as denúncias feitas pelo fllho do Prefeito, tiveram o aval imediato do pai. que endossou as declarações do filho, dando a crer que realmente já tinha conhecimento das
anormalidades que porventura sejam confIrmadas no governo municipal.
CPI - As medidas emergenciais baixadas pelo prefeito (ver
matéria nesta página) confmnam que Dix-Huit ficou desnorteado
com as repercussões das denúncias. A CPI sugerida pelo Vereador
João Morais (pMDB) poderá provocar um colapso na administração municipal. Desta, poderão derivar outros pedidos de investigações, CPI paralelas. para esclarecer uma série de operações
nebulosas que estariam inquietando o Prefeito.
Dentre os escândalos mais recentes, poderiam ser listados
como merecedores de investigações rigorosas, por parte da Câmara Municipal de Mossoró, o caso das licitações feitas pela PMM: a
merenda escolar transformada em comida para os ratos; o asfalto
que desapareceu, sumiu e ninguém viu; os recursos financeiros
que teriam sido canalizados para a Fundação Municipal de Cultura e que não teriam sido utilizados para fms específicos e
mais o desaparecimento das toalhas da Secretaria Municipal de
Educação.

PROPOSTA DE JOÃO MORAIS É APROVADA
Vários vereadores já se posicionaram favoravelmente à proposta apresentada pelo Vereador João Morais (pMDB) de criação
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de uma CPI para apurar atos de conupção na Prefeitura de MQss0r6.
Na quinta-feira à tlq;de, o requerimento propondo a CPI deu
entrada na secretaria, e Morais, iniciou logo depois os contatos
para conquistar os votos necessários para sua aprovação.
O principal argumento usado pelo vereador é que a Câmara
não pode se omitir de fiscalizar denúncias graves, feitas pelo próprio filho do prefeito, que conhece profundamente as nuanças da
máquina administrativa do município.
Joalba Vale (PFL) - Se posicionou favoravelmente a CPI
da Prefeitura e disse em plenário que fatos graves devem ser apurados. "Como uma prefeitura que arrecada três milhões de reais,
gasta R$1.200.000,OO com a folha de pagamento, diz agora que
não tem dinheiro para pagar suas despesas", disse Joalba.
Wellington Barreto (pPS) - Foi um dos primeiros a sugerir
a formação da CPI, através de pronunciamento feito em plenário,
na última quarta-feira. Ele considera de extrema gravidade as declarações de Mário e a confirmação por parte do Prefeito. Para
Wellington se existe a denúncia pública. a população quer respostas dos poderes constituídos para fiscalizar os atos denunciados.
TeIma Gurgel (PT) - "Quem não deve não teme", assim a
vereadora se referiu à proposta de investigação através de CPI das
denúncias feitas pelo filho do Prefeito. A vereadora petista acha
que se existem irregularidades, é dever da Câmara fiscalizar, até
mesmo para prestar contas com a população que exige dos vereadores uma conduta física e moral, no zelo do bem público.
A bancada do PMDB, integralmente, vai votar pela fOlD1ação da CPL afnmou o líder da bancaga. Vereador João Morais. As
articulações indicam que a bancada da força do povo também estará unida em prol da CPI.
Com a soma do voto do Pf, serão doze votos, mais do que
o necessário para que a proposta seja aprovada. Além dos vereadores, existe nos movimentos organizados da cidade, uma expectativa em tomo desta CP!.
O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mossoró. lideranças comunitárias, e os próprios funcionários da Prefeitura, querem que a CPI revele como está sendo gasto o dinheiro
público, porque a cidade está sem obras, e a verdade sobre a préfalência do município.
Por outro lado aguarda-se para terça-feira a aprovação da
CPI sugerida pelo vereador João Morais (pMDB) que vai investigar as denúncias de conupção dentro da prefeitura pelo filho do
prefeito, e confirmadas por Dix-Huit Rosado.
Paralelamente as duas CPI poderão ser aprovadas, por força
da junção de interesses das bancadas. Para aprovar a CPI da prefeitura, votarão juntas as bancadas do PMDB e da força do povo,
além do voto de Telma Gurgel, do PT. Na outra ponta da corda na
CPI da Câmara. poderão votar favoravelmente a bancada governista, o PMDB e Telma Gurgel.

MÁRIo FALOU
Uma denúncia fOlD1ulada pelo empresário paulista Mário
Rosado, filho do Prefeito Dix-Huit, num programa radiofônico na
última segunda, 31, está causando o maior rebuliço nos corredores
palacianos. Ele registrou que tem gente no seio da administração
municipal que enriqueceu (ou está enriquecendo) às custas do erário.
Como não chegou a citar nomes afmnou que tudo está sendo apurado. Suas palavras estão dando margem a muita especulação. E já há listas de figuraços de primeiro escalão, circulando de
mão em mão, tanto intramuros do poder como nas esquinas da cidade.
O assunto chegou à Câmara Municipal em forma de pedido
de uma CPI pelo vereador Wellington Barreto (PPS) dizendo que
a apuração iria servir para confrrmar ou não o que foi dito pelo filho do prefeito.
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O que se sente no meio da comunidade mossoroense é que
tendo partido de onde partiu, pronunciada por quem conhece a
fundo tudo quanto acontece na PMM (pois até reunião do secretariado já convocou), o que vai ser apurado e conhecido poderá respingar até na sucessão de 96. Aguardaremos.
O Mossoroense - 3-8-95

SÃO DENÚNCIAS CONFIRMADAS
Repetidas vezes a Oposição levantou suspeitas quanto a detelDlinados atos praticados nos bastidores da administração municipal em Mossor6. Mas isso nunca foi levado na devida conta.
Sempre se dizia que os que se colocam em contrário a tudo
quanto vem sucedendo no âmbito da municipalidade, estavam desejosos era de sujar a honra alheia e de fazer oposição por oposição.
O silêncio sempre foi usado como arma para que as denúncias não fossem apuradas. Até que agora, veio o filho do prefeito,
abriu a boca. teve suas palavras repercutidas numjomal que não é
de oposição mas seu aliado. e, naturalmente, a partir de então essa
temática está tendo os seus devidos desdobramentos.
Com isso fica patenteado o atestado de que os oposicionistas tinham razão. O que vinham dizendo não era apenas conversa
jogada fora.
A cidade inteira sabe que há muito ti-ti-ti nos corredores palacianos e isso não vem de hoje. E há locais do centro da administração onde todo mundo desconfia de todo mundo até que se prove
o contrário.
Pois bem, depois do que foi dito pelo filho e repetido pelo
pai, aos dois, ou ao próprio prefeito não cabe outro comportamento senão o de levar o assunto adiante mas sem meio-termo nem
meias palavras. Com frrmeza e com clareza.
É o mínimo que os seus munícipes e contribuintes estão esperando.

DENÚNCIA 00 FILHO DE PREFEITO GERA CRISE
As declarações feitas à imprensa pelo filho do prefeito de
Mossoró, denunciando que na administração do seu pai Dix-huit
Rosado havia muita gente ficando rica ilicitamente, vem .promovendo estardalhaços em diversos setores da administração municipal
A denúncia pegou todo mundo de surpresa. E para quem esperava no dia seguinte às declarações, o desmentido do prefeito, a
surpresa foi maior, porque o próprio Dix-huit admitiu veracidade
nas palavras do filho.
Neste caso, toda a administração Dix-huit Rosado estaria
sob suspeição, lembrando um nebuloso episódio que culminou na
destituição de Fernando Collor de Mello da Presidência da República.
Da mesma maneira que Pedro Collor denunciou a administração do irmão Fernando Collor, o filho do prefeito declarou em
alto e bom som que havia CllSOS de enriquecimento ilícito no governo do seu pai.
A reação de Fernando Collor, à época das denúncias, foi de
desprezo diante das primeiras repercussões do caso, pensando ele
{Presidente) que ninguém iria dar atenção àquelas afirmativas do
irmão.
Só que o caso já tomava proporções, chegando ao Congresso Nacional que instituiu uma Comissão Parlamentar de Inquérito
(CPI). A investigação dessa CPI revelou coisas muito mais escabrosas do que as simples denúncias de Pedro Collor.
Gravidade - Ao participar do programa "Observador Político" (através da Rádio Resistência FM-94, a partir do meio-dia), o
Deputado Federal Laíre Rosado (pMDB), direto de Brasília, fez
uma avaliação rápida do episódio. Segundo o parlamentar, "em
Mossoró considero o assunto mais grave do que as denúncias de
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Pedro Collor, porque '0 Prefeito Díx-huit endossou as acusações
do seu filho, endossou as palavras dele e até agora ninguém sabe o
qqe realmente ele vai adotar de providências".
O Deputado Laíre Rosado advertiu para o fato de que na
época do escândalo denunciado pelo irmão do Presidente Fernando Collor, o Congresso instituíu uma CPI para apurar as denúncias, o que em relação a Mossoró, a Câmara Municipal não apenas
pode, mas também deve constituir uma CPI para apurar essas irregularidades denunciadas pelo filho do prefeito.

tos que devemo ser punidos por esta atitude.
Atuando como uma espécie de ombudsman (pessoa vigilante que corrige erros), Mário disse ontem que está atento a este
tipo de funcionário e que está preparando um relat6rio para entregar a seu pai, Prefeito Díx-huit Rosado, que tomará as providências cabíveis contra os apontados.
Gazeta do Oeste - 2-8-95

JOÃO MORAIS SOUCITA INSTALAÇÃO DE
CPI NA cÂMARA

ALERTA DE MÁRIo É ACOMPANHADO
POR PREFEITO

Deu entrada ontem à tarde na Secretaria da Câmara Munic~
pal, um requerimento de autoria do vereador João Morais
(pMDB), solicitando a formação de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI), para apurar atos de conupção dentro da Prefeitura
Municipal de Mossor6. O vereador justíflcou que existem indícios
claros sobre as irregularidades.
O filho do prefeito, Mário Rosado, denuncíou de público
que alguns funcionários estão enriquecendo com o dinheiro da
prefeitura, e o próprio prefeito, confirmou a acusação, declarando
à imprensa que já está íuvestigando para descobrir os culpados.
Morais, anexou ao seu pedido de CPI, c6pias das declarações de
Mário e Díx-huit na imprensa, reconhecendo a existência das irregularidades.
O requerimento solicitando a CPL será submetido à votação
em plenário na pr6xima terça-feira. O documento, continha a assinatura de mais sete edís, que também querem a fiscalização sobre
os fatos denunciados. O documento requer a formação da comissão especial e justíflca que é função do Legislativo, conforme a
Lei Orgânica do Município, e o Regimento Interno da Câmara, fiscalizar os atos do Poder Executivo, interna e externamente, no
zelo constitucional, da legalidade e da ética politico-admíuistrativa. O regimento também determina que a CPI terá duração de sessenta dias para concluir as investigações, fmdo este prazo, será
apresentado relat6rio para que sejam adotadas medidas sanat6rias
para o que for constatado. Entre as atribuições da comissão estarão: recolhimento de documentos, vistorias e depoimentos para
juntada de provas do fato investigado.
As provas - Atendendo a determinação legal, João Morais,
também reuniu provas para justificar seu pedido de CPL Ele disse
que existe a prova escrita que são as declarações de Mário e Díxhuit na imprensa, fato este não contestado posteriormente à publicação das matérias; a prova oral, que é o conteúdo da fala do
empresário Mário Rosado numa emissora de rádio da cidade.
Existe também o que é chamado de pós factum entre os advogados, que são as provas geradas durante a própria demanda.
''Para requerer a CPI,estou reunindo a prova inicial, que é justamente a declaração da autoridade máxima do município", enfatizou ó edil. "A 16gica mostra que mais provas surgirão a partir das
investigações", disse. O vereador fmalizou: "Não é possível que o
próprio prefeito venha de público reconhecer que estão roubando
o dinheiro público, e nada seja feito, de minha parte, a convocação
da CPI, está dentro da responsabilidade que me cabe".
Gazeta do Oeste - 10 -8-95

Dix-huit aguarda desenvolvimento de apuração
para tomar uma posição

MÁRIo ROSADO INVESTIGA FUNCIONÁRIOS
SUSPEITOS DE CORRUPÇÃO NA PMM
Quem pensa que vai utilizar a máquina da PMM (Prefeitura
Municipal de Mossor6) para enriquecimento rápido por debaixo
dos panos está muito enganado. O ex-Deputado Federal Mário Rosado, filho do Prefeito Díx-huit Rosado, avisou ontem. Via seu
programa na Rádio Tapuyo, que está investigando alguns suspei-

Suspeita em prefeitura

''Foram observações dele e que merecem respeito". O ponto
de vista foi apresentado ontem pelo Prefeito Díx-huit Rosado, já às
18hlOmiu, sobre reportagem publicada por este jornal na edição
de terça-feira última, com o ex-Deputado Federal Mário Rosado.
Na matéria. Mário - que é filho do prefeito - insinuou que poderiam estar ocorrendo casos de enriquecimento ilicito de pessoas
com atuação na prefeitura, estando pronto para denunciá-las a
Díx~huit para ele tomar providências.
"Mário não citou nomes e espero que eles apareçam", continuou o prefeito, ressaltando o papel extra-oficial cumprido pelo filho em favor do seu ,governo ao longo desse terceiro mandato
municipal. "Vamos ver onde podemos atuar fazendo uma investigação, pois tomaremos medidas em caso de constatação de qualquer irregularidade", disse.
O ex-Deputado pronunciou-se originalmente pela Rádio
Tapuyo, na tarde de anteontem.
A reportagem da edição de ontem da Gazeta reconstituiu os
principais trechos de sua fala, onde prevllleceu a ironia e a insistência em chegar aos eventuais culpados por consumo, indevido,
do dinheiro público: ''Quero mandar um recado, sutil, a determinadas pessoas que estão com a possibilidade de enriquecerem depressa, enriqueçam fora da prefeitura. Eu estou vigilante", estocou.

Jornal
Logo de manhã, no gabinete do Prefeito Díx-huit Rosado,
Palácio da Resistência, o prefeito foi inquirido por rep6rter da Gazeta sobre as opinões e explanações de Mário. Folheando um
exemplar do jornal, pediu um tempo para se pronunciar, "pois eu
ainda não vi o que Mário disse. Ele apenas comentou vagamente
comigo nesta manhã, ao sair de casa".
Segundo Díx-huit Rosado, '~á estou tomando providências", sem mencionar detalhes sobre o caso. Ao que parece, a estratégia do prefeito é antagônica à de Mário Rosado, mas tem
objetivo igual de alcançar a verdade na questão levantada pelo exDeputado Federal.
Entre funcionários contactados por este jornal, a propósito
da matéria feita em cima das declarações de Mário, não faltou
quem levantasse desconfiança de que o filho do prefeito esteja
realmente certo. Entretanto, quando se cobre nome de suspeito ou
suspeitos, o corre-corre é geral.

Prefeito Dix-huit Rosado reiterou apoio ao filho
Mário, ponderando que "são observações dele e que
merecem respeito".
Gazeta do Oeste-l o-8-95

Ex-Deputado adverte

FUNCIONÁRIOS SUSPEITOS ESTÃO
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SENDO INVESTIGADOS
Efilho do Prefeito Dix-huit Rosado
promete punição exemplar com ''porrete''
Sem qualquer posto oficial na gestão do seu pai, Prefeito
Dix-huit Rosado, mas atuando como seu anteparo e espécie de
ombudsman (palavra de origem sueca) da prefeitura, o ex-Deputado Federal Mário Rosado mandou duas advertências - sem nominar ninguém - a supostos gatunos que estariam agindo nos
porões da administração. Ele afirmou estar fazendo investigações,
podendo em breve surpreender algumas pessoas com a mão na
massa.
O "ombudsman", que se trata de algo como um ouvidor-gerai, atento a denúncias e reclamações, para encaminhar providências reparadoras, usou a Rádio Tapuyo ao meio-dia de ontem para
fazer o alerta. No seu programa "Passando a limpo", Mário rondou
os suspeitos como um blindado alemão:
- Quero llia1lC'_ ..,~ rc;catitl, ~t.ltil, a determinadas pessoas
que estão com a possibilidade de ennlft.lecerem depressa: se quiserem enriquecer depressa, enriqueçam fora da prefeitura. Eu estou
vigilante.
Em seguida, ele foi ainda mais cáustico: "Na hom que eu
estiver com o relatório pronto entregarei ao prefeito, para ele descer o "porrete" na cabeça de vocês, com toda força que merecerem".

Cerco
Dando a entender que está muito próximo de concluir sua
devassa, feita sorrateiramente, ele pronunciou-se como se estivesse com gente elencadajá na mira. "Julgo-me na obrigação de fazer
essa advertência, e vocês sabem com quem estou falando", cercou.
"Não vou permitir que dois ou três maus funcionários estraguem a
administração", aproxim'··.. ~e mais.
Mário Rosado considerou imperativo que cancros alojados
na prefeitura e com a possibilidade de se expandirem geometricamente, sejam extirpados. Se temor, disse, é que uma minoria voraz
possa embaçar o currlculo de Dix-huit. "Vou tomar conta para que
Dix-huit possa concluir o mandato saindo com o mesmo nome
honrado", prometeu.
No mesmo programa, Mário cientificou a comunidade de
que o prefeito não estava distanciado dos propósitos suspeitados
por ele. ''Eu estou vigilante e o prefeito também", contou. "Ele
(Dix-huit) disse que ia matar a cobra e mostrar o pau", assinalou
enfaticamente.
"Diminuam a fome", ensinou em tomprofessoral.
Em seu papel à la Sherlock Holmes, Mário também catalogou eventuais parceiros externos das pessoas investigadas. "Cui_
dado fornecedor: forneça pelo preço justo, entregue o peso certo",
avisou. ''Eu chego lá! Chego lá!", garantiu ele, acrescentando que
suas "pesquisas não terminaram". Porém, estariam num patamar
irreversível.
Gazeta do Oeste - 3-8-95

CÂMARA DISCUTE INVESTIGAÇÃO
EM PREFEITURA

Declarações de Mário repercutem
em Legislativo e CPf é mencionada
Começa a reverberar a advertência levantada pelo ex-Deputado Federal Mário Rosado, com tom de denúncia, referindo-se a
suposta existência de astutos funcionários da Prefeitura garfando o
Erário com um rosário de falcatruas. Na Câmara Municipal de
Mossoró, sessão ordinária de ontem à tarde, o Vereador oposicionista Wellington Barreto avaliou como sérias as colocações de

Mário. vendo como fundamental o aprofundamento do caso.
As declarações do ex-Deputado são instrumentos necessários para instalarmos uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), estimou Barreto da tribuna da Casa. Ele recapitulou
reportagens sobre o assunto publicadas em seqüência por este jornal na terça e quana-feiras desta semana, cobrando uma "manifestação veemente da Câmara".
O líder da bancada oposicionista, Tomaz Neto, realçou o
papel de Mário Rosado, filho do Prefeito, em relação ao epis6dio
abordado por Barreto e se dispõe a endossar pedido da CP!, mas
atrelado a outra para apurar "a situação da Câmara Municipal". O
vereador afIrmou confIar em Mário, acentuando que "as investigações vão ser feitas".

Mão
Em seu programa de rádio ''Passando a Limpo", apresentado ao meio-dia de segunda-feira pela Rádio Tapuyo, Mário Rosado insinuou que tinha algumas pessoas na Prefeitum querendo
"enriquecer". Alertou-o, sem nominar ninguém, para tirar a mão
do dinheiro público, prometendo ação enérgica do Prefeito Dixhuit Rosado com um "porrete"•
"Vamos aguardar essas providências da Prefeitura. Não
saindo um resultado concreto, nós teremos que instalar uma CPI",
creditou Wellington Barreto com alerta antecipadamente.
Em entrevista à Gazeta, publicada na edição de ontem, o
Prefeito Dix-huit Rosado foi o primeiro a tomar uma posição no
tocante ao que fora dito por Mário. O próprio Wellington Barreto
utilizou síntese da reportagem para assentar seu raciocínio, advogando uma CPI para contribuir à investigação autogerida por Mário.
O consenso, entre Barreto e Tomaz Neto, ficou baseado na
obrigatoriedade de apuração de qualquer suspeita. "O Prefeito
Dix-huit Rosado vai concluir seu terceiro mandato com a mesma
lisum de gestões anteriores, sendo claro que sobre ele não pesa
nada de desonestidade", comentou à Gazeta o Vereador Tomaz
Neto.

PENSO, LOGO...
Canindé Queiroz

De Recado
O ex-Deputado Mário Rosado, em seu programa veiculado
pelas rádios Tapuyo MossorólAlexandria, mandou um duríssimo
recado a quantos pretendem, de uma maneira ou de outra, tirar
proveito da municipalidade. Ele disse que está muito atento e que,
localizando ':/Ualquer desvio, comunicará imediatamente o fato ao
Prefeito, Dix-huit Rosado, que agirá com extremo rigor para coibir
absurdos.
O SR. HERÁCLITO FORTES (BlocoIPFL - PL Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados,
estatísticas levantadas pelo IBGE demonstmm o elevado grau de
pobreza das crianças brasileiras. Os índices são assustadores:
64,6% das crianças brasileiras são pobres. E quando se diz q'le as
crianças são pobres, na verdade vislumbra-s~ uma realidade bem
mais grave: se a criança é pobre, os pais, irmãos e avós são todos
pobres, pois a criança não se dissocia do universo familiar.
Se os números são elevados como um todo, assombram
quando se parte para uma análise mais detalhada.
Em São Paulo são faveladas 12,32% da população infantil.
Em Fortaleza, no Ceará, 27,78%.
O Nordeste, como sempre, é o campeão dos números negativos: 62,8% das crianças de até 6 anos de idade em casas em que
o chefe de família ganha até um salário mínimo. Até dois salários
mínimos, o percentual é de 64,6%. E mais: concentram-se em 26
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municípios nordestinos a maioria das crianças de até 6 anos de
idade em situação de pobreza.
Se o Nordeste sempre desponta como o campeão de índices
negativos nesse contexto, o Piauí tem ''brilho'' único. No meu Estado, o Piauí, em sua quase totalidade as crianças são pobres
87,7%. Os números do Estado superam a média nacional.
Trata-se de uma situação extremamente grave, a exigir o
apoio do Governo para reversão desse quadro.
Se não dispensarmos necessária atenção a essas crianças,
estaremos fechando as portas do Piauí para o futuro.
Os números levantados pelo IBGE conÍnmam pesquisas
que já haviam sido feitas pela UNICAMP, cujos estudos apontavam que 32% dos brasileiros vivem em situação extrema de pobreza, ou seja dos 157 milhões de brasileiros, 51,8 milhões não
têm condições de suprir suas necessidades básicas - comida, roupa, produtos de higiene, moradia decente, acompanhamento médico etc. Elza Berquó, pesquisadora do Núcleo de Estudos de
População da Unicamp, acrescenta: ''É lamentável, pois a desnutrição vai ter refl~xos na saúde mental das crianças. Não dá para dizer mais nada. E muito séria essa situação".
O empobrecimento mais radical da população, para Elza
Berquó, começou na década de 80, "a década perdida, que não registrou avanços".
Sabe-se dos efeitos nocivos da desnutrição em crianças. As
crianças desnutridas simplesmente não. aprendem. Alda Marco
Antonio, ex-Presidente do extinto CBIA e ex-Secretária Estadual
de São Paulo, da Secretaria do Menor, vê o futuro dessas crianças
como o futuro do País: crianças sem futuro apontam um país sem
futuro.
O SR. NEY LOPES (pFL - RN. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, na reforma tributária que se anuncia, o grito do Nordeste, é por justiça, e não por
favores ou paternalismo. A região quer o fim dos tratamentos legais de privilégios, que infelicitam o passado, e de certa forma,
prejudicam o debate presente, quando muitos confundem esses temas com preservação de interesses espúrios.
A desigualdade regional não é tema exclusivamente brasileiro. Ela existiu nos Estados Unidos, entre o Norte e o Sul; na Itália, entre o Mezzogiomo e as demais regiões, na América Latina e
na Ásia. Trata-se de questão comum aos países, principalmente
aqueles - como o Brasil- de grande dimensão geográfica.
Sr. Presidente, o tratamento fiscal tributário diferenciado é a
grande saída para reduzir as desigualdades entre regiões de um
mesmo país. De saída, elimina privilégios, ou seja, fixa regras diferenciadas, que só beneficiam aqueles que se ajustarem às exigências. Por exemplo: se numa região do Nordeste é prioridade a
produção de frutas tropicais, todas as pessoas físicas ou jurídicas
que satisfizerem determinadas exigências terão tratamento tributário diferenciado. Não haverá necessidade de isenção, diferenciamento ou incentivos dados individualmente, pois quem obedecer
ao critério geral fará jus ao benefício.
O caminho para atingir o tratamento diferenciado do Norte,
Nordeste e Centro--Oeste é a regulamentação do art. 43 da atual
Constituição do Brasil, com a implantação do federalismo regional. Isso fará com que a nossa Federação seja constituída por regiões, do ponto de vista s6cio-econômico e para efeito específico
de corrigir as desigualdades regionais.
Sr. Presidente, o Nordeste quer andar com os seus próprios
pés. Não deseja privilégios ou muletas da União. E o caminho será
a regulamentação do art. 43 da Constituição, tornando realidade as
Regiões Administrativas e o tratamento diferenciado. Com isto, a
reforma tributária ganhará celeridade; e não se trata de prejudicar
ou beneficiar tal ou qual região, mas tão-somente de encarar a rea-
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lidade brasileira como ela, é, buscando os meios de eliminar as desigualdades para fortalecer a Federação. Essa, inclusive, é uma
maneira de combater o separatismo, cujo fundamento é sempre a
pobreza e o discurso de que as matérias-primas saem das regiões
pobres para fazer a riqueza das regiões ricas.
E o que tenho a dizer.

DISÇURSO D..0 SR. PÁEs lANDIM qUE, ENTREGUE A REVlSAO DO ORADOR, SERA POSTERIORMENTE PUBLICADO.

O SR. PRESIDENTE (Wilson BragJl) - Passa-se ao
V - GRANDE EXPEDIENTE
Tem a palavra o Sr. Aldo Arantes.
O SR. ALDO ARANTES (pCdoB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, pretendo comentar
hoje duas questões - a reforma política e a reforma da Previdência.
Quanto à reforma política, que entra em pauta deste Congresso neste segundo semestre, dois aspectos aparecem de forma
mais imediata: a Lei dos Partidos Políticos e a Lei Eleitoral para
1996.
O Projeto de Lei dos Partidos Políticos, na verdade, já foi
aprovado pela Câmara e pelo Senado, e agora retoma à Câmara
dos Deputados. Nesse projeto de lei há matéria altamente polêmica, sobretudo a chamada cláusula de barreira.
A cláusula de barreira não impede a existência da representação dos partidos que não atinjam determinado percentual,
mas impede a existência parlamentar desses partidos e, na verdade, abre precedente para uma operação com vistas a incorporar a
chamada cláusula de barreira na Constituição brasileira.
Quero ressaltar que a cláusula de barreira faz parte da legislação eleitoral alemã e, no Brasil, a ditadura militar tentou implantá-la. O Gen. Garrastazu Médici fez constar na Constituição de
1967 uma cláusula de barreira que exigia um percentual de 10%.
depois reduzido, na Constituição de 1969. para 5%, mas, na verdade, esse dispositivo nunca foi colocado em prática.
É importante termos presente que o ensaio de aplicação da
cláusula de barreira foi feito, no Brasil, durante a ditadura militar
e, mais especificamente, num dos regimes mais autoritários e fascistas que este País teve: o Governo do Gen. Garrastazu Médici.
Se essa cláusula de barreira tivesse sido aplicada às eleições
de 1982, partidos como o PDT, PTB e PT não teriam representação nesta Casa. Essa cláusula é tão absurda que mesmo se um
partido, por hip6se, eleger 20 ou 30 Deputados Federais, caso não
atinja os 5% exigidos, perderá toda a sua representação - o que, no
meu entender, é um atentado à democracia, uma alteração da vontade expressa dos eleitores, e, portanto, uma perspectiva com a
qual não posso concordar.
Fui informado de que foram feitas consultas informais ao
Supremo Tribunal Federal e essa Corte superior comunicou que a
cláusula de barreira, nos moldes em que está no projeto de lei dos
partidos políticos, é inconstitucional. Então, já se discute a possibilidade de um entendimento com o Presidente da República para
que, após a segunda votação na Câmara dos Deputados, S. Ex" venha a vetar essa parte, exatamente por estar eivada de inconstitucionalidade, porque restringe a livre organização partidária.
Outra questão entrará na pauta das nossas discussões: a lei
eleitoral para 1996. A Comissão de Reforma Política, da qual faço
parte, constituiu uma Subcomissão com o objetivo precípuo de
elaborar uma lei eleitoral para 1996. O Deputado Bonifácio de
Andrada foi o Relator escolhido, e produziu um relatório, fruto do
seu trabalho pessoal e do empenho da Comissão, incorporando vários pontos importantes: a garantia da existência das coligações
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proporcionais, a retirada dos votos em branco na definição do quociente eleitoral e a regra de que o número dos candidatos será o
dobro do número de cadeiras a serem preenchidas.
O Deputado João Almeida propõe que o número de candidatos seja o número de vagas mais três, o que vai criar um problema político bastante sério para a maioria dos partidos. No entanto,
S. Ex", em sua proposta, cria mecanismos para facilitar o voto do
analfabeto, colocando símbolos e siglas nas cédulas eleitorais, e
proíbe a divulgação de pesquisa 20 dias antes das eleições, o que
me parece uma medida extremamente importante, porque conhecemos toda a manipulação que se faz com a divulgação das pesquisas. Por outro lado, S. Ex., em sua proposta, incolpOra vários
mecanismos de combate à influência do poder econômico no processo eleitoral. É bem verdade que ignora outras propostas, inclusive algumas que eu, pessoalmente, fiz, como, por exemplo, a de
que a contribuição de campanha fosse feita ao partido, ou ao fundo
partidário, e todas as doações fossem levadas ao conhecimento da
opinião pública, de tal forma que houvesse um controle da sociedade sobre as fontes de fmanciamento das campanhas. Infelizmente, essas propostas não foram incolpOradas.
Mas vejam V. Ex"s: aquele relatório, fruto do trabalho demorado de uma Subcomissão e de um Deputado, foi ao plenário
da Comissão e chegou às mãos do Relator, o Deputado João Almeida. O que fez o Deputado João Almeida? Engavetou-o, desconsiderando o trabalho da Subcomissão e do Deputado Bonifácio
de Andrada; e resolveu, então, propor não mais uma lei eleitoral
para 1996, mas sim um Código Eleitoral.
Ao propor essa altell!ativa, o Deputado João Almeida trouxe à discussão uma série de questões. Primeiro, o Regimento Intemo prevê, para códigos, uma tramitação especial, e exige a
constituição de uma Comissão Especial; os Parlamentares terão
vinte sessões para apresentar as suas emendas a essa Comissão Especial, e deverá haver sub-relatores, dada a complexidade e a
abrangência da matéria.
Portanto, a tramitação, a discussão e a votação de códigos
seguem um rito especial, exatamente pela complexidade da proposição. Tentar produzir agora um código eleitoral simplesmente tornará inviável a aprovação de uma lei eleitoral para 1996. Este é o
problema apresentado a esta Casa.
Acho que o Deputado João Almeida deveria ter incolpOrado o relatório do Deputado Bonifácio de Andrada, fazendo, evidentemente, as alterações que julgasse necessárias. Mas, a partir
do momento em que S. Ex" alterou o rumo dos trabalhos, foi criado um problema sério, até mesmo regimental, preliminarmente':
Que tramitação terá essa matéria? No meu entender, o Regimento Interno é muito claro. A tramitação especial implica um
prazo maior, conflitando com a necessidade de aprovação o mais
rapidamente possivel da lei eleitoral para 1996.
Em sua proposta, o Deputado João Almeida incorpora alguns aspectos positivos do relatório do Deputado Bonifácio de
Andrada, mas esquece outros, e inclui alguns dispositivos, no meu
entender, claramente antidemocráticos; define que o candidato deverá possuir domicilio eleitoral, na circunscrição em que pretende
candidatar-se, até dois anos antes da eleição; retira da cédula eleitoral o símbolo e a sigla propostos pelo Deputado Bonifácio de
Andrada e reduz o número de candidatos para o número de vagas
mais três, o que, na minha opinião, é um problema complicado,
sobretudo para os grandes partidos. É de fato um problema complicado: S. Ex" mantém a situação atual do Código Eleitoral, mas
impede o partido que não tenha atingido quociente eleitoral de se
beneficiar das sobras.
Darei meu testemunho aos Srs. Deputados e à SI'" Deputada
da minha terra aqui presentes. Em 1990, fui um dos Deputados Fe-
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derais mais votados do Estado de Goiás. Não fui eleito em decorrência do problema de quociente eleitoral. Dei entrada, juntamente
com o Sr. Dante de Oliveira, com uma ação direta de inconstitucionalidade, junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Li o parecer do
então Ministro Paulo Brossad, que considerou discutivel a questão
da inconstitucionalidade, mas inconstitucional a não-contagem das
sobras para os partidos que não atinjam o quociente eleitoral, dispositivo que está incolpOrado ao Código Eleitoral. Portanto, é uma
questão sobre a qual devemos debruçar-nos.
O Deputado João Almeida mantém o que, no meu entender,
distorce a vontade popular. Por outro lado, a intenção de S. Ex" de
reduzir drasticamente o quadro partidário, de criar - no meu ~n
tender - uma oligarquia de grandes partidos nesta Casa, está expressa em vários aspectos da sua proposta. S. Exa. sugere, por
exemplo, a constituição de mesas receptoras, e diz que delas participarão os cinco maiores partidos com representação nesta Casa.
Por que os cinco maiores? Por que não se fazer um sorteio entre os
partidos? Por que sempre só os cinco maiores? Isso não poderá
causar problemas? E restringe a participação no comitê de acompanhamento eleitoral apenas aos três maiores partidos. Desta forma, já não são mais cinco; são três! As participações vão-se
restringindo e, no meu entendimento, fica claro que o objetivo politico do Deputado João Almeida é exatamente o de criar uma estrutura partidária oligárquica, de três, quatro ou cinco partidos, o
que, na minha opinião, impede drasticamente a democracia.
Em seu relatório o Deputado João Almeida aproveita alguns
mecanismos de combate à influência do poder econômico, prome
a apresentação dê espetáculos nas campanhas eleitorais - o que me
parece positivo - mas não incolpOra propostas no sentido de obrigar que a contribuição econômica seja revelada à opinião pública,
de tal forma que haja transparência nos compromissos de cada
candidato. Por outro lado, também não cria mecanismo de proibição da divulgação das pesquisas eleitorais. Incorpora, é verdade,
um elemento importante: a retirada dos votos em branco para a definição do quociente eleitoral; mas na minha opinião, comete um
grave equivoco contra a democracia ao proibir a existência das coligações proporcionais.
Ora Sras. e Srs. Deputados, a coligação proporcional é fruto
da decisão do interesse do partido. A proibição da coligação proporcional tem um único objetivo: impedir que partidos menores
elejam Deputados que têm votos - e não raramente muitos votos.
Se fosse regra eleitoral, no Brasil, os mais votados serem os eleitos, tudo estaria bem. Mas não é o que ocorre. Pode haver lideranças de expressão, com uma expressiva votação, portanto, com uma
grande aceitação popular; mas se seu partido não atingiu um quociente eleitoral, esse candidato não terá a sua representação. Por-'
tanto, essa proposta do Deputado João Almeida - na minha
opinião - é autoritária, e visa à redução drástica dos partidos politicos.
Para não ficar parecendo que há uma mera indisposição de
minha parte contra o Deputado João Almeida, reproduzo aqui declaração de S. Exa. publicada num jornal da minha terra, o jornal
O Popular, que a Deputada Lidia Quinan, aqui presente, deve ter
lido. Os jornalistas fizeram ao Deputado João Almeida a seguinte
pergunta:
liA exigência dos 5% impediria que um partido
tradicional no Brasil, como o PCdoB, chegasse à Câmara Federal? O PCdoB é um partido que tem participação
efetiva nas discussões nacionais. Não seria um prejuizo
à democracia?"
Resposta do Deputado João Almeida:
"Não, absolutamente. Não vejo por que seria um
prejuizo à democracia. Um partido que tem 50 anos de
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existência e não consegue ter 5% do eleitorado - tenha
paciência - o eleitorado não está querendo que ele seja
partido representativo".
Ao meu ver, essa não é uma declaração própria de um democrata. Todos sabemos que um partido como o PCdoB, um partido que tem tradição política, enfrenta oligarquias e, por isso
mesmo, não tem recursos para fazer sua campanha; ainda por cima
é alvo de uma campanha leviana e irresponsável de combate à nossa luta.
Fez ainda S. Ex· a seguinte reflexão:
"Será que há no mundo hoje circulando idéias,
pensamentos que tenham um conteúdo fllosófico, de visão do mundo, em número superior a oito?"
Ou seja, S. Ex· enfatiza o critério matemático. Se guardasse
coerência, se, na verdade, não tivesse essa predisposição de se voltar contra certos partidos, em particular os partidos progressistas,
estabeleceria um critério político. Existem comunistas, socialistas,
social-democratas, liberais, e todas essas correntes de pensamento
têm que se expressar para o conjunto da sociedade. O critério não
pode ser matemático; ele é político. O grande partido de hoje amanhã poderá ser pequeno, e o que é pequeno hoje amanhã poderá
ser grande. Não nos esqueçamos da Arena e mesmo da situação do
PMDB.
Então, o que temos de preservar são as alternativas democráticas da sociedade. Como o próprio Deputado João Almeida
observou, a sociedade deve e pode organizar-se em função de tendências políticas que se esboçam em seu conjunto.
Antes de falar sobre a questão da Previdência, ainda tenho a
dizer que a reforma política não cairá do céu. No meu entender, a
reforma política parte de uma reforma mais abrangente, em curso
na sociedade brasileira - aliás, em âmbito mundial. Trata-se da implantação do projeto neoliberal.
Ouço o aparte do Deputado Jarbas Lima.
O Sr. Jarbas Lima - Nobre Deputado Aldo Arantes, estava acompanhando o pronunciamento de V. Ex· e até resisti à idéia
de aparteá-Io, para não cortar sua linha de raciocínio. Mas permita-me V. Ex· dizer que subscrevo sua reflexão sobre a noticiada
reforma política, sob a batuta do Deputado João Almeida. Acho
que estamos cometendo o maior dos crimes - e V. Ex·, como
membro da Comissão Especial que trata da reforma política, assistiu à discussão sobre o assunto - quando tentamos reduzir o número de partidos, a pretexto de que seriam, na sua maioria, partidos
de aluguel. Estamos cometendo uma violência contra a democracia, e não sei por quanto tempo teremos que trabalhar para rever
essa questão. Estamos abandonando a idéia de partidos com conteúdo, com mensagem. Assim como estão sendo escolhidos pela
quantidade de representantes, os partidos poderiam ser escolhidos
pelo peso ou altura dos seus representantes, o que significa a própria negação da idéia do partido político. É o partido sem dimensão no plano das idéias. Horroriza-me mais ainda, Deputado, o
fato de que, com esse pretexto de moralização, estaremos contribuindo para que não haja mais partidos de aluguel, mas só haverá
partidos grandes e absolutamente comprometidos com o Governo.
Ora, eliminaremos o risco das chamadas siglas de aluguel para nos
envolvermos com outro muito maior! A intenção é essa; digo a V.
Ex· que concordo inteiramente com sua exposição, embora não
pertençamos ao mesmo partido; a nossa diferença, no plano ideológico, é de extremos, mas nem por isso deixo de reconhecer que
V. Ex· tem absoluta razão no raciocínio que desenvolve.
O SR. ALDO ARANTES - Agradeço ao Deputado Jarbas
Lima, que aliás, se tem destacado na Comissão de Refonna Política na defesa de um pensamento democrático.
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Na verdade, essa questão não é isolada. O professor universitário argentino Atílio Boron destaca três aspectos do projeto neoliberal: o afastamento do Estado da atividade
econômica, com a prevalência das leis do mercado; o combate
às conquistas sociais e aos avanços democráticos, e mais: "A
refundação de uma ordem econômico-liberal, isto é, que deixa
as mãos livres às facções mais dinâmicas e concentradas no capital e exige a constituição de uma ordem política crescentemente autoritária". Então, a chamada política que está em curso
é o aspecto político da reforma neoliberal. Para restringir conquistas sociais e a soberania nacional, o projeto neoliberal exige a to~ada de posições que significam a redução da
democracIa, como a redução drástica do número de partidos,
~e~uçã~ dOA nú~er? de el~itores e uma série de medidas que, em
ultIma mstãncla, sao medIdas de cerceamento da democracia.
Passo agora a tratar da segunda questão que me traz à tribuna.
A proposta de Emenda Constitucional sobre a reforma da
Previdência Social em tramitação no Congresso Nacional é um
grave atentado às conquistas históricas dos trabalhadores e ao texto constitucional aprovado em 1988.
Entre outros pontos, o Governo pretende acabar com aposentado~a por tempo de serviço; pôr fim à diferenciação para aposen~don~ entre homens e mulheres e tr!lbalhaqdores urbanos,
ruraIS; retltar a garantia de atendimento universal à saúde direito
inscrito, no atual texto constitucional, passando-a para le~slação
ordinária, desvincular o valor dos benefícios do salário mínimo e
instituir a cobrança de imposto de renda aos aposentados. E não
fixa, na proposta de Emenda Constitucional, o limite do teto máximo a ser custeado pela Previdência Pública, jogando tal questão
para a legislação ordinária, com o objetivo de reduzir o teto para 3
ou, no máximo 5 salários mínimos.
O projeto golpeia o conceito de seguridade estabelecido na
Constituição de 1988, definido como conjunto integrado de ações
de inciativa do Poder Público e da sociedade destinada a assegurar
os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. O
Governo pretende, com sua proposta, reduzir ao máximo suas responsabilidades na área de saúde e da assistência social, e golpear
as conquistas previdenciárias.
Esse projeto faz parte dos ajustes que estão em curso no
Brasil, onde a política do menor Estado privatiza e internacionaliza setores estretégicos da economia, faz retrocederem as liberdades individuais e políticas e promove um corte drástico nos
direitos e garantias sociais.
Essa política tem como matriz as orientações do Consenso
de Washington. O Governo Fernando Henrique segue essa cartilha, impondo ao País todo o receituário neoliberal que já fracassou
no México e leva a Argentina à bancarrota.
A refomla da Previdência alinha-se nesses objetivos. O Governo maniplIa, sonega dados, mente, alardeia uma crise da Previdência com o objetivo de privatizar o setor. No plano, está a
entrega da parte rentável para a área privada deixando a parte deficitária para o setor público.
Um infonnativo da Federação das Indústrias do Estado de
São Paulo - ryESP, de 27 de março último, é bastante elucidativo.
Ao.se x:ferir A reforma ~ Previdência, a FIESP, afirma que a privatIzaçao no modelo chileno apressou os frutos que muitas pessoas suspeitam não ser socialmente os melhores. Mas ninguém,
ou apenas muito poucos, colocam em dúvida o seu aspecto econômico francamente positivo.
Eu pergunto: positivo para quem? Para os trabalhadores?
Para os segurados? Para milhões de brasileiros que contribuíram
c~ ~eu esforço, por uma vida inteira, para a construção do País?
POSItivo para as novas gerações que entram no mercado de traba-
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lho? Não. É positivo para os grandes grupos privados, para a ganmcia do capital, para os banqueiros que vêem em tudo uma forma de aumentar seus lucros exorbitantes, enquanto se observa o
empobrecimento relativo e absoluto da maioria da Nação.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, após o fiasco mexicano e a debâcle da Argentina, nossos neoliberais agarram-se ao
modelo chileno. O Chile é exemplo a ser seguido. É a vitrine que
nos serve de exemplo. No Chile só existe previdência privada.
Mas dos 14 fundos de pensão privados criados no Chile entre
1976 e 1977,8 já faliram - mais da metade. O Governo teve de
entrar para garantir a aposentadoria para quem recebe um salário

mínimo.
No caso chileno, houve uma grande transferência de receitas para o setor privado; enquanto isso foram reduzídos os investimentos govenamentais em educação e saúde. As perdas cobertas
pelo Governo no fundo de Seguridade Social atingiram em dez
anos 60% do PIB chileno. No Brasil, isso equivaleria a aproxima;
damente 30 bilhões de reais por ano e 300 bilhões em 10 anos. E
bom lembrar que o trabalhador chileno paga, obrigatoriamente,
para a previdência privada 20,5% de seu salário bruto, enquanto o
trabalhador brasileiro paga no máximo 10% de seu salário, até o
teto de contribuição, em tomo de mais ou menos nove salários mínimos.
Não é verdade que a onda no mundo capitalista é a privatização da previdência. Nenhm país com grande desenvolvimento
capitalista privatizou a sua área de Seguridade Social. Na Alemanha, 80% dos seguros são pagos pelo sistema público. Os trabalhadores alemães, aí incluídos os de altíssima renda, são obrigados
a contribuir para o seguro de saúde. A Constituição alemã proíbe o
governo de fazer convênios internacionais com países onde a previdência não seja basicamente pública. Para os alemães isso seria
transferir recursos públicos para o setor privado. Mesmo a Inglaterra, tida com exemplo de liberalismo, não privatizou este setor.
O mesmo acontece com os Estados Unidos e com o Japão.
Num mundo hegemonizado pelos EUA, a febre privatizante
e entreguista vira norma de conduta para os grandes grupos financeiros para os aventureiros e parasitas de toda espécie, que andam pelo mundo com seus capitais em busca de lucro fácil e
rápido. Aqui no Brasil econtram uma elite predominantemente rastejante, covarde e servil, com a espinha dobrada diante de seus patrões imperialistas.
A privatização é um modelo estimulado pelas grandes seguradoras associadas ao setor bancário. Esse tipo de orientação tem
vingado apenas nos países subdesenvolvidos como Chile e Argentina, e agora busca-se esse modelo rejeitado nos principais países
do mundo, ao Brasil.
A emenda que trata da previdência é inconstitucional. No
voto em separado, que proferi na Comissão de Constituição e Justiça, demonstrei que ela fere os direitos e garantias individuais
contidos na Constituição. No capítulo dos direitos sociais, o art. 7°
em seu inciso IV, ao definir os direitos e garantias individuais,
trata a Seguridade Social como um princípio universal e direito
inalienável de todo cidadão. Pela Constituição, a Seguridade Social consagrou-se como um instrumento capaz de resgatar a cidadania e reverter a probreza. Não se trata de assistência social ou
caridade oficial nos moldes do programa Comunidade Solidaria,
mas sim de direitos adquiridos pelos cidadãos.
A Comissão de Constituição e Justiça, após admitir a emenda que trata da refonna da Previdência deixou claro que sua maioria conservadora protege os sonegadores. Aprovou a preliminar de
inconstitucionalidade de quebra do sigilo bancário para as empresas devedoras alegando tratar-se de defesa dos direitos e garantias
individuais do cidadão - isso após votar pela admissibilidade da
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emenda sobre a Previdência, que fere direitos e garantias dos trabalhadores. A máscara cai, porque tenta-se destruir os direitos de
milhões de brasileiros, e encobrir e proteger os sonegadores.
O principal argumento do Governo para justificar a proposta de privatização da Previdência é a de que o sistema é deficitário.
Aí está a primeira mentira. S6 para citar o exemplo dos últimos
três, quando o Governo alardeava que haveria déficit, houve superávit. O Ministro Reinhold Stephanes anuncia um déficit de R$ 3,2
bilhões para este ano. O Governo trabalha para garantir que suas
previsões se confirmem e não para reverter o suposto saldo negativo e ainda deixar dinheiro em caixa.
A Previdência vem registrando superávits constantes. S6 de
exemplo, em 1992 o Governo anunciou um déficit de 13 trilhões
de cruzeiros, houve superávit de 11,57 trilhões de cruzeiros. Em
1993 o déficit alardeado era-de 5 bilhões de dólares, no final do
ano constatou-se superávit de 2 bilhões de d6lares. Em 1994 os
tecnocratas do Governo espalhavam que a Previdência teria déficit
operacional de 3,5 bilhões de d6lares, houve superávit de 2,11 bilhões. Os Ministros anunciam o caos no início, e constata-se saldo
positivo ao fmal dos exercícios fmanceiros Por trás de tanta mentira, de toda essa farsa, está a tentativa de privatizar a Previdência.
A auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União no
caixa da Previdência, mostrou que o Governo retém 20% de todas
as arrecadações da Seguridade Social. Esses recursos destinados à
Previdência são inferiores aos destinados ao Fundo Social de
Emergência. usado escandalosamente pelo Governo para comprar
flores, recepções e comprar goiabada.
A auditoria aponta que em 1994, o Governo utilizou de forma indevida, para despesas operacionais do INSS, 659 milhões de
reais dos recursos de contribuições de trabalhadores e empregados
à Previdência Social. Mesmo assim o superávit, nesse ano, foi de
R$ 1,8 bilhão, e até poderia chegar a R$ 2,45 bilhões "se o Tesouro Nacional tivesse repassado os recursos suficientes para a cobertura de despesas sob sua responsabilidade".
A Previdência vive em dificuldades, principalmente para
honrar seus compromissos com a saúde dos trabalhadores e projetarum futuro melhor para seus segurados. A Constituição de 1988
defme a folha de salários, o Cofins e o lucro, como as três fontes
de arrecadação da Previdência. Os salários respondem por 90%
das receitas administradas pelo INSS. Mas há duas maneiras de
enfrentar a situação, sob a ótica dos trabalhadores, trata-se de garantir suas conquistas históricas, ampliar as fontes de arrecadação,
recolher as contribuições, em atraso, enfrentar a sonegação e punir
exemplarnente os corruptos. Mas o caminho escolhido pelo Governo é o da Privatização.
Em artigo publicado no jornal O Popular, de Goiás, em 145-95, o Ministro Reinhold Stephanes esclarece os propósitos do
Governo: ''ninguém deseja que, num curto espaço de tempo, a Previdência deixe de pagar beneficios, ou tenha que suspender novas
pensões ou aposentadorias. Isso poderá acontecer, mantido o atual
quadro de incertezas e dificuldades".
Aí se encontra, então, a crise da Previdência. O Governo e
os empresários afmnam que uma das suas razões. é a "enonne"
carga tributária, que é muito pesada e força à informalização da
economia. Mas um relatório do Banco Mundial, de 1992, joga esses falsos argumentos por água abaixo. A maioria dos países que
seguem o receituário neoliberal têm cargas tributárias maiores do
que as do Brasil.
•
O Relatório do Banco Mundial, de 1992, informa que a carga tributária da Suécia, representa 56% do PIB; da Dinamarca,
51%; da Holanda, 47,6/; da França, 41,9%;- da Alemanha, 40,3%
da Itália 38%; do Japão, 28,3%, e dos Estados Unidos, 27,5%. O
Brasil tem uma carga tributária de 22,3 do PIB, menor até, nume-
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ricamente, do que a do Chile, que é de 22,9%, país citado como
exemplo de Previdência a ser seguida.
Um outro argumento é a aproximação entre o mimero de
benefícios e o número de beneficiários. Os dados manipulados do
Governo Federal, apontam uma relação de 2 contrilxIintes para
cada benefício. Em 1993, o País tinha um total de 32,4 milhões de
contribuintes para o sistema previdenciário, sustentando, 14,2 milhões de benefícios concedidos. Neste caso a relação daria 2,28
contribuintes para cada benefício, média acima da informada pelo
Governo.
Mas a verdade não pára aí. Por má-fé, por interesses escusos, e não por desinformação colocam-se no mesmo plano os contribuintes urbanos e os rurais.
Na cidade, a contribuição sai dos salários, enquanto no
campo vem do valor da produção. No campo existe apenas 1 milhão de empregados contribuintes, porque os outros 2 milhões estão na categoria de meeiros e proprietários. Ao excluir esses 2
milhões de meeiros e proprietários do esquema de contrilxIição e
incluí-los entre os beneficiados, a distorção fica evidente, empurrando o quociente da relação contribuintes/inativos para baixo.
O campo ainda possui oito milhões de contribuintes em
condições de pagar sobre o valor da produção. Para a relação contribuintes/inativos ser verdadeira, seria necessário agregar esse
contingente de contribuintes para a realização do cálculo.
Não se trata de separar os direitos dos trabalhadores da cidade. dos do campo, mas sim de utilizar dados e cã.lculos de realidades diferentes para se ter um conjunto realista e confiável.
O País tem 26 milhões de trabalhadores com carteira assinada. O contingente sem carteira assinada já chega aos 14 milhões,
atingindo 54% da população economicamente ativa. Com isso a
Previdência deixa de arrecadar a contrilxIição previdenciária desses trabalhadores e a conseqüência é que esses trabalhadores também ficam alijados de direitos trabalhistas e da cobertura
previdenciária.
O arrocho salarial praticado pelos sucessivos Governos
também prejudica a Previdência. Ao achatar os salários, o Governo também achata os valores a serem recolhidos, gerando uma redução no montante arrecadado pela Previdência. Os planos
econômicos recessivos, aplicados por esses governos, provocam
queda na produção, fechamento de empresas, acarretando demissões e reduzindo a capacidade de recolhimento.
Há um número muito grande de alternativa para aumentar a
arrecadação da Previdência, que perde de 35% a 40% de seu p0tencial de arrecadação. Das 3,5 milhões de empresas cadastradas,
cerca de 30%, ou seja, 1 milhão de empresas não pagam o que devem à Previdência. O Governo fecha os olhos. Para fiscalizar essas empresas existem apenas 3.500 fiscais, na média, 1.000
empresas para cada um deles. Aí está o motivo principal dos problemas financeiros. O recolhimento das 1,1 milhão de empresas
que sonegaram, tendo por base o pagamento de um salário mínimo
para seus empregados, daria um volume extra de recursos na ordem de R$22 milhões.
Outra fonte de prejuízo para a Previdência são os benefícios
recolhidos dos trabalhadores e não repassados pelos empregadores. Das 3,5 milhões de empresas cadastradas que recolhem o
FGTS de seu empregados, apenas 1,1 milhão fazem o depósito
mensal de suas contribuições, ou seja, de cada três empresas, duas
retêm, de forma indevida, os recursos das contribuições de FGTS
dos seus trabalhadores.
O Relatório do TCU revela que existe um volume de recursos da ordem de R$34 milhões em contribuições sociais a serem
cobrados, valor muito superior ao orçamento anual da Seguridade
Social. O Estado brasileiro é complacente com os sonegadores. A
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proposta orçamentária deste ano, aprovada pelo Congresso, aumentou em 43% o montante de recursos a ser renunciado pelo Governo. Essa renúncia não se restringe aos tributos fiscais.
Enquanto os trabalhadores pagam suas contribuições no ato de recebimento do salário, o Governo permite o parcelamento dos débitos das multas devidas ao Estado, cobrando juros abaixo dos
praticados no mercado. O Ministro Stephanes tem o desplante de
propor o parcelamento em 96 meses. O crime de sonegação responsável por boa parte da crise do sistema previdenciário e da saúde pública do País, é tratado com benevolência e complacência por
quem deveria exigir rigor nas cobranças e acertos para amenizar as
dificuldades vividas pela Previdência.
Outra grande fonte de recursos seria a inclusão dos trabalhadores sem carteira assinada. Essa economia informal, gerada
pela recessão sucessiva dos anos 80 e 90, abriga 14 milhões de trabalhadores, candidatos ao seguro mas não contribuintes do sistema. Na hipótese de esse enorme contingente receber um salário
mínimo mensal e contribuir com 8% de sua renda, a Previdência
arrecadaria mais R$1l2 milhões, suficientes para pagar 1.120.000
benefícios.
Apenas com a hipótese de inclusão, entre os contribuintes,
de três quartos daqueles que na área urbana deveriam estar contribuindo e não contribuem (excluindo-se aqueles que exercem atividades não remuneradas), chegaríamos a uma relação de 4
contribuintes para cada benefício concedido. Mesmo que o crescimento de benefícios se mantenha no ritmo de 3,5% ao ano, a Previdência teria fôlego para manter esse sistema por mais vinte anos.
Mas a verdade é que o Governo mete a mão nos recursos da
Previdência. O Governo retirou 20 bilhões de dólares da Previdência para [manciar a construção de Brasília. Ainda saíram recursos
para a construção da Usina de Angra dos Reis, Rodovia Transamazônica, Ponte Rio-Niterói e Hidrelétrica de Itaipu, entre outras
obras.
Entre 1967 e 1990, o Governo deixou de pagar outros 25
bilhões de dólares à instituição. Recentemente tirou dinheiro do
FAT e do seguro-desemprego para fmanciar empresas a taxas de
juros abaixo do mercado.
A Previdência tem 85% de sua receita provenientes das
contribuições de trabalhadores com faixa salarial entre 3 e 10 salários mínimos, ficando apenas 25% na faixa de 1 a 3 salários mínimos. Nas despesas, 70% dos benefícios concedidos situam-se na
faixa de 1 a 3 salários mínimos, enquanto apenas 30% deles estão
na faixa de 3 a 10 mínimos.
Segundo o Governo, a previsão para este ano é de uma receita de R$30 bilhões, para cobrir as despesas de R$33 bilhões.
Com a privatização, o Governo entregaria o filé para os grupos
privados, enquanto administraria o osso. Adotado o teto de 3 salários mínimos para a Previdência Pública administrar, a arrecadação seria de R$7,5 bilhões, contra uma despesa, com o pagamento
de benefícios, de R$23,1 bilhões, gerando um déficit de R$15,6
bilhões.
Ao responder pelos benefícios acima de 3 mínimos, a Previdência privada ficaria com uma arrecadação de R$22,5 bilhões,
fonte principal de custeio dos benefícios atuais, o que levaria, aí
sim, ao estrangulamento do sistema público, em consequência de
um déficit operacional de R$15,6 bilhões.
É a privatização disfarçada que está em curso. O que se
busca fazer é um crime contra os trabalhadores e os aposentados.
A média de vida no Brasil é de 63 anos, mas o Governo do sociólogo Fernando Henrique Cardoso quer propor a aposentadoria aos
60 ou 65 anos; o trabalhador morreria três anos antes de aposentar
ou teria apenas três anos de vida, em média, para viver de aposentadoria.
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Hoje os homens podem aposentar-se aos 60 anos de idade
ou com 30 anos de trabalho, as mulheres aos 55 anos ou com 25
anos de trabalho. Mas, diante da proposta do Governo, o nordestino viveria uma situação ridícula. Na Zona da Mata, por exemplo,
os canavieiros vivem em média 47 anos. O Governo garante-lhes a
morte treze ou dezoito anos antes de tirarem qualquer centavo da
Previdência como aposentados.
A igualdade de idade para aposentadoria entre homem e
mulher também é escandalosa. O Governo argumenta que as mulheres têm vivido mais. A mulher trabalha fora e no lar, numa dupla jornada estafante e estressante. Esse fato, em vez de ser
comemorado pelo Governo, é motivo de proposta para nonnas punitivas, com o prolongamento da idade para aposentadoria.
O Governo quer acabar com todas as aposentadorias especiais, inclusive de professores e de pessoas que lidam com trabalhos insalubres. Hão que ser utilizados critérios mais rigorosos
para a concessão desse tipo de aposentadoria, mas colocar em situação de igualdade um trabalho em local sadio e outro em local
insalubre, revela má-fé ou, no mínimo, ignorância.
Junto à privatização da Previdência, o Governo trabalha
com a idéia de privatizar a rede de saúde pública, jogando para a
legislação complementar a garantia de atendimento, agravando
ainda mais a crise do sistema de saúde pública no Brasil.
O Governo força seus cálculos para justificar sua estratégia,
mas sabemos que a Previdência no Brasil representava apenas
4,5% do Pffi em 1992, enquanto na Holanda é de 29,4%, na França de 18,6%, na Alemanha de 16,4%, Itália, 11,2% e Argentina,
7,4%.
O sistema não está falido, e há saídas para os dilemas
atuais. O principal deles é a ampliação das fontes de arrecadação.
Enquanto as empresas estão em processo avançado de informatização, a Previdência ainda está na idade da pedra em matéria de
fiscalização, necessitando urgente informatização e ampliação do
número de fiscais.
Outra medida necessária é a democratização do sistema. É
inconcebível que os segurandos não participem da gestão do sistema. Quem contribui tem que ter O direito democrático de interferir
nas grandes decisões.
O Governo também precisa arcar com sua parte. Há que repassar de imediato as dívidas que tem com a Previdência, ou, no
mínimo, apresentar uma proposta para quitar seus débitos que somam um valor aproximado de 25 bilhões de dólares.
Não há razão, portanto, para o Governo anunciar uma reforma da Previdência com um sentido privatízante. A Previdência
tem condições de se manter, melhorar seu desempenho fmanceiro
e administrativo e dar segurança aos brasileiros que já cumpriram
seus deveres na construção da riqueza deste País.
A refOlma da Previdência é necessária, mas não deve vir
como um golpe contra as conquistas sociais dos trabalhadores. Ela
deve basear-se na modernização, no combate à conupção e à evasão fISCal, enfim, numa série de medidas que garantam uma Previdência Pública moderna, competente, eficaz, assegurando os
direitos incorporados à Constituição de 1988.
Finalizo dizendo que, no segundo semestre, esta Casa vaí
deparar-se com problemas de grande rele'lância. Por isso, é extremamente importante que cada um de nós tenha a consciência de
~.;~ estamos aqui para defender os interesses da maioria do povo
brasileiro, dos trabalhadores, e não os interesses de grupos econô--~-:-._.~ e muito menos os do Governo.
Durante o discurso do Sr. Aldo Arantes, o Sr.
Wilson Braga, 4° Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Adylson Motta, § 2° do art. 18 do Regimento Interno.
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o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a palavra à nobre Deputada lidia Quinan, que, nos termos regimentais,
dispõe de vinte e cinco minutos para o seu pronunciamento.
A SRA. LÍDIA QUINAN (PMDB - 00. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a Constituição de 1988 pode merecer críticas por ter estabelecido no Título
vn, que cuida da ordem econômica e fmanceira, monopólios estatais, que a experiência recente demonstrou não serem a melhor solução para promover o desenvolvimento econômico do País.
Promulgada numa época em que o mundo ainda estava bipolarizado, antes da queda do Muro de Berlin e do esfacelamento
da então imponente União Soviética, a Constituição Federal refletia os conflitos ideológicos que dividiam os países, os preconceitos
e equívocos que a nova ordem econômica e política mundial puseram por terra.
A reforma da Constituição, para adequá-la às exigências do
atual momento histórico e econômico, já está sendo implementada,
mediante a flexibilização dos monopólios e a reforma da Previdência
Social, objeto das propostas de emendas constitucionais encaminhadas pelo Poder Executivo ao Parlamento do povo brasileiro, que
atualmente se encontram em debate no Congresso NacionaL
Pode-se afIrmar que o traço mais marcante de nossa Constituição, a par de notável declaração de direitos e garantias individuais, é o
seu caráter descentralizador no plano
político-administrativo, em contraponto com o centralismo administrativo, político e tributário que vigorava no -ecente peúodo autoritário, felizmente já superado.
Num país de dimensões continentais como o Brasil, com
imensas desigualdades regionais, a descentralização administrativa
e a mais equânime repartição das receitas fiscais e dos investimentos públicos e privados constituem poderoso inslnlmento para mínorar a situação de miséria em que, malgrado todos os esforços,
vegetam imensas regiões do País.
Estamos longe de atingir os objetivos fundamentais do Estado brasileiro de construir uma sociedade livre, justa e solidária,
prometida pela Carta Magna e desejada por todos nós. Mais distantes ainda estamos de erradicar a pobreza, a marginalidade de
milhões de brasileiros, ou mesmo de reduzir as desigualdades regionais, consoante o preceito declaratório do art 3° da Constituição Federal.
Continuamos sendo vários Brasis, desde o Brasil do Primeiro Mundo, de regiões do Sudeste, ao Brasil de Bangladesh e Ruanda, do Nordeste, do Norte e de algumas regiões do Centro-Oeste,
cujos índices de pobreza, de mortalidade infantil, de analfabetismo
afrontam a nossa consciência cívica e humanista.
De qualquer forma, é preciso reconhecer que a Constituição
de 1~ 88 rompeu com o centralismo autoritário, ao integrar os Municípios na eslnltura federativa e ao redefmir a partilha dos recursos, aumentando a participação dos Municípios.
Propaga-se atualmente que o Poder Executivo proporá a federalízação do ICMS. Ora, tal "federalização" representaria justamente.um movimento contrário à descentralização. Voltaremos à
época dos Governos gerados a partir de 1964, que ditavam. as normas do ICM, a serem observadas por todos os Estados.
O Constituinte de 1988 reservou aos Estados um elevado
grau de autonomia, inclusive tributária, que lhes permite formular
as políticas de desenvolvimento que mais lhes interessam. Dessas
políticas participam os Municípios, detentores que são de 25% da
receita do ICMS.
A federalização do imposto virá justamente pôr um ponto
final nessa atuação conjunta de Estados e Municípios e devolver
aos gabinetes de Brasília o poder de dizer o que é melhor para
cada comuna do País.
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Desde já deixamos nossa manifestação contrária à a).teração
de uma sistemática de tributação que vem dando apreciáveis incrementos às receitas municipais, conforme posso comprovar com os
Municípios de meu Estado.
Acrescente-se que o aumento de participação dos Municípios na receita tributária teve as boas conseqüências para o País
nos últimos seis anos, pois, de certa forma, interiorizou o progresso e procurou combater o fluxo de migração interna, que está provocando uma caótica explosão urbana nas nossas grandes cidades.
Não há dúvida, Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados, de que
as megalópolis inadministráveis e violentas do Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, bem como quase todas as demais Capitais foram
vítimas da explosão populacional causada pelo modelo econômico
vigente no período autoritário, que concentrava recursos na União,
privilegiando as grandes cidades com seus investimentos, deixando à míngua milhares de Municípios do interior.
. O fortalecimento dos Municípios, conmdo, ~o resulta apenas das reivindicações dos municipalistas clássicos. E uma exigência nacional, para induzir o crescimento mais equilibrado do País e
para diminuir a pressão populacional sobre as grandes cidades,
que são hoje palco de inaudita e espantosa violência.
Sr. Presidente, meus pares, ao propor a quebra dos monopólios, ao abrir mão da administração das empresas estatais, o Governo Federal reconhece o encerramento de um ciclo da economia
brasileira, no qual o Estado exerceu um papel fundamental na
construção das bases da economia nacional. A esse ciclo correspondia um tipo de Estado, um modelo de Federação, no qual a
União detinha quase todos os poderes, competências e recursos.
A partir do momento em que a União reconhece o fIm desse
ciclo, a partir do momento em que a União se retira do setor produtivo, deixa de produzir aço, não mais explora jazidas minerais,
abate o monopólio do petróleo, abre mão das telecomunicações, da
geração e distribuição de energia elétrica, concede à iniciativa privada a exploração dos potenciais de geração de energia elétrica, da
distribuição de gás canalizado, privatiza as estradas e pontes e sinaliza no sentido de privatizar a própria Previdência Social, tornase imperioso rediscutir o pacto federativo, rever a competência da
União, dos Estados e Municípios, de modo a adaptar a Federação
ao novo modelo de Estado que se está desenhando.
O próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso, em recente entrevista, proclamou enfaticamente o "fim da Era Vargas",
o flDl do Estado intervencionista na ordem econômica, como produtor.
A reforma do Estado que está em andamento e em debate
no País não deve, portanto, se limitar à simples retirada do Estado
do setor produtivo. Deve incluir necessariamente e tomo conseqüência o debate sobre o pacto federativo, sobre as novas responsabilidades dos três entes da Federação.
Este novo Estado que se retira da produção de bens e orienta suas atividades no sentido próprio de exercer prestação de serviços públicos de saúde, educação e segurança é o resultado da
extraordinária revolução técnico-científica deste final de século.
Revolução tecnológica que tem causado profundas transformações
sociais e econômicas, com inevitâveis reflexos nas instimições politicas.
No plano internacional, essa revolução técnico·cientifica já
provoeóu a integração econÔmica de vários países, a criação de
blocos regionais, COttlo resposta à crescente globalização da eco·

nomia.
É claro que o Brasil, até mesmo por SUa singular extensão
territorial, não pode ficar ittJ.une, no plano interno, nas suas instituições internas, a essas transfotJnàções.
O velho modelo de Estado federativo, criado há cem anos
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com a República e reforçado na Era Vargas e no período autoritário, cumpriu o seu papel histórico e não oferece mais resposta para
os problemas do País.
Estamos vivendo uma época em que as telecomunicações e
a informática estão conformando a sociedade e a economia e em
que a consolidação democrática e o fortalecimento da cidadania
trazem novos desafios e novas exigências.
A velha estrutura da Federação brasileira deve ser rediscutida, debatida com toda a sociedade, especialmente a partir da perspectiva de que a União, com o fim do investimento do Estado no
domínio econômico, como ente político, perde, cada vez mais, sua
força e suas antigas atribuições.
O fim da ''Era Vargas" deve, necessariamente, significar o
flDl do modelo de Estado em que a União tinha todos os poderes,
toda a competência e quase todos os recursos.
Por isso, queremos que a reforma do Estado encaminhe,
também, no sentido da discussão de um novo pacto federativo,
com gradativa limitação das atribuições e tarefas da União e o
conseqüente fortalecimento dos outros dois entes da Federação, os
Estado~ e os Municípios, com realce ao último.
E preciso que a União abra mão do virtual monopólio que
exerce sobre alguns serviços públicos e sobre investimentos que,
descentralizados e confiados diretamente aos Municípios, ou executados em parceria com Estados e Municípios, poderiam ter mais
eficiência, transparência, economicidade e moralidade.
Sabe-se que descentralização significa mais economia, mais
efIciência e mais moralidade, pois as populações e as comunidades
afetadas ou beneficiadas pelos serviços ou obras públicas têm melhor condição de fiscalizá-los de perto.
Por isso, Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, a luta municipalista alcança hoje um novo patammar. Apenas para ilustrar e
como exemplo, consideramos necessário que não apenas o serviço
de saúde, mas a educação, em todo os níveis, poderiam ser gradativamente confiados aos Municípios, com a torrespondente distribuição de recursos.
As escolas de 2° grau médio, hoje de responsabilidade dos
Estados, e as Universidades públicas certamente seriam melhor
administradas pelos Municípios, em parceria com a comunidade e
com a iniciativa privada, como ocorre em vários países desenvolvidos.
A experiência recente tem demonstrado que a União está
sendo incapaz de dar resposta efIciente e econômica às necessidades da sociedade e que é uma incoerência tentar resolver em Brasília questões locais que afetam pessoas que vivem a centenas ou
milhares de quilômetros de distância.
Toma-se necessário, a nosso ver, promover uma verdadeira
revisão não só do Estado, mas da Federação, de modo a fortalecer
cada vez mais os Municípios, transferindo-lhes serviços, atribuições e recursos, depois de democrático debate com toda a sociedade
brasileira.
Diante dessa tendência natural de descentralização e municipalização dos serviços e obras públicas, diante do novo papel do
Estado brasileiro, a partir da reforma constitucional em debate no
Congresso Nacional, soa como um anacronismo e um retrocesso
os termos com que foi redigida e promulgada a nOva Lei de Diretrizes Orçamentárias, que prevê a exigência de maior contrapartida
por parte dos Estados e Municípios no custeio e investimento de
projetos de interesse eómum.
Uma análiSe do Orçamento Geral da União mostra que O
Governo Federal despende a maior parte de seus recursos Cottl a
rolagem ou pagamento de suas dívidas interna e externa. Reconhecemos que a União, em eónseqüência da dívida pl1blica está privada dos meios de que rrecisa para cumprir suas responsabilidades atuais.
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Porém, isso não pode ser motivo para transformar os Municípios no ''bode expiatório", para explicar ou debelar a inflação.
De qualquer forma, ao privatizar as empresas estatais, O
Governo Federal pretende pagar a dívida pública, recuperando sua
capacidade em investir na infra-estrutura, na saúde pública e na
educação.
Mas os Municípios brasileiros, especialmente as pequenas
cidades do Centro-Oeste, continuarão sem dispor dos recursos indispensáveis para atender às suas populações.
Como representante do Estado de Goiás, onde dezenas de
Municípios lutam com dificuldade para prestar os serviços públicos essenciais, não podemos deixar de repelir estas idéias do Ministro José Serra.
Esperamos que S. Ex A reveja a intenção de penalizar Municípios cujos recursos são, em geral, melhor investidos do que os
recursos federais. Ressalte-se que, em sua maioria, as Prefeituras
estão com as finanças em ordem, o que sabidamente não ocorre
com as contas da União.
Queremos, sim, a reforma patrimonial, fiscal, tributária,
previdenciária, mas não abrimos mão do fortalecimento cada vez
maior dos Municípios.
Fortalecer os Municípios significa dotá-los de mais receitas
não vinculadas, de modo a permitir a ampliação de suas responsabilidades na prestação dos serviços públicos de interesse local e na
solução dos problemas que afetam às suas específicas populações.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Não havendo
mais oradores para o Grande Expediente, passa-se às Comunicações Parlamentares. Antes, porém, concedo a palavra, para uma
Comunicação de Liderança, ao Deputado Ney Lopes, que falará
pelo Bloco Parlamentar PFLIPTB. SExA dispõe de dez minutos.
O SR. NEY LOPES (BlocdPFL-RN. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, no final deste mês,
realizar-se-á, aqui em Brasilia, uma Convenção Extraordinária do
Partido da Frente Liberal. Será a oportunidade para uma profunda
reflexão não apenas sobre a realidade brasileira, mas sobretudo
acerca do ideário que inspira o verdadeiro liberalismo.
Esse Sr. Presidente, é um evento da maior importância para
a sedimentação do nosso partido, o Partido da Frente Liberal, e
também para estabelecer definições claras sobre o que a maioria
do partido pensa, para evitar, ou pelo menos esclarecer, situações
como algumas que freqüentemente surgem, no sentido de confundir-se o liberalismo com uma doutrina comprometida com o status quo, conservadora ou defensora exclusivamente dos
privilégios ou do capitalismo selvagem.
Na verdade, Sr. Presidente, se examinarmos a História do
Mundo com responsabilidade, vamos encontrar diversos episódios
em que os defensores da liberdade humana, em todos os níveis,
qualificam-se como liberais. Na Inglaterra do século passado, Johan Bentham, em nome do liberalismo, lutou pela limitação das
horas de trabalho, pelo pagamento das horas extras, pelo respeito e
dignidade da pessoa humana. No pás-lI Guerra Mundial, o estado
de bem-estar, social, welfare state, nasceu da inspiração neoliberal, ou seja. daqueles que não aceitam dogmas como forma de vida
social, mas sim princípios fechados em doutrina que defenda a liberdade do homem, sem prescindir da presença indispensável do
Estado como elemento de controle social.
No Brasil de hoje, um trabalho orquestrado por certas áreas
constituindo estratégia político-eleitoral de certos grupos, comprometeu o verdadeiro liberalismo com uma expressão jocosa, em
que se procura igualá-lo ao que chamam de neoliberalismo. que
seria uma liberada nova, uma forma nova de exercício de liberdade. Na verdade, a liberdade nasce com o homem, com a pessoa humana, e não pode, de forma alguma, assumir feições,
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caracteósticas sazonais. Não pode a liberdade do Século XX ser
diferente do princípio de liberdade do século ou dos séculos passados.
Em verdade, os que procuram jocosamente confundir o liberalismo de preocupação política, no plano de liberdade, e de
preocupação social, no plano da economia, são aqueles que assumem uma postura de neoconservadores, porque evitam as mudanças.
O liberalismo quer justamente a mudança. Quem defende a
liberdade da pessoa humana não se confunde com o imobilismo,
quer sempre dar condições plenas de exercício dessa liberdade humana. Daí por que a convenção do Partido da Frente Liberal, marcada para o fmal do mês, vai permitir uma discussão interna e quem sabe? - até a divulgação de algum documento, algum manifesto defmindo os compromisssos da maioria do partido com relação à defesa da liberdade, sobretudo no plano social.
A pessoa humana, para exercitar os seus dons, necessita de
uma vida social condigna, o que pressupõe salário justo, assistência à saúde e educação, condições mínimas de habitação, enfIm,
todos os pressupostos de dignidade veiculadas ao que se poderia
denominar preocupação liberal social, que, na verdade, inspira
segmentos majoritários do Partido da Frente Liberal. Podem existir, aqui e acolá, determinados bolsões de resistência a essas idéias,
como nos demais partidos de qualquer matriz ideológica também
existem tendências diferenciadas, o que, na verdade, ternrina por
colaborar para uma maior vitalidade e dinâmica partidária.
O Partido da Frente Liberal quer ter sua participação não
apenas na atualidade brasileira como um todo, mas especificamente no apoio às reformas do Presidente Fernando Henrique, em uma
ótica de compromisso, de liberdade de distribuição social, dando
condição de vida social condigna para todos os brasileiros, porque
isto é, na verdade, o básico em nosso programa no qual desde a
fundação de partido está escrito "lutar pelo liberalismo social".
Sr. Presidente, como disse no início do meu pronunciamento , isto servirá não apenas para debate interno do Partido da Frente Liberal, mas também para esclarecer posições. Muitas vezes,
lemos na imprensa diária que o partido tal tem preocupações sociais, e deixa-se com uma insinuação ou, às vezes, até com uma
acusação explícita, a idéia de que o Partido da Frente Liberal se
preocupa apenas com a privatização, com a concessão de privilégios a grupos econômicos dominadores do País.
Isso haverá de ser esclarecido por um movimento crescente,
que nasce no seio do Partido. Nossas idéias, por exemplo, com relação às privatizações aguardam coerência com a própria doutrina
liberal, mas têm suas limitações. A privatização que desejamos
não é a eliminação do estado, que, como ente de controle social,
haverá de existir, porque, do contrário, iremos recuar para o Laissez·faire ou para o que os mósofos sociais chamam de niilismo
social. Não. O que desejamos é um estado fortalecido em suas funções básicas, e a privatização daquelas áreas econômicas que não
sejam consideradas vitais para o exercício e funcionamento da cidadania e do próprio Estado.
Portanto, o Partido da Frente Liberal quer privatizar não de
forma indiscriminada e sem limites mas sim com o compromisso
de preservar estatais eficientes e, de outro lado, usar a receita decorrente dessa privatização com fins que não sejam apenas os de
saldar obrigações e despesas correntes, mas com frns de investimentos sobretudo no campo social.
O Partido da Frente Liberal, portanto, no seu debate do fmal
deste mês de agosto, na sua convenção extraordinária, terá como
uma das metas prioritárias ativar essa dinâmica de dicussão sobre
o sentido verdadeiro do liberalismo. Não ter medo de pregar a liberdade em todos os níveis, inclusive a liberdade de mercado;
também não ter medo de estabelecer, com tintas bem claras e objetivas. que desejamos um Estado fortalecido nas suas funções es-
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senciais, para que atue como elemento de poder moderador, ajudando e beneficiando, quando necessário aquelas categorias sociais que não tenham por natureza, por origem de destinação o
lucro.•É essa a preocupação dominante posso dizer, pelo que ouço
dos meus correligionários, do Partido da Frentre Liberal, que pretendem, de agora em diante, exercer neste plenário e em todas as
ações políticas, no apoio ao Presidente Femando Henrique Ca~do
so, uma postura clara e sempre esclarecedora dos seus verdaderros
compromissos, de forma a eviur as distorções dirigidas, organizadas, orquestradas, dos que desejam confundi-lo com um partido
defensor de privilégios ou resistente às mudanças.
Nenhum partido certamente, na atualidade brasileira, tem
lutado tanto pela mudança em todos os setores deste País quanto o
Partido da Frente Liberal, que assume claramente as suas posições
que não deseja ser o proprietário da verdade, o latifundiário da
verdade, por isso seria negar a própria dinâmica da discussão social
O PFL que luta pela mudança, tem, sobretudo. compromissos, não com grupos, mas com o País e com o seu futuro.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Adylson Motta) - Concedo a palavra, por três minutos, ao nobre Deputado Aguelo Queiroz, para uma Comnnicação de Liderança, pelo PCdoB.
O SR. AGNELO QUEffiOZ (PCdoB - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, onde vai parar
essa política do Sr. Fernando Henrique Cardoso? Observem pesquisa da Soma Opinião & Mercado, publicada no Correio Brazi·
liense de ontem: 39% das lojas do Distrito Federal já demitiram
funcionários em conseqüência da queda das vendas nos últimos
meses; 76% passaram a vender menos nos últimos meses; apenas
17% conseguiram manter suas vendas e menos ainda - s6 6% chegaram a aumentar o movimento.
Este é o quadro, Sr. Presidente, apenas na área do comércio.
mas ocorre também na área da conslnIção civil e em vários setores
da vida econômica do nosso País, em decorrência da política dos
juros altos e da falta de crédito, da política que escancara a importação de supérfluos. Mas não é só isso. Continua o aumento do desemprego, há arrocho salarial brutal, falência do sistema de saúde,
inexistência de recursos para a agricultura - que provocou grande
protesto dos agricultores -. queda da produção industrial, pânico e
terror no serviço público devido às propostas anunciadas pelo Sr.
Bresser Pereira.
Este, Sr. Presidente, é um pequeno quadro da política do Sr.
Fernando Henrique Cardoso, que não é nova; sempre foi praticada
pelos setores conservadores da nossa sociedade. Infelizmente,
agora os setores conservadores estão no poder, aplicando plenamente a sua política, que insistem não ser neoliberal - é evidente
que é, porque copiada claramente de outros países. Isso já aconteceu com o fracasso retumbante do México. que fez a privatização.
a desnacionalização, a demissão em massa, provocando o aume9-to
da dívida externa e a estagnação do crescimento econômico. E o
que está acontecendo em nosso País.
Registro o nosso repúdio veemente a essa política que já
atingiu a área econômica, entregando os monopólios de áreas importantes da sociedade brasileira. Mas não se limita a isso. Agora
querem também tirar dos trabalhadores a estabilidade e também os
direitos previdenciários. E não se contentam apenas com isso.
Querem também restringir a democracia no Brasil, porque esse
sistema que querem implantar é incompatível com a democracia.
O Governo Fernando Henrique Cardoso quer fazer a reforma eleitoral e partidária, para restringir a democracia e para que
apenas alguns grandes partidos possam existir na vida institucional
brasileira.
Esta é a forma de limitar a participação dos setores políticos
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que não concordam com essa proposta, setores ideológicos que lutam por um projeto nacional avançado, de igualdade social e de-

senvolvimento para o nosso País, e não esse projeto atrasado,
antigo, da dependência brutal, da fome. do aprofundamento da miséria e de transtornos para a sociedade brasileira, os quais já estamos vivendo hoje.
Esse é o projeto neoliberal que o Presidente Fernando Henrique Cardoso encampou, sendo que hoje os setores mais conservadores, mais reacionários da sociedade brasileira abraçam com
toda força essa política.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Vai-se passar ao
horário de

VI - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Tem a palavra o Sr. Paes Landim, pelo Bloco Parlamentar
(pFLIPTB).

DfSqURSO D...0 SR. PAES LANDIM QUE, ENTREGUE A REVISAO DO ORADOR, SERA POSTERIORMENTE PUBLICADO.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Com a palavra o
nobre Deputado Jarbas Lima. que disporá dos dez minutos destinados ao PPR.
O SR. JARBAS UMA (pPR - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, desta mesma tribuna.
não faz tanto tempo, o Deputado Ulysses Guimarães mostrava
para o Brasil um pequeno documento chamado Constituição da
República Federativa do Brasil, de 1988, e o chamava de Constituição Cidadã.
A idéia contida nessa imagem conslnIída pelo Dr. Ulysses
Guimarães é antiga. Eu mesmo, em discurso que fiz ainda hoje,
nesta tribuna, disse que o fundamento da democracia é o respeito
às leis. Não há como se organizar o Estado sem envolver sua população no compromisso de respeito às leis. Não existem leis hierarquicamente superiores à chamada Lei Maior, esta que o Dr.
Ulysses chamou de Constituição Cidadã, da qual derivam todas as
demais leis do País.
Presume-se que o conteúdo deste livrinho, a nossa Constituição. seja a síntese, a espinha dorsal de toda a ordem juúdica legal, do País, e que todos a respeitem. Isso deveria ser assim, Sr.
Presidente. mas. na verdade. se olharmos o que acontece no nosso
País em termos de respeito à lei, veremos que isso pode ser chamado. sem exageros. de a prática do absurdo. Há uma hipocrisia
muito grande, e as nossas instituições, pela sua passividade e
omi~são. se prestam a formar esse coreto onde desftlam essas cenas que desmoralizam, sem dúvida alguma, as instituições.
Apenas a título de exemplificar o que estou dizendo. a
Constituição diz. no seu art. 62, que, em circunstâncias especiais,
o Presidente da República pode editar medidas provis6rias, desde
que se trate - essa é a presunção - de situação emergencial que
exija urgência na solução.
Sabemos - e não causa espécie a mais ninguém - que as
medidas provisórias estão sendo usadas para tudo, num processo
de absoluta desmoralização de instituições como a nossa, que tem
de cuidar disso. Já não há mais aquele escrúpulo ou aquele pudor
de arrumar uma explicação, ou de vez em quando fazer algum protesto. Já se aceita, porque já passamos das mil medidas provisórias, a maioria delas editadas e reeditadas várias vezes. E o nosso
Poder, que teria a responsabilidade de fiscalizar a execução dessas
medidas, até porque há um Regimento especial próprio para isso,
acanhou-se, apequenou-se e está encurralado pelos fatos determinados pela arrogância do Poder Executivo, que faz o que quer e
fica por isso mesmo. Mas vamos voltar a isso em outra ocasião.
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Quero hoje fazer, como ponto fundamental desta minha
apreciação, uma outra demonstração de desmoralização das instituições, em termos de Constituição, que é a que está no art. 37,
que trata da Administração Pública. E essa é escandalosa! Essas
pessoas já ficam constrangidas de terem de ouvir falar sobre isso.
Já não há contestação. Essa Administração Pública deve ser desenvolvida com base em alguns prjncípios, porque é a administração
do bem público, da coisa pública, da res publica. Então precisa
estar subordinada aos princípios da moralidade, da legalidade, da
publicidade e da impessoalidade. O que significa impessoalidade?
Que as coisas não podem acontecer na administração pública em
função do nome ou do retrato de pessoas, mas devem ocorrer de
forma impessoal, porque se trata da administração pública.
No § lOdo mesmo art. 37 há uma outra regra - e é aqui que
eu quero fixar meu despretencioso discurso - que diz que a publicidade, como prjncípio da administração pública, é obrigatória,
mas tem de acontecer sob a égide de alguma orientação. Qual é a
orientação? A publicidade tem de ocorrer no sentido de educar,
orientar e informar a população. São essas as únicas possibilidades
de se fazer publicidade: educando, orientando ou informando.
Esse é o texto da Constituição. Não estamos falando de nenhum
dispositivo constitucional que dependa de uma interpretação esotérica ou de convocação de estudiosos do Direito Constitucional
para explicar-nos o que significa isso. Em outras palavras significa
que, com base no respeito ao princípio da impessoalidade, o administrador público não pode se utilizar dos recursos públicos para se
promover pessoalmente. Isto é crime! Gastar dinheiro público com
propaganda é crime!
Não há quem tenha a coragem de enfrentar o § lOdo art. 37
e tentar uma outra interpretação que não seja aquela literalmente
expressa pela Constituição.
Pois bem. Tanto quanto o que acontece com a medida provisória na publicidade, praticam-se os maiores absurdos. Os Prefeitos desrespeitam a Constituição, porque se encorajam com o
que vem de cima, os Governadores desrespeitam a Constituição, e
o Presidente da República, o todo-poderoso chefe do Poder Executivo da República Federativa do Brasil, gasta como quer. E, por
inCIÍvel que pareça, os mecanismos de fiscalização, o máximo que
fazem - pelo constrangimento eu entendo -, é silenciar sobre os
fatos, porque não há outra forma de se interpretar o que está escrito com todas as letras na Constituição.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, volto agora ao que disse no
início do meu discurso e a um outro que flZ ainda hoje desta tribuna falando sobre o perigo da bajulação, da vassalagem, do capachismo na administração pública, do desvirtuamento no trato
injustificado que muitas pessoas adotam como maneira de atalhar
a chegada ao poder, fazendo com que os chefes de qualquer nível
do poder público se tenham como pessoas acima da lei, acima do
bem e do mal. E vão agindo diária, mensal e anualmente desta forma, e daqui a pouco se convencem, como se convenceu César, de
que realmente ele é o dono do mundo na chefia desse Poder.
Quando não se respeita a Constituição, o que eu posso falar
das leis complementares? O que eu posso dizer das leis ordinárias?
O que eu posso dizer sobre os regulamentos, se o Poder, no âmbito
nacional, não respeita a Constituição? Por que hão de respeitá-la
os Poderes estaduaIs? Por que os Municípios brasileiros hão de se
preocupar com o gasto dos recursos públicos em propaganda descarada das suas ações, violentando frontalmente os princípios da
impessoalidade, da moralidade e da legalidade?
E quando chegamos a essas conclusões não fica muito dificil compreender porque o povo não mais acredita nas suas instituições. Por que o povo não acredita mais no Poder Legislativo? Por
que o povo não acredita mais nos seus Deputados e Senadores? As
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coisas vão acontecendo com um tal crescimento de despudor no
trato da coisa pública, dos recursos públicos, que fica difícil imaginar que este ou qualquer dos poderes representem trincheiras de
liberdade, de legalidade e de moralidade pública.
Os fatos apontam noutro sentido, Sr. Presidente. E é por
essa razão que já disse hoje desta tribuna, e vou repetir, Deputado
Adylson Motta, que o nosso conterrâneo HOllÓrio Lemes, nascido
em Cachoeira do Sul e enterrado no Morro do Caverá - em função
disso passou para a História com o nome de "o Leão do Caverá"-,
na simplicidade da sua linguagem, mas na grandeza da sua imaginação de democrata e de homem público, dizia que só se justifica
a existência de um Estado onde as leis governem os homens e não
onde os homens comandem as leis. Não há democracia que não
seja construída em cima do respeito às leis, que é, nada mais nada
menos, do que o nosso sonhado Brasil, que quer ser, insiste em
ser, um Estado Democrático de Direito baseado no respeito às leis.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Concedo a palavra ao nobre Deputado Augusto Carvalho, que falará pelo PPS.
Dispõe S. Ex' de dez minutos, nos termos regimentais.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (pPS - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, no dia de ontem, o mundo inteiro se debruçou sobre o passado e pôde lamentar
as ocorrências que quase dizimaram a população de Hiroshima.
Agora, uma nova visão é dada àqueles fatos. Até muito recentemente, a Guerra Fria obscurecia esses fatos. Poucos eram os
autores que ousavam questionar a necessidade do lançamento daquela bomba para contel o exército japonês. Poucos foram os autores e historiadores que, após haverem enfrentado o maeartismo
da sociedade e do Governo norte-americanos, ousaram contestar a
versão oficial dos fatos que dava conta de que a bomba deveria ser
lançada para evitar um derramamento de sangue maior, resultante
de uma necessária invasão do território japonês.
Agora, Sr. Presidente, vimos nos jornais de ontem vários
autores, estudiosos e inclusive chefes militares que comandavam
forças de terra, ar e mar à época, expressarem suas opiniões de que
aquele lançamento trágico da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki era absolutamente desnecessário. O que estava por trás, o
que verdadeiramente motivou o Presidente Tmman a dar a ordem
para o lançamento das bombas foi exatamente o uso militar daquela arma até então desconhecida. E a partir dali o mundo passou a
viver o drama da bipolaridade nas relações entre o bloco liderado
pela União Soviética e o comandado pelos Estados Unidos e a
Otam, a nossa geração passou a viver como refém dos senhores da
guerra, dos senhores que detinham o monopólio do fabrico dessas
armas fatais.
Felizmente, Sr. Presidente, a luta pela paz transformou-se
numa bandeira que é abraçada a cada dia por um contingente de
pessoas cada vez maior em todo o mundo.
Esperamos que a distensão das relações entre e~ grandes
potências, resultante da própria desagregação da União Soviética e
de sua descaracterização como grande força militar, em razão do
processo interno vivido nos últimos cinco anos, que acabou por
aliviar essa tensão que foi a marca desses quase 50 anos vividos
desde aquela época, dê um f1lD. às atrocidades que ainda hoje são
cometidas no mundo. Os interesses econômicos muitas vezes mascaram essas confrontações. Oxalá não tenhamos novas vítimas
dessa lógica absurda, estúpida, que marcou para sempre as cidades
de Hiroshima e Nagasaki! O massacre de uma população indefesa
colocada verdadeiramente como refém do jogo político-militar que
estava por ser decidido nos próximos dias vai ficar para sempre na
consciência da humanidade, Sr. Presidente. Esse derramamento de
sangue, esse sacrifício absurdo de 140 mil pessoas, êntre elas
crianças e velhos, foi o preço que o povo japonês pagou pela lou-
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Paraná

cura instalada no mundo a partir dali.

VIII - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta)-

COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Roraima
Luís Barbosa - BlocolPTB.

Pará

Affonso Camargo - Bloco/PFL; Paulo Bernardo - PT; Vilson Santini - BlocdPTB.

Santa Catarina
Paulo Bauer - PPR.

Rio Grande do Sul
Adylson Motta - PPR; GelIDano Rigotto - PMDB; Jair
Soares - Bloco/PFL; Renan Kurtz - PDT.

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Benedito Guimarães - PPR; Olávio Rocha - PMDB.

Roraima

Acre

Francisco Rodrigues - Bloco - PSD; Luciano Castro PPR; Moises Lipnik: - Bloco - PTB; Robério Araújo - PSDB.

Francisco Diógenes - PFL; Mauri Sérgio - PMDB; Zila
Bezerra- PMDB.

Tocantins
Darci Coelho - Bloco/PFL; João Ribeiro - Bloco/PFL.

Maranhão
Magno Bacelar- S/P.

Piauí
Ciro Nogueira - BlocdPFL; Heráclito Fortes - Bloco/PFL.

Paraíba
Cássio Cunha Lima - PMDB; Efraim Morais - Bloco/PFL.

Pernambuco
Salatiel Carvalho - PP.

Alagoas
Moacyr Andrade - PPR.

Amapá
Fátima Pelaes - Bloco - PFL; Murilo Pinheiro - Bloco PFL; Raquel Capiberibe - Bloco - PSB; Sérgio Barcellos - Bloco
-PFL.

Pará
Ana Júlia - PT; Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil PMDB; Elcione Barbalho - PMDB; Gerson Peres - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra - Bloco - PTB; José PriantePMDB; Nicias Ribeiro - PMDB; Paulo Rocha - PT; Socorro Gomes - PCdoB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas
Alzira Éwerton - PPR; Carlos da Carbrás - Bloco - PFL;
Euler Ribeiro - PMDB; João Thomé Mestrinho - PMDB; Luiz
Fernando - PMDB; Pauderney Avelino - PPR.

Rondônia

Bahia

Carlos Camurça - PP; Emerson Olavo Pires - PSDB; Eur.ípedes Miranda - PDT; Expedito Júnior - Bloco - PL; Ildemar
Kussler- PSDB; Marinha Raupp - PSDB; Silvernani Santos - PP.

Jaques Wagner - PT; Luís Eduardo - Bloco/PFL; Luiz Moreira - Bloco/PFL; Prisco Viana - PPR.

Acre

Minas Gerais
Antônio Aureliano - PSDB; Odelmo Leão - PP.
~pírito Santo

Rita Camata - PMDB.

Rio de Janeiro
Laura Carneiro - PP.

São Paulo
Arnaldo Madeira - PSDB; Vadão Gomes - PP; Valdemar
Costa Neto - BlocdPL.

Mato Grosso
Augustinho Freitas - PP; Gilney Viana - PT; Rodriguez
Palma - BlocolPTB; Tetê Bezerra - PMDB.

Distrito Federal
Agnelo Queiroz- PCdoB; Augusto Carvalho- PPS.

Goiás
Aldo Arantes - PCdoB; Marconi Peri1lo - PP.

Célia Mendes - PPR; Ronivon Santiago - Bloco - PSD.

Tocantins
Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; Freire JúniorPMDB; Paulo Mourão - PPR; Udson Bandeira - PMDB.

Maranhão
Albérico Filho - PMDB; César Bandeira - Bloco - PFL;
Costa Ferreira - PP; Davi Alves Silva - Bloco - PMN; Domingos
Dutra - PT; Eliseu Moura - Bloco - PFL; Jayme Santana - PSDB;
José Carlos Sab6ia - Bloco - PSB; Márcia Marinho - PSDB;
Mauro Fecury - Bloco - PFL; Nan Souza - PP; Pedro Novais PMDB; Roberto Rocha - PMDB; Sarney Filho - Bloco - PFL;
Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará
Antônio Balbmann PSDB; Antônio dos Santos - BlocoPFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - PP; Firmo dé Castro - PSDB; Gonzaga Mota - PMDB; !nacio Arruda - PCdoB;
José Linhares - PP; José Pimentel- PT; Nelson Otoch - PSDB;
Pimentel Gomes - PSDB; Raimundo Bezerra - PMDB; Roberto
Pessoa - Bloco - PFL; Rommel Feijó - PSDB; Vicente Arruda PSDB.
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Piauí.
Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa Demes - Bloco - PFL.

Rio Grande do Norte
Carlos Alberto - Bloco - PFL; Henrique Eduardo Alves PMDB.

Paraíba
Adauto Pereira - Bloco - PFL; Álvaro Gaudêncio Neto Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB; Enivaldo Ribeiro - PPR;
Gilvan Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Aldemir - PMDB; José Luiz Clerot - PMDB; Ricardo Rique - PMDB.

Pernambuco
Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Fernando Ferro - PT; Fernando Lyra - Bloco - PSB; Gonzaga Patriota - Bloco - PSB;
Humberto Costa - PT; Jnocêncio Oliveira - Bloco - PFL; João
Colaço - Bloco - PSB; José Chaves - S/P; José Mendonça Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Luiz
Piauhylino - S/P; Mendonça Filho - Bloco - PFL; Nilson Gibson
- Bloco - PSB; Osvaldo Coelho - Bloco - PFL; Pedro Correa Bloco - PFL; Ricardo Heráclio - Bloco - PMN; Roberto FontesBloco - PFL; Sérgio Guerra - Bloco - PSB; Severino Cavalcanti
- Bloco - PFL; Vicente André Gomes - PDT; Wilson Campos PSDB; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas
Albérico Cordeiro - Bloco - PfB; Augusto Farias - Bloco
- PSC; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Ceci Cunha - PSDB;
Fernando Torres - PSDB; José Thomaz Nonâ - PMDB; Olavo
.Calheiros - PMDB; Talvane Albuquerque - PP.

Sergipe
Adelson Ribeiro - PMDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PSDB; José
Teles - PPR; Marcelo Deda - Pf; Pedro Valadares - Bloco PMN; Wilson Cunha - Bloco - PFL.

Bahia
Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Benito Gama - Bloco - PFL; Beto Lelis - Bloco - PSB; Claudio Cajado - Bloco - PFL; Coriolano Sales - PDT; Domingos LeonelliPSDB; Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça - BlocoPfB; Fernando Gomes - PMDB; Geddel Vieira Lima - PMDB;
Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fernandes - Bloco - PFL; Jairo
Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; João AlmeidaPMDB; Jonival Lucas - Bloco - PFL; José Carlos Aleluia - Bloco
- PFL; José Rocha - Bloco - PFL; José Tude - Bloco - PTB;
Leur Lomanto - Bloco - PFL; Luiz Braga - Bloco - PFL; Manoel
Castro - Bloco - PFL; Marcos Medrado - PP; Mário Negromonte
PMDB; Roberto
- PSDB; Nestor Duarte - PMDB; Pedro
Santos - PSDB; Roland Lavigne - Bloco - PL; Severiano Alves PDT; Ubaldino Junior - Bloco - PSB; Vrsicino Queiroz - BlocoPFL.

IÍu.lo -

Minas Gerais
Aécio Neves - PSDB; Antônio do Valle - PMDB; Aracely
de Paula - Bloco - PFL; Arinando Costa - PMDB; Bonifácio de
Andrada - Bloco - PfB; Carlos Melles - Bloco - PFL; Carlos
Mosconi - PSDB; Chico Ferramenta - PT; Danilo de CastroPSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu
Resende - Bloco -'PFL; Fernando Diniz - PMDB; Francisco Hor-

ta - Bloco - PL; Genésio Bernardino - PMDB; Herculano Anghinetti - PSDB; Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL; Humberto Souto - Bloco - PFL; Ibrahim Abi-Ackel- PPR; Jaime Martins
- Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco - PFL; João Fassarella - PT;
José Rezende - Bloco - PTB; José Santana de Vasconcellos Bloco - PFL; J..ael Varella - Bloco - PFL; Leopoldo BessoneBloco - PTB; Marcos Lima - PMDB; Maria Elvira - PMDB; Mário de Oliveira - PP; Maurício Campos - Bloco - PL; Mauro Lopes - Bloco - PFL; Newton Cardoso - PMDB; Nilmário Miranda
- PT; Osmânio Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander - Bloho PTB; Philemon Rodrigues - Bloco - PfB; Raul
Belém - Bloco - PFL; Roberto Brant - Bloco - PTB; Romel Anízio - PP; Ronaldo Perim - PMDB; Sandra Starling - PT; Saraiva
Felipe - PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - PP; Silas Brasileiro - PMDB; Sílvio Abreu - PDT; Tilden Santiago PT; Vittorio Medioli - PSDB; Zaire Rezende - PMDB.

Espírito Santo
Adelson Salvador - Bloco - PSB; João Coser - Pf; Jorge
Anders - PSDB; Luiz Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão - PDT;
Nilton Baiano - PMDB; Roberto Valadão - PMDB; Theodorico
Ferraço - Bloco - PfB.

Rio de Janeiro
Agnaldo Timóteo - PPR; Alcione Athayde - P~; Alexandre
Cardoso - Bloco - PSB; Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Valle
- Bloco - PL; Arolde de Oliveira - Bloco - PFL; Ayrton Xerez PSDB; Candinho Mattos - PMDB; Carlos Santana - Pf; Cidinba
Campos - PDT; Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel- PDT;
Eduardo Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda - PPR; Fernando
Gabeira - PV; Fernando Gonçalves - Bloco - PTB; Fernando L0pes - PDT; Francisco Dornelles - PPR; Francisco Silva - PP; Itamar Serpa - PDT; Jair Bolsonaro - PPR; Jandira Feghali PCdoB; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson - PMDB;
José Carlos Coutinho - S/P; José Carlos Lacerda - PPR; José Egydio - Bloco - PL; José Maurício - PDT; Laprovita Vieira - PP;
Lindberg Farias - PCdoB; Márcia Cibilis Viana - PDT; Marcio
Fortes - PSDB; Milton Temer - PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - PMDB; Noel de Oliveira - PMDB; Paulo Feijó PSDB; Roberto Campos - PPR; Roberto Jefferson - Bloco - PTB;
Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca - PPS; Simão Sessim - PPR; Sylvio Lopes - PSDB; Vanessa Felippe - PSDB.

São Paulo
Adhemar de Barros Filho - PRP; Alberto Goldman PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Almino Affonso - PSDB; Aloysio
Nunes Ferreira - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Antônio Kandir - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de
Sá - PPR; Ary Kara - PMDB; Ayres da Cunha - Bloco - PFL;
Beto Man$Ir - PPR; Carlos Apolinário - PMDB; Carlos NelsonPMDB; Celso Daniel- PT; Celso Russomanno - PSDB; Corauci
Sobrinho - Bloco - PFL; Cunha Bueno - PPR; Cunha Lima - S/P;
Delfim Netto - PPR; Duilio Pisaneschi - Bloco - PSB; Edinho
Araújo - PMDB; Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello - PPR;
Fernando Zuppo - PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Rosas PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão
Neto - Bloco - PFL; João Paulo - PT; Jorge TadeG MudalenPMDB; José Aníbal- PSDB; José Augusto - PT; José CoimbraBloco - PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT; José
Machado - PT; José Pinotti - PMDB; Jurandyr Paixão - PMDB;
Koyu lha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz Carlos Santos PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Bloco - 'PFL; Marcelo Barbieri - PMDB; Marquinho Chedid - Bloco - PSD; Marta
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Suplicy - PT; Mauricio Najar - Bloco - PFL; Michel TemerPMDB; Nelson Marquezelli - Bloco - PTB; Paulo Lima - Bloco
- PFL; Régis de Oliveira - PSDB; Ricardo Izar - PPR; Robson
Tuma - PSL; Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB;
TeIma de Souza - PT; Tuga Angerami - PSDB; Ushitaro KamiaBloco - PSB; Vicente Cascione - Bloco - PTB; Wagner RossiPMDB; Wagner Salustiano - PPR; Welson Gasparini - PPR; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso
Antônio Joaquim - PDT; Roberto França - PSDB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Distrito Federal
Benedito Domingos - PP; Maria Laura - PT; Osório Adriano- Bloco- PFL; Wigberto Tartuce- PP.

Goiás
Barbosa Neto - PMDB; João Natal - PMDB; Jovair
Arantes - PSDB; Maria Valadão - PPR; Nair Xavier LoboPMDB; Orcino Gonçalves - PMDB; Pedrinho Abrão - Bloco PTB; Pedro Canedo - Bloco - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto
Balestra - PPR; Rubens Cosac - PMDB; Sandro Mabel PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé Gomes da Rocha Bloco-PSD.

Mato Grosso do Sul
Andre Puccinelli - PMDB; Flávio Derzi - PP; Marilu Guimarães - Bloco - PFL; Marisa Serrano - PMDB; Oscar Goldoni PMDB.

Paraná
Abelardo Lupion - Bloco - PFL; Alexandre Ceranto - Bloco - PFL; Antonio Ueno - Bloco - PFL; Basílio Villani - PPR;
Cbico da Princesa Bloco - PTB; Elias Abrahão - PMDB; Flávio
Aros - PSDB; Hermes Parcianello - PMDB; Homero Oguido PMDB; João Iensen - Bloco - PTB; José Borba - Bloco - PTB;
José Janene - PP; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz Carlos
Hauly - PSDB; Maurício Requião - PMDB; Max Rosenmann S/P; Nedson Micheleti - PT; Odílio Balbinotti - S/P; Padre Roque
- PT; Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Renato Jolmsson - PP; Ricardo Barros - Bloco - PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB; Werner
Wanderer - Bloco - PFL.

Santa Catarina
Edinho Bez- PMDB; EdisonAndrino- PMDB; João Pizzolatti - PPR; Leonel Pavan - PDT; Luiz Hemique - PMDB; Mário Cavallazzi- PPR; Milton Mendes - PT; Paulo Gruvea - Bloco - PFL; Rivaldo
Macari- PMDB; SerafIID Venzon- PDT; ValdirColatto- PMDB.

Rio Grande do Sul
Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Augusto Nardes - PPR; Darclsio Perondi - PMDB; Enio Bacci - PDT; Esther
Grossi - PT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Hugo Lagranha - BlocoPTB; José Fortunati - PT; Júlio Redecker - PPR; Luís Roberto
Ponte - PMDB; Miguel Rossetto - PT; Osvaldo Biolchi - BlocoPTB; Paulo Rítzel- PMDB; Telmo Kirst - PPR; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco - PMDB; Wilson Cignachi PMDB; YedaCrusius-PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Enceno a Sessão,
designando para amanhã terça-feira, dia 8, às 14horas, a seguinte
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ORDEM DO DIA
(Às 16 horas)
MATÉRIA SOBRE A MESA

I - Offcio STST.GOG.GP n2 362195, do Presidente
do Tribunal Superior do Trabalho, solicitando a retirada do
Projeto de Lei l'l!2 3.746, de 1993, que "trata da criação de
cargos para o Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região, com sede na cidade de São Paulo".
II - Mensagem n2 368, de 1995, do Poder Executivo, solicitando a retirada do Projeto de Lei rfl4.705, de
1994, que"autoriz8 a doação ao Município do Rio de
Janeiro do terreno que menciona".
III-Mensagem n2.527, de 1995, do Poder Executivo, solicitando a retirada do Projeto de Lei Complementar
nº- 132, de 1992, que"altera a composição dos Conselhos
Deliberativos das Superintendências do Desenvolvimento
do Nordeste - SUDENE,. e da SUDAM, e do Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca de
Manaus - SUFRAMA".
IV - Mensagem n2. 529, de 1995, do Poder Executivo, solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 2.179, de
1991 , que"institui adiciônal sobre as apostas em concursos de prognósticos, destinados ao fomento de práticas
desportivas formais e não formais".
V - Mensagem n2. 536, de 1995, do Poder Execliivo,
solicitando a retirooa do Projeb de Lei rP 239, de 1987, que
"dispõe sobre aescolhade locais paradep6sito intermediário
seletivo de rejeitos radioativos e dá olJras providências".
VI - Mensagem n2. 659, de 1995, do Poder Executivo, solicitando a retirada do Projeto de Lei nº- 8.002, de
1986, que"reajusta a pensão especial concedida pela Lei
nº 3.618/59, a Elza Borges Tavares e dá outras providências".
VII- Mensagem n!! 660, de 1995, do Poder Executivo, solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 4.407, de
1994, que"dispõe sobre o Sistema de Planos de Carreira
dos Servidores Públicos Civis dos Poderes da União e
estabelece diretrizes para sua implantação, bem corno
dos Planos de Carreira da administração direta, das autarquias, inclusive as em regime especial e das funções
públicas, e dá outras providências".
VIII - Mensagem n2. 734, de 1995, do Poder Executivo, solicitando a retirada do Projeto de Lei nº- 4.709,
de 1994, que"altera o artigo 16 da Lei nº 8.490, de 19 de
novembro de 1992".
IX- Mensagem n9- 735, de 1995, do Poder Executivo,
solicitando a retirada do Projeto de Lei rf2 3.974, de 1994,
que"dá nova redação ao § 1Q. do art. ~ da Lei nº 8.171, de
17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a Política Agricola".
X -Mensagem n2.841, de 1995, do Poder Executivo, solicitando a retirada do Projeto dê Lei nº 40, de 1995,
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que "estabelece regras para a produção independente de
energia elétrica, e dá outras providências".
XI - Requerimento, do Senhor Jackson Pereira,
solicitando a retirada do Projeto de Lei r{J. 3.993-A, de
1993, que "faculta às pessoas jurídicas, tributadas com
base no lucro real, determinarem a base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro, segundo as regras de
determinação da base de cálculo estimada do Imposto de
Renda".
XII - Requerimento, do Sr. Jackson Pereira, solicitando a retirada do Projeto de Lei nº- 2.029, de 1991, que
"dispõe sobre a criação da tarifa aérea de incentivo cultural, e dá outras providências".
XIII - Requerimento, do Sr. Francisco Dornelles, solici1ando a retireda do Projeto de Lei nº- 4.558, de 1994, que
"revigora a Lei nº- 8.199/91, que concede iseJ1Çã) do Imposto
sobre ProdLios Industrializooos (IPI), na aquisição de automóveis para LiDização no transporte de passageiros, bem
corno por pessoas portadoras de deficiências físicas e os
destinados aJ transporte escolar, e dá oLiras providências".
XIV - Requerimento, dos Senhores Femando Gabeira e Gilney Viana, solicitando audiência ao Projeto de
Lei i1º- 4.420, de1994, que "dispõe sobre a ocupação,
utilização e o exercício de atividades na faixa de fronteira
e dá outras providências", pela Comissão de Defesa do
ConsLlllidor, Meio Ambiente e Minorias.
XV - Recurso Jl2. 78-AJ92, do Senhor Elias Murad,
solicitando que o Projeto de Lei r{J. 2.263191, que "proíbe
a vencia de tinta, embalagem tipo "spray", para menores
de dezoito anos, define e pune o crime de pichação e a
contravenção penal de venda ilegal dessa tinta", seja
submetido ao Plenârio.
XVI- Recurso n2 98193, do Senhor Waldir Guerra e
outros, solicitando que o Projeto de Lei riº- 840191, que
"dispõe sobre a hora legal do Estado de Mato Grosso do
Sul", seja submetido ao Plenário.
XVII - Recurso J12155194, do Senhor Zaire Rezende e outros, solicitando que o Projeto de Lei nº- 2.554/92,
que "dispõe sobre a obrigatoriedade de que os estoques
reguladores de carne sejam feitos por aquisição de carcaças tipificadas", seja stbmetido ao Plenário.
XVIII- Recurso Jl2.163194, do SenhorOsório Adriano
e outros,solicitando que o Projeto de Lei r{J. 3.245192, que
"dispõe sobre o condomínio em "shopping centers", seja
submetido ao Plenário.
XIX - Recurso n!l.1 0195, do Senhor Jackson pereira
e outros,solicitando que o Projeto de Lei nº-2.964, de 1992,
do Senado Federal, que" dispõe sobre a composição da
merenda escolar e dá outras providências", seja submetido ao Plenário.
XX - Recurso n!!.15/95, do Senhor Inocêncio Oliveira e outros,solicitando que o Projeto de Lei ~ 57. de
1991, do Senhor Nilson Gibson, que "dispõe sobre o
transporte de empregados fornecido pelo empregador, ao
'local de serviçoll, seja submetido ao Plenário.
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XXI- Recurso nº-18195, do Senhor Antônio Jorge e
outros, solicitando que o Projeto de Lei nº- 4.087, de 1993,
que "dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas
urbanas, altera dispositivos da Lei nº- 6.019, de 3 de
janeiro de 1974 e dá outras providências", seja submetido
ao Plenário.
. XXII - Recurso n!!.19195, do Senhor Alberto Goleiman e outros, solicitando que o Projeto de Lei nº- 4.087,
de 1993, que "dispõe sobre o trabalho temporário nas
empresas urbanas, altera dispositivos da Lei ~ 6.019, de
3 de janeiro de 1974, e dá outras providências", seja
submetido ao Plenário.
XXIII-Recurso nº-159/94, do Senhor Jair Bolsonaro
e outros, contra o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº-1.472, de 1991, que "assegura o atendimento médic<rambula1orial e hospitalar aos ex-eombatentes
na forma que especifica e dá outras providências".
XXIV - Recurso J12170194, do Senhor Luiz Carlos
Santos e outros, contra o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº- 2.176, de 1991, que "proíbe
contratos entre a Administração Federal e empresas cujos
sócios tenham ocupado cargos no primeiro escalão administrativo do Govemo Federal nos dois ütimo anos".
XXV - Recurso ~ 13195, da Senhora Fátima Pelaes
e outros, contra o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei ~ 1.636, de 1989, do Senado Federal, que
"dispõe sobre licença especial para a empregada adotante
de menor de 2 (dois) anos".
XXVl- Recurso n!l. 20/95, do Senhor Paulo Delgado
e outros, contra o parecer da Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei ~ 4.914, de 1990, dos Senhores Fábio Faleiman e Hermes Zanetti, que "institli o Dia da Terra, a ser
comemorado em todo o território nacional no dia 22 de
abril de cada ano".
XXVII - Recurso n!!. 3()'AJ91, do Senhor Uldurico
Pinto e outros, contra declaração de prejudicialidooe do
Projeto de Lei r{J. 1.228191 , que "autoriza o Poder Executivo a institLir a Fundação Universidade de santa Cruz, no
município de ltabuna, Estado da Bahia", tendo parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, pelo
não acolhimento.
URG@NCIA
(Art. ISS do Regimento Interno)

Discussão
1
PROJETO DE LEI NQ. 4.553-8, DE 1994
( DO PODER EXECUTIVO)

Discussão, em turno único, da Emenda do Senado I
ao Projeto de Lei n° 4.553-A, de 1994, que "dispõe sobre!
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o ressarcimento ao Banco do Brasil S/A das despesas
com o Programado Imposto de Renda, exercícios de 1990
e 1991"; pendência de pareceres: da Comissão de Finanças e Tributação; e da Comissão de Constitlição e Justiça
e de Redação.
URGÊNCIA
(Arts. 151, I, "j", c/c 52, § 69-, do Regimento Interno)
DiscussAo

2
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N2123-A, DE 1995
(DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EX1ERIORES)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n2 123, de 1995, que "aprova o texto do
Acordo, por Troca de Notas, sobre o Exercício de Atividades Remuneradas por Parte de Dependentes do Pessoal
Diplomático, Consular, Administrativo e Técnico, celebrado entre o Governo da RepCblica Federativa do Brasil e o
Governo da Austrália, em Camberra, em 22 de agosto de
1994"; pendente de parecer da Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação.

AVISOS
PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS
l-Emendas
1

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº- 42, DE 1995
(DO SR. ANTONIO JORGE)
Altera o artigo 66 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, reservando cinco miunutos da Ordem do
Dia para o apoiamento das emendas apresentadas à
Constituição Federal.
Prazo para apresentação de emendas (artigo 216, §
12 do Regimento Interno):
Último dia: 8-8-95
2

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº-44, DE 1995
(DO SR. AUGUSTO NARDES)
Altera o funcionamento das sessões plenárias na
Câmara dos Deputados, dando nova redação ao artigo 65,
inc,so 11, do Regimento Interno.
Prazo para apresentação de emendas (artigo 216, §
12 do Regimento Interno):
Último dia: 8-8-95
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3

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº-46, DE 1995
(DO SR. MATEUS SCHMIDl)
Altera o Regimento Interno da Câmara dos Deputados, ampliando o prazo destinado a cada orador inscrito
para discussão de matérias em Plenário.
. Prazo para apresentação de emendas (artigo 216, §
12 do Regimento Interno):
Último dia: 8-8-95
4

PROJETO DE RESOLUÇÃO N!!- 47, DE 1995
(DO SR. PAES LANDIM)
Dá nova redação aos artigos 53 e 139 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados.
Prazo para apresentação de emendas (artigo 216, §
12 , do Regimento Interno):
Último dia: 8-8-95
11 - Recursos
1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO - ART. 24, 11 - PRAZO PARA APRESENTAçÃO DE RECURSO: ART. 58, § 12
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS'
PROJETOS DE LEI:
N!l. 269-B/95 (JARBAS LIMA) - Dispõe sobre feriados.
Prazo - 4!l. dia: 8-8-95
Último dia: 9-8-95
39-C195 (pODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre a assunção, pela União, de operações de crédito contratadas pela Companhia Estadual de Energia ElétricaCEEE junto a bancos franceses, bem como de obrigações previstas nos respectivos contratos comerciais, firmados para o financiamento da construção
da Usina Termelétrica de Candiota 11I, Unidade I.
Prazo -19. dia: 8-8-95
Último dia: 11-8-95
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
N!l.251-AI93 (COMISSÃO DE CI~NCIA ETECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio· Cristã
Educativa Ltda., posteriormentetransferida à Fundação Cristã Educativa, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pires
do Rio, Estado de Goiás.
Prazo - 4!l. dia: 8-8-95
Último dia: 9-8-95
N!!.304-A/93 (COMISSÃO DE CI~NCIA ETECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato
que renova permissão da Rádio Executiva Ltda.,
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para explorar serviço de radiodirfusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Goiânia. Estado
de Goiás.
Prazo - 49- dia: 8-8-95
Último dia: 9-8-95
Nº- 326-Al93 (COMISSÃO DE CI~NClA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Renova a permissOO Oli:orgada à Rá:lio Riviera Ltda. posterionnente transferida à Rádio Terra FM de Goiânia Ltda. para
explorar. por 10 anos, serviço de rc:Kfiodiftsã:> sonora
em freqüência rrodUada, sem direito de exclusividade,
na cidOOe de Goiânia, Estado de Goiás.
Prazo -49- dia: 8-8-95
Último dia: 9-8-95
N!!425-AJ94 (COMISSÃO DE CI~NCIA ETECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova os
atos que outorga permissão à Fundação Universitária do Estado de Santa Catarina para executar, nas
cidades de Florianópolis, Joinville e Lages, no Estado de Santa Catarina, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada. com fins exclusivamente
educativos.
Prazo - 49- dia: 8-8-95
Último dia: 9-8-95
N!l. 38-Al95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Empresa A
Gazeta do Espírito santo - Rádio e TV Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Serra, Estado do Espírito Santo.
Prazo - 49- dia: 8-8-95
Último dia: 9-8-95
N2 45-Al95 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato
que autoriza a Prefeitura Municipal de Poços de
Caldas - Rádio Liberta a executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais.
Prazo - 49- dia: 8-8-95
Último dia: 9-8-95
N!! 48-Al95 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato
que renova concessão à Rádio Menina Ltda, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de OIímpia, Estado de São Paulo.
Prazo - 49- dia: 8-8-95
Último dia: 9-8-95
N2 5O-Al95 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato
que renova concessão outorgada à Sociedade de
Televisão S\J Fluminense Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na
cidade de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro.
Prazo - 49- dia: 8-8-95
Último dia: 9-8-95
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Nº- 53-Al95 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁnCA) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Menina
Uda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Olímpia,
Estado de São Paulo.
Prazo - 49- dia: 8-8-95
Último dia: 9-8-95
N!! 78-Al95 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato
que outorga permissão à 9O-FM Stéreo Ltcla., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Pirassununga, Estado
de São Paulo.
Prazo - 4!! dia: 8-8-95
Último dia: 9-8-95
N!l. 79-Al95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Universidade
Estadual de Maringâ para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativo, na cidade de Maringá,
Estado do Paraná
Prazo - 4!! dia: 8-8-95
Último dia: 9-8-95
Nº- 82-AI95 (COMISSÃO DE CIêNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃOEINFORMÁTlCA)-Aprovao ato que
reoova a permissão oltorgOOa. à Rido Itctleraí Ltda,
para exploJ'a" serviço de ra:fiodifusOO sonora em onda
média Joca/, na cicIOOe de ltabelá, Estaio de ~.
Prazo - 4!! dia: 8-8-95
Último dia: 9-8-95
Nº- 85-Al95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁnCA) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Cultura,
de Maringâ Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Maringá,
Estado do Paraná
Prazo - 4!! dia: 8-8-95
Último dia: 9-8-95
N!! 86-Al95 (COMISSÃO DE CI~NCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Stéreo Rádio
FM de ltuverava ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de !b.Jverava, Estado de São Paulo.
Prazo - 49- dia: 8-8-95
Último dia: 9-8-95
N2 87-Al95 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Empresa Paulista de Televisão Ltda, para explorar serviço de
radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Campinas, Estado de São Paulo.
Prazo - 4!!- dia: 8-8-95
Último dia: 9~-95
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1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO-ART. 24, 11 PRAZO PARA APRESENTAÇÃO
DE RECURSO: ART. 58, § 12 INTERPOSiÇÃO DE
RECURSO: ART. 58,§32corrbinadocomART. 132,
§22
1.2 COM PARECERES. QUANTO AO M~RITO, CONTRÁRIOS (Art. 133)
PROJETOS DE LEI:
N~ 1.332191 (JOÃO MENDES) - Concede um dia, além
do vencimento, para pagamento de obrigações a
serem pagas em instituição financeira
PrazoÚltimo dia: 8-8-95
N~ 1.433191

(SOCORRO GOMES) - Altera dispositivos da
Lei n2 6.938, de 31 de agosto de 1981, que "dispõe
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus
fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá
outras providências.
PrazoÚltimo dia: 8-8-95

N~2.543/92

(SENADO FEDERAL) - Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Público de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e a
navegação nos rios sobre os quais sejam construídas barragens.
PrazoÚltimo dia: 8-8-95

N2 2.708192 (LUIZ GUSHIKEN E JOSÉ CICOTE) - Acrescenta artigo ao Título X, Capítulo I, das Disposições
Preliminares da Consolidação das Leis do Trabalho
- Decreto-Lei n2 5.462, e dá outras providências.
PrazoÚltimo dia: 8-8-95
N~ 4.620194 (SENADO FEDERAL) - Altera dispositivos
da Lei n2 7.418, de 16 de dezerrbro de 1985, que
institui o Vale-Transporte.
Prazo - 8-8-95
Último dia: 8-8-95
NR 4.707194 (VALDIR COLATTO) - Dispõe sobre a unificação das datas de todos vestibulares.
PrazoÚltimo dia: 8-8-95

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃO ART. 54 (SUJEITAS A DEUBERAÇÃO DO PlENÁRIO
EM APRECIAÇÃO PRELIMINAR, NOS TERMOS DO
ART. 144, § 12) PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO: ART. 58, § 12 INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 32- corrbinado com ART. 132, § 22·2.1 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU ORÇAMENTÁRIA
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PROJETOS DE LEI:

N!!- 3.225/89 (DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS) - Dispõe sobre
a criação da Carreira Judiciária na Justiça de 1ª e 2ª
Instâncias do Distrito Federal edos Territórios eseus
cargos, fixa os valores de seus vencimentos e dá
outras providências.
PrazoÚltimo dia: 8-8-95
NR 3.836193 (MAURI SÉRGIO) - Acrescenta dispositivo à
Lei nº-7.986, de 28 de dezembro de 1989, garantindo
a seus beneficiários o direito à percepção de um
abono anual a ser calculado na forma do 132salários
dos trabalhadores em geraI.
PrazoÚltimo dia: 8-8-95
N~ 55195

(RITA CAMATA) - Altera a redação do artigo 2ºda Lei nº- 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que
estabelece normas para a concessão de assistência
judiciária aos necessitados.
PrazoÚltimo dia: 8-8-95

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE -

ART. 164, § 1~ (SUJEITOS A DELIBERAÇÃO DO
PLENÁRIO, APÓS OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART. 164, § 2º- E § 3l!) PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART. 164, § 2ºPROJETOS DE LEI:
Nl? 716/91 (ARY KARA) - Proíbe a venda de bebidas
alcoólicas nos estabelecimentos comerciais situados em terrenos contíguos às faixas de domínio do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem.
PrazoÚltimo dia: 8-8-95
N!!. 1.047/91 (PODER EXECUTIVO) - Dispõe sobre o
Sistema Nacional de Defesa Civil - SINOEC.
PrazoÚltimo dia: 8-8-95
N!l. 2.842192 (JACKSON PEREIRA) - Altera a redação do
"caput" do artigo 48 e do artigo 143 da Lei nº- 8.213,
de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos
de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências".
PrazoÚltimo dia: 8-8-95
Nl? 4.288193 (ADYLSON MOTTA) - Altera a redação do
artigo 22da Lei n28.501 ,de 30 de novembro de 1992,
permitindo a utilização, pelas escolas de Odontologia, de cadáver não reclamado, para fins de estudos

ou pesquisas.

prazo-

Último dia: 8-8-95
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~ 4.562/94 (TELMO KIRST) -

Altera o artigo ~ da Lei nº8.019, de 11 de abril de 1990, "altera a legislação do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, e dá outras
providências".
PrazoÚltimo dia: 8-8-95
SUJErrO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos tennos do
artigo 137, § 1l!.do RI. prazo para apresentação de
recurso artigo 137, § 22. (5 sessões)
REQUERIMENTO:
~ 12195 (GlLNEY VIANA E OUTROS) - Requer a criação
de Comissão Parlamentar de Inquérito com a finalidade de investigar as condições de segurança e as
causas dos acidentes no trânsito das cidades e
rodovias do Brasil.
PrazoÚltimo dia: 8-8-95
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:
N~ 132195 (JOSÉ ARISTODEMO PINOTTI) - Estabelece
a obrigatoriedade de realizar plebiscito no prazo
máximo de 6 meses, em todo o território nacional,
para apreciar as Propostas de Emendas à Constituição de números 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
PrazoÚltimo dia: 8-8-95
PROJETOS DE LEI:
N9- 562195 (JARBAS LIMA) - Institui programa de leitura
de jornais e revistas na rede pública de estabelecimentos de ensino fundamental e médio.

PrazoÚltimo dia: 8-8-95
N~ 594195 (RITA

CAMATA) - Faculta o ensino da Língua
Espanhola nos currículos plenos dos estabelecimentos de ensino de 12. 22. graus.
PrazoÚltimo dia: 8-8-95
Na 619J95 (DAVI ALVES SILVA) - Dispõe sobre a atividade
de g~ de interesse (Iobbies) das Prefei1uras Municipais junto 8Q Congresso Nacional e aos órgãos federais, e dá outras providências.
PrazoÚltimo dia: 8-8-95
N9- 628195 (MARIA ELVIRA) - Denomina "Rodovia Ayrton
Senna" a BR-040, em toda sua extensão.
PrazoÚltimo dia: 8-8-95
N2 632195 (JANDIRA FEGHALI) - Denomina "Refinaria
Euzébio Rocha" a Refinaria de Paulínia - REPLAN/SP.
PrazoÚltimo dia: 8-8-95
Na 643/95 (CARLOS APOLINARIO) - Altera a Lei n2.
8.647, de 13 de abril de 1993, vinculando o servidor

e
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público civil, ocupante de cargo em comissão, sem
vínculo efetivo com a Administração Pública Federal, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.
.
PrazoÚltimo dia: 8-8-95
Nl!. 705195 (ARNALDO FARIA DE SÁ) - Dispõe sobre a
complementação da aposentadoria a ex-servidores autárquicos do extinto Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística -IBGE e dá outras providências.
PrazoÚltimo dia: 8-8-95
-RfiÂçÁO DOS DEPUTADOS INSCRrrOS
NO GRANDE EXPEDIENTE DO M~S DE AGOSTO
Data Dia
Hora
8
3ª-feira 15:00
Waldomiro Fioravante
Jofran Frejat
15:25
9
4Lfeira 15:00
Firmo de Castro
15:25
Nan Souza
10
5Lfeira 15:00
Darcísio Perondi
15:25
Edson Ezequiel
11
6ª-feira 10:00
Paulo Gouvea
10:25
Romel Anízio
10:50
Airton Dipp
11:15
Adhemar de Barros Filho
11:40
Marisa Serrano
12:05
Beto Lelis
12:30
Paulo Uma
12:55
César Bandeira
13:20
José Chaves
14
2Lfeira 15:00
Chico Ferramenta
15:25
José Aldemir
15:50
Hugo Rodrigues da Cunha
16:15
Ivandro Cunha Urna
16:40
Gonzaga Mata
17:05
Flávio Derzi
17:30
Ricardo Rique
17:55
Jair Meneguelli
18:20
Ricardo Barros
15
3ª-feira 15:00
Roberto Fontes
15:25
Valdomiro Meger
16
4ª-feira 15:00
Eduardo Mascarenhas
15:25
Hélio Bicudo
17
5Lfeira 15:00
Femando Ferro
15:25
Luiz Buaiz
18
6ª-feira 10:00
Cunha Bueno
10:25
Tete Bezerra
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22
23
24
25

10:50
11 :15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20
2ª-feira 15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20
3ª-feira 15:00
15:25
4Lfeira 15:00
15:25
SLfeira 15:00
15:25
6ª-feira 10:00

Nilson Gibson
João Pizzolattí
Paes Landim
José Thomaz NonO
Benedito Domingos
Roberto Valadão
Nícias Ribeiro
Welson Gasparini
Magno Bacelar
Adylson Motta
Agnaldo Timoteo
Cássio Cunha Lima
Armando Abmo
Augusto Carvalho
Zaire Rezende
Ricardo Gomyde
Augusto Nardes
Marilu Guimarães
Yeda Crusíus
Rogério Silva
Osmãnio Pereira
Theodorico Ferraço
João Maia

28

.23-feira

29

3ª-feira

30

4Lfeira

31

Sª-feira

10:25
10:50
11:15
11:40
12:05
12:30
12:55
13:20
15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20
15:00
15:25
15:00
15:25 15:00
15:25
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UbaJdo Corrêa
Marcelo Barbieri
Mário CavaJlazzi
Sílvio Abreu
Laprovita Vieira
Domingos Dutra
José Carlos Vieira
Marta Suplicy
Olavio Rocha
Hermes Pareianello
Manoel Castro
Roberto Rocha
Betinho Rosado
Jair Siqueira
Ricardo Heráclito
Humberto Costa
Felipe Mendes
Ney Lopes
Fernando Torres
Leonidas Cristina
José Augusto
Arlindo Chinaglia
Antônio Brasil

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
I - COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AG~ICULTURA E pOLíTICA RURAL
Sala 116, Bloco das Lideranças

AV I S O N° 19/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 01/08/95
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

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 ANIVAlDO VALE

2-

PROJETO DE lEI N° 471/95 - do Sr. Airton Dipp - que "Dispõe sobre a
descentralização da Reforma Agrária".
RELATOR: Deputado ADÃO PRETTO
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3-

PROJETO DE LEI N° 549/95 - do Sr. José Fritsch - que "Dispõe sobre os condomínios
rurais".
RELATOR: Deputado BETO LÉLlS

4-

PROJETO DE LEI N° 550/95 - do Sr. Inácio Arruda - que "Cria o Fundo Nacional de
Apoio à Pesca Artesanal, altera o artigo 27 da Lei nO 2.004, de 3 de outubro.de 1953,
modificada pela Lei nO 3.257, de 2 de setembro de 1957, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ FRITSCH
PROJETO DE LEI N° 560/95 - do Sr. Valdir Colatto - que "Dispõe sobre a criação do
Sistema Nacional de Seguro Rural- SNSR, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO AURELIANO

5-

6-

PROJETO DE LEI N° 649/95 - Do Sr. Moacyr Andrade - que "Dispõe sobre a
assistência médica e social na zona rural canavieira e dá outras providências".
RELATORA: Deputada TETÉ BEZERRA

COMISSÃO DE CIÊNCIA ETECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Sala 14-A, Anexo "

A V,I S O N° 14/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início.:01/08/95
Horário.:9 às 12h e 14 às 18:30h

Prazo.: 05 Sessões
Decurso: - 04 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO.

1-

PROJETO DE LEI N° 140/95 - Altera o artigo 46 da Lei nO 8.078, de 11 de setembro
. de 1990, qispondo sobre a obrigatoriedade de contrato escrito nas prestações de
serviços por telefone.
RELATOR: Deputado JERONIMO REIS

COMISSÃO DE CONSTITU~ÇÃO EJUSTiÇA E DE
REDAÇAO
Sala T-09, Anexo 11

PAU T A N° 21/95
(Remanescente)
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A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:

1-

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 1.706-B/89 - que "dispõe sobre
as sociedades cooperativas".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO
PARECER: pela
constitucionalidade,
juridicidade
e técnica legislativa das
emendas de nOs 8,9,13,15,18,19,20,21,24,25,26,27,31,33,35,36,44,47 e 48; e pela
nOs
1,2,3,4,5,6,7,10,11,12,14,
prejudicialidade
das
emendas
de
16,17,22,23,28,29,30,32,34,37,38,39,40,41,42,43,45,46 e 49
VISTA: Concedida em 25.04.95 ao Deputado Hélio Bicudo.

.

PAU T A N° 26/95
(Remanescente)
A· Proposiç6es sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:
TRAMITAÇÃO ESPECIAL .
1-

OFíCIO N° 1.040/94 - do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados - que "submete ao
exame da Comissão de Constituição e Justiça· e de Redação decisão proferida pelo
Senhor Primeiro-Vice..,Presidente, Deputado Adylson Motta, em Questão de Ordem
levantada pelo Senhor Deputado Miro Teixeira, relativa ao pedido de "quorum" antes
de ser iniciada a Ordem do Dia".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: a) as sessões da Câmara serão abertas com a presença mínima de um
décimo dos seus membros, registrada em listas próprias, referentes à presença dos
" Deputados" na Casa, e não no Plenário, b) iniciados os trabalhos,e a qualquer
momento de sessão, poderá esta ser levantada pela presidência, "ex officio", ou
mediante provocação de qualquer Deputado, se verificar-se a inexistência do
"quorum" mínimo em Plenário, antes, porém o Presidente acionará a campainha
durante dez minutos para chamada dos Deputados ao Plenário, findos os quais
procederá à verificação do "quorum" de presença, para efeito dessa comprovação.
VISTA: Concedida em 19.04.95 ao Deputado Nilson Gibson.

PAU T A N° 41/95
(Remanescente)
A • Proposiç6es sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:
PRIORIDADE
1-

EMENDAS OFERECIDAS EM"PLENÁRIO AO PL N° 4.580-B/90 - que "dispõe sobre a
participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, define sua
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participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade do trabalho para
efeitos do § 4°, do art. 218 da Constituição e dá outras providências".
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO
PARECER: pela
constitucionalidade,
juridicidade
e técnica legislativa das
Emendas, com subemendas
VISTA: Concedida em 16.05.95 aos Deputados Aldo Arantes, Marcelo Déda e
Matheus Schmidt
2-

PROJETO DE LEI N° 4.583/90 - do Senado Federal (PLS nO 286/89) - que "altera e
acrescenta disposições à Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 1980, alterada pela Lei
nO 6.964, de 9 de dezembro de 1981, que define a situação jurídica do estrangeiro
no Brasil e dá outras providências". (apensos os Projetos de Lei nOs 1.601,
2.322, 2.421 e 4.260, de 1989, 4.692/90, 1.159/91 e 3.644/93)
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
PARECER: pela prejudicialidade do projeto e dos apensos de·nos 2.322/89, 4.692/90,
1.601/89 e do Substitutivo
da CCJR apresentado a este último; pela
inconstitucionalidade do PL 1.159/91, apensado; pela constitucionalidade,
juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição do PL 3.644/93, apensado;
e pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação do PL 4.260/89, apensado, nos termos do Substitutivo apresentado.
VISTA: Concedida em 30.05.95 ao Deputado Adylson Motta.

B • Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:
PRIORIDADE

3-

PROJETO DE LEI N° 4.293/93 - do Senado Federal (PLS nO 89/92) - que "altera
dispositivos da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que "Institui o Código de
Processo Civil", que tratam do agravo de instrumento".
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição do projeto e da emenda apresentada na CCJR
VISTA CONJUNTA: Concedida em 20.04.95 aos Deputados Régis de Oliveira,
Ibrahim Abi-Ackel e Nilson Gibson.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4-

PROJETO DE LEI N° 4.676-A/9D - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a
capacidade civil do maior de 16 (dezesseis) anos e menor de 18 (dezoito) anos
para o fim específico de movimentação dos depósitos em Caderneta de Poupança".
RELATOR: Deputado ADYLSON MonA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação, com emenda
VISTA: Concedida em 23.05.95 ao Deputado Marconi Perillo.

Agosto de 1995

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

Terça-feira 8 16631

PAU T A N° 45/95
A - Proposições sujeitas ã apreciação do Plenário da Casa:
PRIORIDADE

1-

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 96/92 ~ do Sr. Jackson Pereira - que "altera
a Lei Complementar nO 64, de 18 de maio de 1990, que "estabelece, de acordo com
o art. 14, §go da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de
cessação e determina outras providências".
RELATOR: Deputado ADYLSON MonA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição

2-

PROJETO DE lEI COMPLEMENTAR N° 3/95 - do Sr. Cunha Bueno - que "altera o art.
1° da lei Complementar nO 78, de 30 de dezembro de 1993, que "disciplina a
fixação do número de Deputados, nos termos do art. 45, §1° da Constituição
Federal".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade

3-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 130/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "acrescenta
parágrafo ao art. 187 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

PAUTA N°63/95
(Remanescente)
A - Proposições sujeitas ã apreciação do Plenário da Casa:
PRIORIDADE

1-

PROJETO DE LEI N° 4.896/95 - do Poder Executivo (Mensagem nO 1.268/94) - que
"dá nova redação aos arts. 157, 159, 212, 261 e 384 do Decreto-Lei nO 3.689, de 3
de outubro de 1941, Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela aprovação
VISTA: Concedida em 20.06.95 ao Deputado Vicente Cascione.
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PROJETO DE LEI N° 4.897/95 - do Poder Executivo (Mensagem nO 1.269194) - que
"altera os arts. 366, '367, 368, 369 e 370 do Decreto-Lei n° 3.689, de 3 de outubro de
outubro de 1941, Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, téonica legislativa e, no mérito, pela
aprovação
VISTA: Concedida em 20.06.95 à Deputada Zulaiê Cobra

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3-

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL N° 2.082-B/á9 - que "acrescenta parágrafo ao
art. 268 do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal".
RELATOR: Deputado REGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,
pela rejeição do Substitutivo
VISTA: Concedida em 12.06.95 ao Deputado Vicente Arruda.

B • Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:

PRIORIDADE

4-

PROJETO DE LEI N° 4.885/94 -do Poder Executivo (Mensagem nO 1.166/94)-·que
"altera disposições do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de
Processo Penal), do Decreto-Lei nO 1.002; de 21 ~é'Outubro de 1969 (Código de
Processo Penal Militar) e da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1~84 (Lei de Execução
Penal)".
RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
rejeição
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5-

PROJETO DE LEI N° 4.776/90 - da Sra. Rita Camata - que "acrescenta parágrafo
único ao art. 354 do Código de Processo Penal".
RELATOR: Deputado ZULAIÊ COBRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, com emendas e,
no mérito, p~a aprovação
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PAU T A N° 73/95
A • Proposições sujeitas a disposições especiais (art. 202 e seguintes do RI):
TRAMITAÇÃO ESPECIAL
1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 161/93 - do Sr. Tony Gel e outros que "dá nova redação ao art. 2° da Constituição Federal e acrescenta artigos
referentes à estrutura do Poder Moderador".
RELATOR: Deputado BONIFÁCIO DE ANDRADA
PARECER: pela inadmissibilidade

2-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 14/95 - do Sr. Adylson Motta e outros
- que "dispõe sobre o período de funcionamento do Congresso Nacional". (Apensada
a PEC nO 66/95).
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nO 66/95, apensada

3-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 17/95 - do Sr. Antonio Joaquim e
outros - que "altera parágrafos 1° e2° do art. 45 da Constit-uição Federal".
RELATOR: Deputado VICENTE CASCIONE
PARECER: pela admissibilidade

4-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 36/95 - do Sr. Sérgio Carneiro e
outros - que "dispõe sobre as datas das posses do Presidente da República, dos
Governadores de Estado, dos Prefeitos dos Municípios, dos Senadores, dos
Deputados Federais e Estaduais e dos Vereadores e da eleição das Mesas da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal".
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO
PARECER: pela admissibilidade

5-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 42/95 - da sra. Rita Camata e outros
- que "dá nova redação ao art. 55 da Constituição Federal", (Apensadas as PECs nO
51/95,60/95,85/95 e 90/95).
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade da PEC nO 42/90 e das PECs nO 60/95, 85/95 e
90/95, apensadas, com emenda a esta última; pelo desmembramento da PEC nO
90/95; e pela inadmissibilidade da PEC nO 51/95

6-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 55/95 - do Sr. Roberto Paulino e
outros - que "acrescenta parágrafo 5° ao.artigo 156 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputadó MARCONI PERlllO
PARECER: pela admissibilidade
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7-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 62/95 - do Sr. Saulo Queiroz e
outros - que "altera dispositivos da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA
PARECER: pela inadmissibilidade

8-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 63/95 - do Sr.Severino Cavalcanti e
outros - que "acrescenta parágrafo ao inciso XXXIV do art. 7° da Constituição
Federal, renumerando-se os demais".
RELATOR: Deputado CLÁUDIO CAJADO
PARECER: pela admissibilidade

9-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 65/95 - do Sr. Régis de Oliveira e
outros - que "acrescenta inciso ao art. 103 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JARBAS LIMA
PARECER: pela admissibilidade

10 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 67/95 - do Sr. José Priante e outros que "altera a redação do inciso X do §2° do art. 155 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ALDO ARANTES
PARECER: pela admissibilidade
11 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 72/95 - do Sr. Salomão Cruz e outros
- que "suprime o inciso XVI do art. 49 da Constituição Federal e dá nova redação
ao parágrafo 3° do art. 231 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado NEY LOPES
. PARECER: pela admissibilidade
12 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 77/95 - do Sr. Severino Cavalcanti e
outros - que "acrescenta ao texto do inciso V do art. 7° da Constituição Federal a
expressão "dele excluídos os trabalhadores da microempresa e da empresa de
pequeno porte".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela admissibilidade, com emenda
13 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 80/95 - do Sr. Fernando Gabeira e
outros - que "dá nova redação ao §2° do art. 14 e ao "caput" do art. 143 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA
PARECER: pela admissibilidade
14 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 82/95 - do Sr. Carlos Mosconi e
outros - que "acrescenta dispositivo ao art. 195 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela admissibilidade, com emenda
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15 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 89/95 - do Sr. Nicias Ribeiro e outros
- que "dá nova redação ao inciso IV do art. 29 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela admissibilidade
16 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 95/95 - do Sr. Fernando Zuppo e
outros - que "dá nova redação ao art. 144 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela admissibilidade, com emenda
17 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 97/95 - do Sr. Jerônimo Reis e
outros - que "dá nova redação ao inciso V do art. 37 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado ARY KARA
PARECER: pela inadmissibilidade
18 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 99/95 - da sra. Elcione Barbalho e
outros - que "altera a redação do art. 179 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES
PARECER: pela admissibilidade
19 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 100/95 - do Sr. Salomão Cruz e
outros - que "modifica o § 1° do art. 231 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON'
PARECER: pela admissibilidade

PAU T A N° 74195
A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:
'PRIORIDADE
1-

PROJETO DE LEI N° 5.233/90 - do Senado Federal (PLS n° 36/90) - que "dispõe
sobre admissão e demissão de servidores públicos em período eleitoral e dá
outras providências".(apensos os Projetos de Lei nOs 4.895/90,5.052/90 e 5.149/90)
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação deste e dos PLs nOs 4.895/90 e 5.149/90, apensados; e pela
prejudicialidade do PL nO 5.052/90, apensado
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TRAMITACÃO ORDINÁRIA
2-

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 8.052-A/86 - que "torna
obrigatória a publicação anual, por parte de todos os órgãos da administração Direta
e Indireta, das despesas efetuadas com propaganda e publicidade, discriminado
o montante pago a cada agência ou veículo beneficiado".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das Emendas
nOs 1, 2 e 4; e pela prejudicialidade da Emenda nO 3

3-

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 3.282-A/89 - que "dispõe sobre
o efeito suspensivo nos dissídios individuais do trabalho".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela
constitucionalidade,
juridicidade
e técnica legislativa das
.emendas
VISTA: Concedida em 10.05.95 ao Deputado Gerson Peres.

4-

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 3.434-A/89 - que "dispõe sobre
o fornecimento da cesta básica de alimentos para os trabalhadores e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO
PARECER: pela
constitucionalidade, . juridicidade
e técnica legislativa das
emendas

5-

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PL N° 1.134-B/91 - que "altera dispositivo
das Leis nOs 3.071, de 1° de janeiro de 1916 - Código Civil, 6.515, de 26 de
dezembro de 1977 - Lei do Divórcio, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973 - Lei dos
Registros Públicos, relativos a adoção de apelidos por cônjuge e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela'
aprovação, com subemenda

6-

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL N° 1.568-0/91 - que "dispõe sobre a concessão
de desconto nos valores dos ingressos em espetáculos culturais e artísticos para
pessoas idosas ou portadoras de deficiência física".
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa

Agosto de 1995

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Terça-feira 8 16637

B • Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:
PRIORIDADE

7-

PROJETO DE LEI N° 191-8/91 - do Senado Federal (PLS n° 329/89) - que "fixa
critérios para a realização de despesas com publicidade oficial".

RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e das
nove emendas apresentadas na Comissão de Justiça
8-

PROJETO DE LEI N° 1.586-8/91 - do Senado Federal '(PLS nO 83/91) - que "altera a
Lei nO 6.662, de 25 de junho de 1979, que "dispõe sobre a Política Nacional de
Irrigação, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO GERALDO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, do
Substitutivo da Comissão de Agricultura e Polítíca Rural, e da Subemenda adotada
pela Comissão de Defesa do Consumidor, Meio-Ambiente e Minorias

9-

PROJETO DE LEI N° 4.583-B/94 - do Poder Executivo (Mensagem n° 364/94) - que
"dá nova redação aos arts. 6°, 28 e 31 da Lei nO 7.652, de 3 de fevereiro de 1988,
que dispõe sobre o Registro da Propriedade Marítima".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

10 - PROJETO DE LEI N° 6.019-A/90 - do Sr. Telmo Kirst - que "cria o Programa de
,
Crédito Fundiárioll •
RELATOR: Deputado ADHEMAR DE BARROS FILHO
PARECER: pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da
Comissão de Agricultura e Política Rural, na forma do Substitutivo apresentado
11 - PROJETO DE LEI N° 382-8/91 - da Sra. Rita Camata - que "dispõe sobre o acesso
da mulher ao mercado de trabalho e determina outras providências".
RELATOR: Deputado ALZIRA EWERTON
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste, na
forma
do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família, com
subemendas
12 - PROJETO DE LEI N° 1.753/91 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a
concessão do adicjonal de periculosidade aos porteiros, zeladores, vigias,
garagistas, vigilantes e guardas de segurança".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela constituci~nalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
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13 - PROJETO DE LEI N° 3.282-A/92 - do Sr. Sergio Arouca - que "altera' a redação
dos arts. 29, 36 ~ 49 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943 e dá outras providências".
RELATOR: DeputadO ÁTILA LINS
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa
14 - PROJETO DE LEI N° 3.408-A/92 - do Sr. Jerônimo Reis - que "dispõe sobre as
obrigações da instituição responsável por unidade hospitalar decorrentes de danos
causados a paciente que contrair infecção hospitalar durante internação".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela
aprovação
15 - PROJETO DE LEI N° 3.653/93 - do Sr. Valdir CQlatto - que "acrescenta parágrafo
ao art. 2° da' Lei nO 5.553, de 6 de dezembro de 1968, que "dispõe sobre a
apresentação e uso de documentos de identificação pessoal".
RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE
PARECER: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa, com emenda e,
no mérito, pela aprovação
16 - PROJETO DE LEI N° 3.729-B/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "altera o art. 1° da
Lei nO 8.287, de 20 de dezembro de 1991, que "dispõe sobre a concessão do
benefício de seguro-desemprego a pescadores artesanais, durante os períodos de
defeso".
RELATOR: Deputado VICENTE ARRUDA
PARECER: pela constitucionalidad~, juridicidade e técnica legislativa
17 -. PROJETO DE LEI N° 141-A/95 - do Sr. José Coimbra - que "obriga a impressão, nas
bulas dos medicamentos que especifica, de advertência aos fumantes sobre os
riscos do tabagismo em relação a determinadas patologias".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
PARECER: pela constit,ucionalidade, juridicidade e técnico legislativa

PAU T A N° 75/95
A • Proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Casa:
PRIORIDADE
1-

SUBSTITUTIVO DO SENADO AO PL N° 1.076-8/88 - que "dispõe sobre a admissão
de portadores de deficiência física na Administração Pública, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO
PARECER: pelainconstitucionalidad~ do Substitutivo
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EMENDA OFERECIDA EM pLENÁRIO AO PL N° 3.673-C/93 - que "altera o inciso VI
do art. 2° da Lei nO 8.025, de 12 de abri! de 1990".
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO
PARECER: pela inconstitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da Emenda
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3-

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 1.152-A/88 - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade da anotação da função ou profissão de empregado na Carteira de
Trabalho e previdência Social - CTPS".
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO
PARECER: pela inconstitucionalidade das Emendas nOs 3, 4, 5 e 6; e pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa das Emendas nO 1 e 2, com
subemenda

4-

EMENDA DO SENADO AO PL N° 1.898-C/91 - que "dá nova redação ao art. 5° da
Lei nO 6.179, de 11 de dezembro de 1974, que institui amparo previdenciário para
maiores de setenta anos de idade e para inválidos, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO
PARECER: pela constitucionalidade e injuridicidade

5-

EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PL N° 3.501-B/93 - que "estabelece a
obrigatoriedade de contabilidade própria para os fundos administrados
por
.
instituições financeiras públicas".
. RELATOR: Deputado PAES LANDIM
PARECER: pela inconstitucionalidade das Emendas

8 .. Proposições sujeitas à apreciação conclusiva das Comissões:
PRIORIDADE
6-

PROJETO DE LEI N° 2.766-A/92 - do Senado Federal (PLS n° 259/91) - que
"determina a indisponibilidade dos bens da vítima de seqüestro e de extorsão
mediante seqüestro, os de seu cônjuge e de seus parentes, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ZULAIÊ COBRA
PARECER: pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela reJelçao deste, das
Emendas da Comissão de Finanças e Tributação e da emenda apresentada na
Comissão de Justiça

7-

PROJETO DE LEI N° 2~4/95 - do Sr. Adylson Motta - que "regulamenta o §1°, do
art. 61, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado JAIR SIQUEIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade
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PROJETO DE LEI N° 1.D83-A/91 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre o Sistema
Nacional de Vigilância Farmacológica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado TALVANE ALBUQUERQUE
PARECER: pela inconstitucionalidade
PROJETO DE LEI N° 2.7D4-A/92 - do Sr. Paulo Paim - que "cria normas para a
habilitação de operador cinematográfico".
RELATOR: Deputado MATHEUS SCHMIDT
PARECER: pela inconstitucionalidade, injuridicidade e falta de técnica legislativa

10 - PROJETO DE LEI N° 2.746/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre os
prazos para apreciação das contas do Presidente da República, Governadores de
Estados e Prefeitos Municipais".
RELATOR: Deputado BENEDITO DE LIRA
PARECER: pela inconstitucionalidade deste e da Emenda da Comissão de Finanças
e Tributação
11 - PROJETO DE LEI N° 3.257-A/92 - do Sr. Sergio Arouca - que "altera a redação do
art. 652 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nO 5.452,
de 1° de maio de 1943, e do art. 2° da Lei nO 7.701, de 21 de dezembro de 1988".
.
RELATOR: Deputado ÁTILA LINS
PARECER: pela inconstitucional.idade
deste;
e
pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa do Substitutivo da Comissão de Trabalho, de
. Administração e Serviço Público
12 - PROJETO DE LEI N° 3.841-A/93 - do Sr. Paulo Rocha - que "concede isenção de
pagamento de taxa em concurso e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EDINHO ARAÚJO
PARECER: pela inconstitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do
Substitutivo da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público
13 - PROJETO DE LEI N° 3.967-A/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "proíbe às instituições
financeiras a abertura de contas sem identificação de seu titular".
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: pela inconstitucionalidade e anti-regimentalidade deste, das Emendas
adotadas pela Comissão de Finanças e Tributação e da emenda apresentada. na
Comissão de Justiça
14 - PROJETO DE LEI N° 4. 144-A/93 - do Sr. Murilo Pinheiro - que "determina a reserva
de poltronas destinadas a portadores de deficiência nas aeronaves comerciais em
vôos domésticos e internacionais".
RELATOR: Deputado DANILO DE CASTRO
PARECER: pela inconstitucionalidade e injuridicidade deste e do Substitutivo da
Comissão de Viação e Transportes
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PAU T A N° 77/95
(Remanescente)
A • Proposições sujeitas a disposições especiais (art. 202 e seguintes do RI):
TRAMITAÇÃO ESPECIAL

1-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 46/95 - do Sr. Luís Roberto Ponte e
outros - que "modifica o Sistema Tributário Nacional, o financiamento da Seguridade
Social, estabelece normas de transição e dá outras providências (Capítulo I, do
Título VI, art. 195 e outros dispositivos correlatos, da Constituição Federal)".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela inadmissibilidade
VISTA CONJUNTA: Concedida em 02.08.95 aos Deputados Vicente Arruda, Régis de
Oliveira, José Luiz Clerot, Matheus Schmidt, Milton Mendes, Marconi Perillo e Gerson
Peres.

2-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 47/95 - do Sr. Luiz Carlos Hauly e
outros - que "altera dispositivos da Constituição Federal relativos ao Sistema
Tributário Nacional".
RELATOR: Deputado VILMAR ROCHA
PARECER: pela admissibilidade
VISTA CONJUNTA: Concedida em 02.08.95 aos Deputados José Luiz Clerot, Milton
Temer, Alzira Ewerton, Paulo Delgado, Gerson Peres e Milton Mendes.

3-

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N° 195/95 - do Sr. Victor Faccioni e
outros - que "altera o Sistema Tributário Nacional". (Apensada a esta a PEC nO
124/95).
•
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
PARECER: pela admissibilidade desta e da PEC nO 124/95, apensada
VISTA CONJUNTA: Concedida aos Deputados Hélio Bicudo e Udson Bandeira

PAU T A N° 78/95
A - Redações Finais
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

1-

PROJETO DE lEI N° 290-B/95 - do Poder Executivo (Mensagem 399/95) - que "cria
. cargos de Agentes Penitenciários na Carreira Policial Civil do Distrito Federal".
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2-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 10/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO 340/93-PE) - que "aprova o
ato que autoriza o Governo do Estado da Paraíba a executar, por intermédio da
Rádio Tabajara - Superintendência de Radiodifusão, serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba".

3-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 12/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO 336/92-PE) que - "aprova o
ato que renova a permissão da Rádio Caiuá Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de Paranavaí, Estado do
Paraná".

4-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 15/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO 348/92-PE) - que "aprova o
ato que renova a permissão outorgada à Rádio A Tribuna de Santos Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de
Santos, Estado de São Paulo".

5-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 23/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO 349/92-PE) que "aprova o
ato que renova a permissão outorgada à Rádio e TV Correio Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, na cidade de Campina
Grande, Estado da Paraíba".

6 - . PROJETO. DE DECRETO LEGISLATIVO N° 83/95 - da Comissão de Ciência e
Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO 776/94-PE) - que "aprova o
ato que renova a concessão outorgada à TV Jornal do Commércio Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Recife, Estado de
Pernambuco".

A V I S O N° 28/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO
Início.: 02.08.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4- Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS
DESTA COMISSÃO

A· Da Análise da Constitucionalidade e Jurldicidade (Art.54,II)
1-

PROJETO DE LEI N° 127-A/95 - do Sr. Alvaro Valle - que "regulamenta a profissão
de Cabeleireiro, BarbeirQ~ Manicure e de Pedicure e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO
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A V I S O N° 29/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 03.08.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 38 Sessão

A· Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,1I)
1-

PROJETO DE LEI N° 5.672-B/90 - do Sr. Fábio Feldmann - que "proíbe a
importação, a pesquisa, a fabricação, o armazenamento e o transporte de
artefatos bélicos nucleares, bem como a participação brasileira no desenvolvimento
de tais armas, em conformidade com o art. 21, inciso XXIII, da Constituição Federal,
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

2-

PROJETO DE LEI N° 3.690-A/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "determina o controle,
em listagem, dos passageiros de embarcações".
RELATOR: Deputado
CLÁUDIO CAJADO

3-

PROJETO DE LEI N° 4.252/93 - do Sr. José Thomaz Nonô - que "dispõe sobre o
exercício da profissão de Árbrito de Futebol, cria os Conselhos Federal e Regionais
de Arbitragem de Futebol e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO GERALDO

4-

PROJETO DE LEI N° 4.383-B/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO 1.080/93) - que
"autoriza o Poder Executivo a conceder pensão especial a LÚCIA DE OLIVEIRA
MENEZES, tetraneta de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON

B • Da Análise da Constitucionalidade, Juridicidade e Mérito
5-

PROJETO DE LEI N° 1.028/91 - do Sr. Ary Kara - que "acrescenta dispositivo ao
Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado ADYLSON MOTTA

6-

PROJETO DE LEI N° 490/95 - do Sr. Domingos Dutra - que "dá nova redação aos
artigos 924 e 928 da lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código de Processo
Civil".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA
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A V I S O N° 30/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 08.08.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

A· Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art. 54,11)
1-

PROJETO DE LEI N° 387-A/91 - da Sra. Cidinha Campos - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de menção do nome do dublador em espetáculos filmados ou
televisados".
RELATOR: Deputado ENIO BACCI

2-

PROJETO DE LEI N° 4.705-A/94 - do Poder Execútivo (Mensagem nO 555/94) - que
"autoriza a doação ao Município do Rio de Janeiro do terreno que menciona";
RELATOR: Deputado JORGE WILSON

3-

PROJETO DE LEI N° 4.773-A/94 - do Poder Executivo (Mensagem nO 826/94) - que
"autoriza o Banco Central do Brasil, Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, a
doar o imóvel que menciona, no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro".
RELATOR: Deputado ALEXANDRE CARDOSO

4-

PROJETO DE LEI N° 250-A/95 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "inclui no Plano
Nacional de Viação, aprovado pela Lei nO 5.917, de 10 de setembro de 1973, a
implantação de bacia que menciona"'.
RELATOR: Deputado ANTONIO GERALDO

5-

PROJETO DE LEI N° 265-A/95 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "dispõe sobre a
destinação do produto de alienação das terras devolutas da União". RELATOR:
Deputado NILSON GIBSON

6-

PROJETO DE LEI N° 542/95 - do Sr. Cunha Bueno e outros - que "disppe sobre a
aquisição: por trabalhadores, de ações das empresas a serem desestatiza~s".
RELATOR: Deputado JOSÉ GENOíNO

B - Da Análise da Constitucionalidade, Juridlcidade e Mérito
7-

PROJETO DE LEI N° 4.S48-A/94 - do Sr. Jaques Wagner - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade de o município dar publicidade ao valor dos recursos liberados pela
União e pelo Estado para a realização de obras e outros projetos de interesse local".
RELATOR: Deputado MILTON MENDES
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8-

PROJETO DE LEI N° 4.766/94 - do Sr. Valdir Colatto - que "acrescenta parágrafo ao
art. 594 do Código de Processo Civil, com a finalidade de conceder ao av~lista os
mesmos benefícios concedidos ao fiador". RELATOR: Deputado MARCELO DEDA

9-

PROJETO DE LEI N° 565195 - do Sr. Coriolano Sales - que "dá nova redação ao art.
11 da Lei nO 1.533, de 31 de dezembro de 1951, a fim de perfilhar o "princípio da
sucumbência" no Mandado de Segurança".
RELATOR: Deputado RÉGIS DE OLIVEIRA

10 - PROJETO DE LEI N° 608/95 - do Sr. Humberto Costa - que "acrescenta parágrafo ao
art. 217 do Decreto-Lei nO 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal, para permitir que testemunhas deponham via televisão, em caso de
ameaças".
RELATOR: Deputado IBRAHIM A81-ACKEL
11 - PROJETO DE LEI N° 692195 - do Poder Executivo (Mensagem nO 664195) - que
"acrescenta parágrafo único ao art. 282 do Código de Processo Civil".
RELATOR: Deputado RODRIGUES PALMA
12 - PROJETO DE LEI N° 700/95 - do Sr. Jarbas Lima - que "acrescenta o inciso VIII ao §
7° do art. 178 do Código Civil".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
13 - PROJETO DE LEI N° 716/95 - do Sr. Domingos Dutra - que "dá nova redação ao
inciso 111 do art. 82, da Lei nO 5.869, de 11 de janeiro de 1973, que Institui o Código de
Processo Civil".
RELATOR: Deputado HÉLIO BICUDO

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS
AVISO N°34195
RECEBIMENTO DE

EMEND/l~

Início.: 08.08.95
Horário.:9:00 às 12h e de 14h às 18:30

1-

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

PROJETO DE LEI N° 623/95 - do Sr. José Fortunati - que" dispõe sobre o consórcio
para aquisição de automóvel, pick up , furgão ou similar, novo, equipado com motor de
até 1.000 em' de cilindrada. "
RELATOR: Deputado Silvemani Santos
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PROJETO DE LEI N° 633/95 - da Sra.Yeda Crusius - que" dá nova redação ao caput
do artigo 9° da Lei n° 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre a redução
de emissão de poluentes por veículos automotores e dá outras providências' "
RELATOR: Deputado Albérico Filho
I

3-

PROJETO DE LEI N° 666/95 - do Sr. Carlos Nelson - que " dispõe sobre as faunas
brasileira e exótica, sua proteção, criação em cativeiro, caça ou utulização, e dá
outras providências."
RELATOR: Deputado Pimentel Gomes

4-

PROJETO DE LEI N° 687/95 - do Sr. Koyu lha - que" dispõe sobre a política
pesqueira nacional, regula a atividade pesqueira e dá outré!s providências."
RELATOR: Deputado Wilson Branco

5-

PROJETO DE LEI N° 703/95 - do Sr. Celso Russomanno - que "altera o artigo 106 da
Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa do
Consumidor."
RELATOR: Deputado Ivan Valente

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Sala 15-A, Anexo II

A V I S O N° 15/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 04.08.95
Horáno.: 9 às 12 h e 14 às 18 h

1-

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 sessão

•
PROJETO DE LEI N° 47/95 - do Sr. Roberto Magalhães - que "altera a lei n° 7.661, de
16 de maio de 1988, que 'institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, e dá
outras providências'''.
RELATOR: Deputado JAIME MARTINS

2-

PROJETO DE LEI N° 581/95 - do Sr. Aldo Rebelo - que "proibe a veiculação de
propaganda de armas de fogo nos meios de comunicação".
RELATOR: Deputado ELTON ROHNELT

3-

PROJETO DE LEI N° 653/95 - do Sr. José Fortunati - que "dispõe sobre a fiscalização
dos serviços federais de inteligência e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON OrOCH
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4-

PROJETO DE LEI N° 668/95 - do Sr. Bonifácio de Andrada - que "dispõe sobre a
demarcação de terras indígenas e dá outras providências",
RELATOR: Deputado JAIR BOLSONARO

5-

PROJETO DE LEI N° 690/95 - do Sr. Agnaldo Timóteo e outros - que "dispõe sobre a
criação de Centros de Recuperação e Ensino Profissionalizantes de menores e
adolescentes pelas Forças Armadas e dá outras providências",
RELATOR: Deputado PAULO DELGADO

6-

PROJETO DE LEI N° 714/95 - dos Srs. Ricardo Gomyde e Aldo Rebelo - que
"determina a realização de exame psicotécnico como requisito prévio para a
concessão de autorização de porte de arma de fogo".
RELATOR: Deputado PAULO HESLANDER

7-

PROJETO DE LEI N° 719/95 - do Poder Executivo - MSG N° 725/95 - que "dispõe
sobre a exportação de bens sensíveis e serviços diretamente vinculados".
RELATOR: Deputado ANTONIO JOAQUIM

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR
A V I S O N° 07195
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 02.08.95
Prazo.: 05 Sessões
Horário.:09:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:30 Decurso: 48 Sessão

1-

PROJETO DE LEI N° 561/95 - do Sr. Henrique Eduardo Alves - que "Cria o
PROGENTE - Programa Empresa-Trabalhador".
RELATOR: Deputado CÉSAR BANDEIRA

2-

PROJETO DE LEI N° 569/95 - do Sr. Jarbas Lima - que Altera o dispositivo da Lei nO
4.591, de 16 de dezembro de 1964, que "dispõe sobre o condomínio em edificações e
as incorporações imobiliárias".
RELATOR: Deputado CARLOS AíRTON

3-

PROJETO DE LEI N° 598/95 - do Sr. IIdemar Kussler - que "Dispõe sobre a utilização
de medidores nos estacionamentos públicos em todo o território nacionàl".
RELATOR: Deputado NOEL DE OLIVEIRA
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
Plenário 19 - Bloco das Lideranças

PAUTA N° 28/95
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
Horário: 10 h
Encontro com a delegação da Comissão de Economia do Parlamento Federal
Alemão, integrada pelos seguintes Deputados:
- Sr. Friedhelm Ost (Presidente da Comissão)
- Sr. Ernst Schwanhold (Vice-Presidente)
- Sr. Ernst Hinsken
- Sr. Hermann Pohler
- Sra. Sabine Kaspareit
- Sra. 8irgit Homburger
- Sr. Siegmar Mosdorf

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO
Sala 120-8, Anexo 11

A V I S O N° 47/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 03.08.95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h30

1-

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 3- Sessão

PROJETO DE LEI N° 2.639-A/92 - do Sr. Pedro Abrão - que "considera de utilidade
pública a Igreja Evangélica Assembléia de Deus de Sanclerlândia, no Estado de
Goiás".
RELArOR: Deputado Elias Abrahão
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2-

PROJETO DE LEI N° 553/95 - do Sr. Airton Dipp - que "dispõe sobre a dedutibilidade
de despesas com instrução, em relação à base de cálculo do imposto de renda de
pessoa física".
RELATOR: Deputado Paulo Lima

3-

PROJETO DE LEI N° 586/95 - do Sr. Serafim Venzon - que "dispõe sobre a
participação do atleta brasileiro na execução do Hino Nacional nas competições
desportivas internacionais".
RELATOR: Deputado Carlos Alberto

4-

PROJETO DE LEI N° 617/95 - do Sr. Arnaldo Madeira - que "define as despesas de
manutenção e desenvolvimento do ensino para os efeitos do artigo 212 da
Constituição Federal".
RELATOR: Deputado Lindberg Farias

5-

PROJETO DE LEI N° 638/95 - do Sr. Ayrton Xerez - que "dispõe sobre a ampliação do
Programa de Crédito Educativo para Estudantes Carentes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Maurício Requião

6-

PROJETO DE LEI N° 640/95 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre a revogação
do artigo 57 da Lei n° 8.672, de 6 de julho de 1993, que 'institui normas gerais sobre
desportos e dá outras providências"'.
RELATOR: -Deputado Eurico Miranda

7-

PROJETO DE LEI N° 645/95 - do Sr. Padre Roque - que "regulamenta o artigo 221 da
Constituição Federal, estabelecendo percentual mínimo da programação diária das
emissoras de televisão a ser destinado a programas com finalidades educativas,
artísticas e culturais e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Pedro Wilson

8-

PROJETO DE LEI N° 665/95 - do Sr. Mauri Sérgio - que "dispõe sobre a redução de
acidentes e a segurança dos atletas nas lutas de qualquer natureza e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado Sílvio Torres

9-

PROJETO DE LEI N° 667/95 - do Sr. Nelson Marchezan - que "institui o Programa de
Renda Familiar Mínima e de Promoção Sócio-Educativa a crianças e adolescentes
em situação de risco social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Augusto Nardes

10 - PROJETO DE LEI N° 676/95 - do Sr. Ubiratan Aguiar - que "regulamenta o artigo 206,
inciso VI, da Constituição Federal, dispondo sobre a gestão c;temocrática do ensino
público".
RELATOR: Deputado Nelson Marchezan
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11 - PROJETO DE LEI N° 695/95 - do Sr. Augusto Nardes - que "dispõe sobre incentivo
fiscal à formação profissional de menores carentes".
RELATOR: Deputado Flávio Arns
12 - PROJETO DE LEI N° 696/95 - do Sr. Augusto Nardes - que "institui o Programa
Nacional de Crédito Educativo Profissional para estudantes de nível médio
profissionalizante e dá outras providências".
RELATORA: Deputada Marisa Serrano
13 - PROJETO DE LEI N° 699/95 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "cria o Conselho Federal
de Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões - CONFATED, bem como os
Conselhos Regionais, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada Maria Elvira

A V I S O N° 48/95
RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Início.: 04.08.95
Horário.: 9h às 12h a 14h às 18h30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: 28 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DESTAQUES APRESENTADOS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1-

PROJETO DE LEI N° 4.718/94 - do Sr. Paulo Paim - que "determina a inclusão dos
direitos sociais do trabalhador como matéria integrante das disciplinas do currículo
escolar obrigatório".
RELATOR: Deputado Osvaldo Biolcni
PARECER: contrário

COMISSÃO DE FINANÇAS ETRIBUTAÇÃO
Sala T-12, Anexo 11

A V I S O N° 14/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 2/08/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4a Sessão

A· ADEQUAÇÃO FINANCE'lIt~ E ORÇAMENTÁRIA:
1-

PROJETO DE LEI N° 4.855-A/94 - do Poder Executivo (MSC 1.120/94) - que "dispõe
sobre a transformação da Escola Federal de Engenharia de Itajubá em Universidade
Federal de Itajubá e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTO VIVEIROS
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B· MÉRITO:
2-

PROJETO DE LEI N° 330-A/91 - do Sr. Telmo Kirst - que "altera a redação do artigo
45 da Lei nO 4.771, de 15 de setembro de 1965, que institui o Novo Código Florestal".
RELATOR: Deputado EUJÃCIO SIMÓES

3-

PROJETO DE LEI N° 448/91 - do Sr. Ary Kara José - que "acrescenta dispositivo à Lei
nO 5.172, de 25 de outubro de 1966, que dispõe sobre o Código Tributário Nacional e
institui normas gerais de Direito Tributário aplicáveis á União, Estados e Municípios".
RELATOR: Deputado FRANCISCO DORNELLES

4-

PROJETO DE LEI N° 1.982-A/91 - do Si. Jackson Pereira - que "dispõe sobre o
financiamento do setor de turismo pelos Fundos Constitucionais de Financiamento do
Norte, Nordeste e Centro-Oeste".
RELATOR Deputado AUGUSTO VIVEIROS

5-

PROJETO DE LEI N° 3.175/92 - do Sr. Manoel Castro - que "dispõe sobre os
contratos negociados em Bolsas de Valores e Bolsas de Mercadorias e de Futuros e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO BRANT

6-

PROJETO DE LEI 'N° 3.421-C/92 - do Senado Federal (PLS 77/92) (em apenso o PL
nO 3.829/93) - que "altera o artigo 4° da lei nO 8.427, de 27 de maio de 1992, que
dispõe sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural".
RELATOR: Deputado SAULO QUEIROZ

7-

PROJETO DE lEI N° 3.737-A/93 - do Sr. Augusto Carvalho - que "dispõe sobre a
eleição direta do Diretor de Administração do Banco Central do Brasil, pelos próprios
funcionários, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CELSO DANIEL

8-

PROJETO DE lEI N° $.961/93 - do Sr. Germano Rigotto - que "institui a correção ou
atualização monetária dos créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados elou a
utilização dos créditos para compensação de débitos fiscais",
RELATOR: Deputado JOSÉ FORTUNATI

9-

PROJETO DE LEI N° 4.652/94 - do Sr. José Fortunati - que "dispõe sobre a criação da
loteria de Números Diária (lND) - zooteca".
RELATOR: Deputado JOSÉ JANENE

10 - PROJETO DE lEI N° 4.667-A/94 - do Sr. WeJlinton Fagundes - que "concede isenção
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI e do Imposto de Exportação aos
produtos resultantes da industrialização de madeiras de serraria e laminação
provenientes de florestas plantadas".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS
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11 _. PROJETO DE LEI N° 7-A/95 - do Sr. Hugo Bihel - que "dispõe sobre a obrigatoriedade
de aplicação de recursos do crédito rural em operações com mini e pequenos
produtores rurais".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES
12 - PROJETO DE LEI N° 17-A/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "acrescenta parágrafo ao
artigo 46 da Lei nO 4.504, de 30 de novembro de 1964, que dispõe sobre o Estatuto da
Terra, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada CONCEiÇÃO TAVARES
13 - PROJETO DE LEI N° 41-A/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "acrescenta inciso ao art.
1° da Lei n° 8~ 199, de 28 de junho de 1991, revigorada pela Lei nO 8.843, de 10 de
janeiro de 1994",
RELATOR: Deputado MÁRCIO FORTES
14 - PROJETO DE LEI N° 236-A/95 - do Sr. Rogério Silva - que "modifica o caput do artigo
43 e o inciso VI do artigo 48, da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, para tornar
obrigatória, nas notas fiscais, a indicação do preço de venda no varejo".
RELATOR: Deputado LUIZ CARLOS HAULV
15 - PROJETO DE LEI N° 477/95 - do Sr. Antonio Joaquim - que "estende aos Secretários
de Fazenda dos Municípios a previsão do artigo 54 da Lei nO 3.470, de 28 de
novembro de 1958, que altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS
16 - PROJETO DE LEI N° 478/95 - do Senado Federal (PLS 44/95) - que "revoga a alínea
a do § 4° do art. 12 da Lei nO 8.981, de 20 de janeiro de 1995, e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada CONCEiÇÃO TAVARES
17 - PROJETO DE LEI N° 479/95 - do Senado Federal (PLS 56/95) - que "fixa prazo para
dstituição do Imposto sobre a Renda e Proventos descontado na fonte, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ FORTUNATI
18 - PROJETO DE LEI N° 481195 - do Sr. Agnelo Quiroz (em apenso o Pl nO 625/95) - que
"veda a utilização da Taxa Referencial de Juros (TR) na correção monetária-dos
saldos devedores dos contratos de mútuo do Sistema Financeiro da Habitação e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS
19 - PROJETO DE LEI N° 482/95 - do Sr. Laire Rosado - que "permite dedução de
despesas com construção de casa própria da base tributável do imposto de renda".
RELATOR: Deputado FRA'NCISCO DORNELLES
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20 - PROJETO DE LEI N° 515/95 - do Sr. Júlio César - que "dispõe sobre a abertura de
conta única para arrecadação dos impostos sobe renda e proventos de qualquer
natureza e sobre produtos industrializados"..
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES
21 - PROJETO DE LEI N° 517/95 - do Sr. Francisco Dornelles - que prorroga a vlgencla
da Lei nO 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis para utilização no
transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de
deficiência física e aos destinados ao transporte escolar, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado PEDRO NOVAIS
22 - PROJETO DE LEI N° 521/95 - do Sr. José Janene - que "dispõe sobre a restituição do
imposto de renda e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ FORTUNATI
23 - PROJETO DE LEI N° 564/95 - do Sr. José Machado - que "concede isenção do
imposto de renda aos pagamentos efetuados pelo INSS em juízo, nas condições que
especifica".
RELATOR: Deputado JOSE CHAVES

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Sala T-16 - Anexo"

Data: 08 de agosto de 1995
Local: Sala 02 - Ala Senador Nilo Coelho - Senado Federal
Horário: 1Ohoras

REUNIÃO CONJUNTA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
COM A COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS DO SENADO
FEDERAL
EXPOSlçAo DOS SENHORES JOSÉ SERRA, MINISTRO DE ESTADO DO
PLANEJAMENTO E RAIMUNDO BRITO, MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E
ENERGIA, SOBRE "PRIVATIZAÇAO DO SISTEMA ELETROBRÁS".
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PROGRAMA
ABERTURA:
- DISCURSO DO SENADOR GILBERTO MIRANDA, PRESIDENTE DA
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS DO SENADO FEDERAL.
- DISCURSO DO DEPUTADO ELlSEU RESENDE
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

EXPOSITORES:
- DR. JOSÉ SERRA, MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO
- Dr. RAIMUNDO BRITO - MINISTRO DE ESTADO DE MINAS E ENERGIA
DEBATES
USARÃO A PALAVRA, ALTERNADAMENTE, OBEDECENDO À LISTA DE
INSCRiÇÃO, UM DEPUTADO E UM SENADOR PELO PRAZO DE TRES MINUTOS
PARA PERGUNTAS, COf\4 DIREITO A UM MINUTO PARA RÉPLICA;
QUANDO ESTIVEREM USANDO A PALAVRA SENADORES, OS TRABALHOS
SERÃO DIRIGIDOS PELO SENADOR GILBERTO MIRANDA, PRESIDENTE DA
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONOMICOS DO SENADO FEDERAL;
QUANDO ESTIVEREM USANDO A PALAVRA DEPUTADOS, OS TRABALHOS
SERÃO DIRIGIDOS PELO DEPUTADO ELlSEU RESENDE, PRESIDENTE DA
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA.
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A V I S O N° 08/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 03.08.95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 05 Sessões
Decurso: 3a Sessão

1-

PROJETO DE LEI N° 2.787-AJ92 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre aplicações
financeiras de entidades filantrópicas e sem fins lucrativos que participem do Sistema
Único de Saúde (artigo 199 da Constituição Federal)."
RELATOR: Deputado SALATIEL CARVALHO

2-

PROJETO DE LEI N° 4.570/94 - do Sr. Aldo Rebelo - que "proíbe a instalação de
bombas de auto-serviço nos postos de abastecimento de combustíveis e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado CHICO FERRAMENTA

3-

PROJETO DE LEI N° 401-AJ95· do Sr. Rivaldo Macari - que "altera· os incisos I e li,
do parágrafo 1°, do artigo 2°, da Lei nO 8.001, de 13 de março de 1990, que "define os
percentuais da distribuição da compensação financeira de que trata a Lei nO 7.990, de
28 de dezembro de 1990, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado MURILO PINHEIRO

4-

PROJETO DE LEI N° 571/95 - do Sr. Fausto Martello - que "dispõe sobre a segurança
na comercialização de gás liquefeito de petróleo."
RELATOR: Deputado AIRTON DIPP

5-

PROJETO DE LEI N° 584/95 - do Sr. Fernando Ferro - que "altera a redação dos
artigos 1° e 2° da Lei nO 9.048, de 18 de maio de 1995, que ''torna obrigatória a
existência de instrumentos de medição de peso nos postos revendedores de gás
liquefeito de petróleo para uso doméstico."
RELATOR: Deputado SYLVIO LOPES

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Sala T-10 - Anexo 11

AVISO N°2/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 3/8
Horário: 9 às 12 horas e 14 às 18 horas

1-

Prazo: 5 Sessões
Decurso:

PROJETO DE LEI N° 580/95 - do Senado Federal - que "dispõe sobre a nomeação
dos representantes oficiais do País em organismos internacionais de caráter oficial"
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONO
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíliA
Sala 107 A - Anexo 11

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 4/8/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

v

1-

PROjET tJE LEi NU 4.683/94 - do Sr. Ary Kara - que "altera a Lei Complementar nO
51/85, beneficiando a policial feminina com aposentadoria voluntária após 25 (vinte e
cinco) anos ',:Ie serviço".
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES

2-

PROJETO DE LEI N° 354-A/95 - do Sr. José Coimbra - que "determina a explicitação
de quantitativo calórico no rótulo dos alimentos industrializados".
RELATOR: Depl,.ltado SERAFIM VENZON

3-

PROJETO DE LEI N° 551/95 - do Sr. Gonzaga Patriofà - que "dispõe sobre o exercício
da profissã n de Ortoptista".
RELATOR: Deputado JAIR SOARES

4-

PROJETO DE LE.I. N° 554/95 - do Sr. Álvaro Gaudênéio Neto - que "altera o artigo 38
da Lei n° 8.212,' de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui Plano de Custeio e'dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT

5-

PROJETO DE LEI N° 592/95 - da sra. Rita Camata - que "introduz alterações no
artigo 396 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT",
RELATOR: Deputado HUMBERTO COSTA

6-

PROJETO'DE LEI N° 606/95 - do Sr. IIdemar Kussler - que "dispõe sobre a entrega de
cesta básica de alimentos às famílias que garantirem permanência de seus filhos nas
escolas",
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

7-

PROJETO DE LEI N° 621/95 - do Sr, José Fortunati - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do uso de "bico antijato" em recipientes plásticos para a
comercialização de álcool e outros combustíveis líquidos de uso doméstico e dá
outras providências",
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON
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8-

PROJETO DE LEI N° 626/95 - do Sr. Maurício Requião - que "altera a Lei nO 8.913, de
12 de julho de 1994, que "dispõe sobre a municipalização da merenda escolar", e dá
outras providências".
.
RELATOR: Deputado TUGA ANGERAMI

9-

PROJETO DE LEI N° 637/95 - do Sr. Gonzaga Patriota - que "altera os artigos 128 e
130 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991 que "dispõe sobre os Planos de
Benefícios da Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA

10 - PROJETO DE LEI N° 642195 - do Sr. Valdemar Costa Neto - que "redireciona recursos
para o Sistema Único de Saúde - SUS".
RELATOR: Deputado URSICINO QUEIROZ
11 - PROJETO DE LEI N° 661/95 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre a atualização
das aposentadorias e pensões pagas pela Previdência Social aos seus segurados e,
pela União, aos seus inativos e pensionistas".
RELATOR: Deputado JOFRAN FREJAT
12 - PROJETO DE LEI N° 681/95 - do Sr. Augusto Viveiros - que "acrescenta parágrafo ao
artigo 26 da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, para incluir os prêmios prescritos
dos concursos de prognósticos na renda líquida".
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ
13 - PROJETO DE LEI N° 693/95 - do Poder Executivo (MSC 698/95) - que "dispõe sobre
jornada de trabalho de Médico, Médico de Saúde Pública, Médico do Trabalho e
Médico Veterinário da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das
fundações públicas federais, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VICENTE ANDRÉ GOMES

SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA REGULAMENTAÇÃO DOS
PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE
Sala 107 A - Anexo 11
Local: Plenário 17 - Anexo 11
Horário: 10 horas
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PAU T A N° 05/95
REUNIÃO ORDINÁRIA DESTINADA A DEBATER SOBRE OS PLANOS E
SEGUROS DE SAÚDE.

CONVIDADOS:
- Or. Márcio SerOa de Araújo Coriolano

Superintendente da Superintendência de Seguros Privados SUSEP
- Or..Edmundo Castilho
Presidente da Confederação Nacional das Cooperativas do Brasil UNIMED DO BRASIL
- Dr. ·Alahir Blois .
Presidente do Comitê de Integração de Entidades Fechadas de
Assistência à Saúde - CIEFAS

.
- Dr. Luiz Carlos de Lemos Andréa
Diretor de Coordenação Regional do Comitê de Integração de Entidades
Fechadas de Assistência à Saúde - CIEFAS
- Dr. Neilton Santana
Diretor-Adjunto de Controle de Qualidade, representante do Or. Ricardo
AkeJ, Diretor Executivo do Grupo Executivo de Assistência Patronal GEAP

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
ESERVIÇO PÚBLICO
Sala 14-T - Anexo 11

A V I S O N° 22/95
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 7/08/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

1-

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 18 sessão

PROJETO DE LEI N° 4.371/93 - do Sr. Luiz Carlos Hauly - que "institui a Lei Orgânica
Nacional das Polícias Civis, dispõe sobre normas gerais para o seu funcionamento e
dá outras providências".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
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2-

PROJETO DE LEI N° 4.690-A/94 - do Sr. Jair Bolsonaro - que "restabelece o benefício
da lei nO 8.237, de 30 de setembro de 1991, aos servidores militares".
RELATOR: Deputado ARY MAGALHÃES

3-

PROJETO DE LEI N° 502/95 - (PL nO 541/95, apensado) - do Sr. Franco Montoro - que
"assegura aos trabalhadores e empregadores participação na direção da Previdência
Social e promove sua descentralização administrativa".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETTO

4-

PROJETO DE LEI N° 542/95 - do Sr. Cunha Bueno e outros - que "dispõe sobre a
aquisição, por trabalhadores, de ações das empresas a serem desestatizadas".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE

5-

PROJETO DE LEI N° 552/95 - do Sr. Paulo Paim - que estende aos ferroviários da
Rede Ferroviária Federal S.A. e da Companhia de Trens Urbanos os benefícios de
que trata a Lei nO 8.186, de 21 de maio de 1991, "que dispõe sobre a complementação
de aposentadoria de ferroviários".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

6-

PROJETO DE LEI N° 556/95 - do Sr. Corauci Sobrinho - (PL's 572/95 e 595/95,
apensados) - que "estabelece incentivo fiscal às empresas que possuam empregados
com mais de 40 (quarenta) anos de idade e dá providências correlatas".
RELATOR: Deputado PAULO PAIM

7-

PROJETO DE LEI N° 559/95 - do' Sr. Sérgio Arouca - que "dispõe sobre o pagamento
de dívidas de entidades sindicais' resultantes de processos judiciais e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
PROJETO DE LEI N° 579/95 - do Sr. Cláudio Cajado .-. que altera a redação do artigo
467 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, que "dispõe sobre o pagamento de
verbas rescisórias em juízo".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEl

8-

9-

PROJETO DE lEI N° 593/95 - da Sra. Rita Camata - que "introduz alteração no artigo
131 da Consolidação das leis do Trabalho - CLT".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

1O- PROJETO DE lEI N° 596195 - do Sr. Felipe Mendes - que "determina a alienação de
imóveis residenciais de propriedade de fundações e empresas públicas federais e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA
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11 - PROJETO DE LEI N° 597/95 - dos Srs. José Aristodemo Pinotti e Adhemar de Barros
Filho - que modifica dispositivos da Lei n° 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, que
"dispõe sobre o Estatuto do Magistério Superior".
RELATORA: Deputada MARIA LAURA
12 - PROJETO DE LEI N° 604/95 - do Sr. Renato Johnsson - que "acrescenta parágrafos
ao artigo 1° da Lei nO 4.375, de 17 de agosto de 1964; altera a redação do artigo 34 da
Lei nO 5.292, de 8 de junho de 1967, e do inciso I do artigo 9° da Lei Complementar nO
69, de 23 de julho de 1991 ".
RELATOR: Deputado JOÃO MELLÃO NETO
13 - PROJETO DE LEI N° 647/95 - do Sr. Laprovita Vieira - que "dispõe sobre o controle
da execução orçamentária da União quanto à realização física do programa de
.
trabalho".
RELATOR: Deputado PAULO FEIJÓ
14 - PROJETO DE LEI N° 651/95 - do Sr. José Fortunati - que "dispõe sobre a isenção de
custas processuais para os sindicatos e associações de classe, quando atuarem em
juízo como substitutos processuais".·
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER
15 - PROJETO DE LEI N° 654/95 - do Sr. José Fortunati - que "modifica a redação do
parágrafo 1° do artigo 895 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado WILSON BRAGA
16"- PROJETO DE LEI N° 662/95 - do Sr. José" Santana - que dá nova redação a
dispositivos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que "regulamenta o artigo 37,
inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências".
RELATOR: Deputado UBIRATAN AGUIAR
17 - PROJETO DE LEI N° 669/95 - do Poder Judiciário (MSG N° 1/95) - que "dispõe sobre
o Plano de Carreira dos Servidores do Superior Tribunal de Justiça, Conselho da
Justiça Federal e da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)
18 - PROJETO DE LEI N° 674/95 - do Sr. Luiz Gushiken - que "proíbe os órgãos e
entidades da Administração Federal de veicularem mensagens publicitárias sobre
temas não afeitos à sua atividade específica".
RELATOR: Deputado ILDEMAR KUSSLER

Agosto de 1995

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Terça-feira 8 16661

19 - PROJETO DE LEI N° 677/95 - do Sr. João Coser - que "altera o artigo 192 da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, para vincular à remuneração do
trabalhador os percentuais devidos por insalubridade".
RELATOR: Deputado ARY MAGALHÃES
20 - PROJETO DE LEI N° 682/95 - do Sr. Nelson Marchezan - que "dispõe sobre a
regulamentação da profissão de Enólogo".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOLCHI
21 - PROJETO DE LEI N° 685/95 - do Sr. Nedson Micheletf - que "dispõe sobre a criação
do Serviço Público Civil e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL
22 - PROJETO DE LEI N° 694/95 - do Sr. Alberto Goldman - que "institui as Oiretrizes
Nacionais do Transporte Coletivo Urbano e dá outras providências".
.
RELATOR: Deputado JOSÉ PIMENTEL
23 - PROJETO DE LEI N° 698/95 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "inclui parágrafo SO ao
artigo 462 da Consolidação das leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto~lei' nO. 5:452,
de 1° de maio de 1943".
RELATOR: Deputado UBAlDO CORRí:A
24 - PROJETO DE lEI N° 702/95 - do Sr. Adhemar.de BaFros Filho -que "re.gulamenta a
. profissão de Jornaleiro, institui o Dia Nacional do Jornaleiro e dá outras providências".
RELATOR: Deputado OSVALDO BIOlCHI
25 - PROJETO DE lEI N° 706/95 - do Sr. José Coimbra - que "dispõe sobre a participação
dos trabalhadores na gestão das empresas".
RELATOR: Deputado PAULO BERNARDO
26 - PROJETO DE LEI N° 720195 - do Ministério Público Federal (MSG PGR N° 2/95) - que
"altera para 285% o limite máximo da Gratificação Extraordinária devida aos
servidores da categoria funcional de Técnico do Ministério Público da União".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES
Sala 135-A - Anexo /I

A V I S O N° 17/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 04/08/95

Horário.: 9 às 12 e 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso:28 sessão
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1-

PROJETO DE LEI N° 3.317-A/92 - do Sr. João Mendes - que "dispõe sobre a
transposição da Categoria Funcional de Agente de Segurança de Tráfego Aéreo para
o Grupo DACTA - Código 1.301 - Técnico de Defesa Aérea e Controle de Tráfego
Aéreo, níveis NS-25 e NS-14".
RELATOR: Deputado HILÁRIO COIMBRA

2-

PROJETO DE LEI N° 557/95 - do Sr. Sérgio Arouca - que "dispõe sobre a mudança do
nome do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro para Aeroporto Internacional
Maestro Antonio Carlos Jobim".
RELATOR: Deputado JOSÉ EGYDIO

3-

PROJETO DE LEI N° 582/95 - do Sr. Valdir Colatto - que "fixa critérios para a criação
e registro de Auto-Escola e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO JOAQUIM

4-

PROJETO DE LEI N° 613/95 - do Sr. Jorge Anders - que "estabelece a proibição de
utilização de telefonia móvel celular pelo condutor de veículo em movimento, bem
como a proibição de fumar ao volante".
RELATOR: Deputado CHICO DA PRINCESA

5-

PROJETO DE LEI N° 686/95 - dos Srs. Jofran Frejat e outros - que "altera o nome do
Aeroporto Internacional de Brasília e dá outras providências".
RELATOR: Deputado LAEL VARELLA

6-

PROJETO DE lEI N° 713/95 - dos Srs. Ricardo Gomyde e Aldo Rebelo - que
"estabelece exigências para a obtenção ou renovação da Carteira Nacional de
Habilitação".
RELATOR: Deputado BENEDITO GUIMARÃES

11 • COMiSSÕeS TEMPORÁRIAS:
COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 84-A/91 -Irrigação da Ilha de Marajó
Salas 131C/135C - Ane)Ço II

AVISO N° 01/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Instalada em: 28/06L95
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

. Prazo: 10 Sessões
Decurso: 88 Sessão
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PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 84-A/91 - do Sr. Nicias Ribeiro - que
"acrescenta inciso ao artigo 42 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias".
(Recursos para irrigação da Ilha de Marajó).

1-

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 133-A/92 - DemarcaçãoTerras Indígenas
Salas 131C/135C - Anexo II

AUDIÊNCIA PÚBLICA
Horário: 14h30
Local: Plenário 13, Anexo 11
CONVIDADOS:
Dr. NELSON JOBIM - Ministro de Estado da Justiça;
Gal. ZENILOO LUCENA - Ministro de Estado do Exército; e
Or. GUSTAVO KRAUSE - Ministro de Estado do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal.

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 182·A/94 • Admissão Prof. Estrangeiros
Salas 131 C/135C - Anexo 11

AVISO N° 01/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Instalada em: 27/06/95
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

1-

Prazo: 10 Sessões
Decurso: 8 8 Sessão

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUiÇÃO N° 182-A/94 - do Sr. Sérgio Arouca e
outros - que "permite a admissão de professores, técnicos e cientistas estrangeiros
pelas universidades brasileiras e concede autonomia às instituições de pesquisa
científica e tecnológica".
RELATOR: Deputado RAUL BELEM

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 46/91 • Estrutura Policial
Salas 131C/135C - Anexo"

Agosto de 1995

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1)

16664 Terça-feira 8

REUNIÃO DE INSTALAÇÃO E ELEiÇÃO DO PRESIDENTE E DOS
VICE-PRESIDENTES
Horário: 14h30
Local: Plenário 9, Anexo 11

COMISSÃO ESPECIAL
PEC nO 96/92 • Estrutura do Poder Judiciário
Salas 131 C/135C - Anexo 11

REUNIÃO DE INSTALAÇÃO E ELEiÇÃO DO PRESIDENTE E DOS
VICE-PRESIDENTES
Horário: 14h30
Local: Plenário 8, Anexo 11

SERVIÇO DE COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO

CPI PARA INVESTIGAR A OCORR~NCIA DE ,POSSíVEIS IRREGULARIDADES NA FABRICAÇAo DE MEDICAMENTOS

Local: Sala 16 - Anexo II

Horário: 14h3Omin

Pauta: Apresentação~ discussão e votação do Roteiro doo Trabalhoo.

111· COMISSÕES MISTAS:

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS
,
PUBLICOS EFISCALIZAÇAO
Sala 115':8 - Anexo 11
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PAUTAN°04/95
A • Discusslo e Votaçlo dos Pareceres aos Projetos de Lei e Ata:

1· ATA DA 3· REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06.06.95.
2-

PROJETO DE LEI N° 00S/9S-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União crédito suplementar no valor de R$ 3.S83.S00,OO, para os
fins que especifica".
RELATOR: Deputado LEUR LOMANTO
PARECER DO RELATOR: favorável, nos termos do Projeto de Lei.

3-

PROJETO DE LEI N° 010/9S-CN, que "autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Educação e do Desporto,
crédito suplementar no valor de R$184.973,OO, para os fins que especifica".
RELATOR: Senador CARLOS BEZERRA
PARECER DO RELATOR: favorável, nos termos do Projeto de Lei.

A V I S O N° 05/95
RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.:06/08/95
Horário.:9 às 12hs e 14 às 18hs.

1-

Prazo.:08 dias
Decurso: 3° dia

PROJETO DE LEI N° 012/9S-CN." Autoriza o Poder Executivo a abrir ao' Orçamento
Fiscal da União, em favor do Ministério do Planejamento e Orçamento, 'crédito
suplementar no valor de R$ 71.600.000,00, para os fins que especifica".

-(Encerra-se a Sessão às 16 horas e 45 minutos.)
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ATOS DO PRESIDENTE
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6°, da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve, tornar sem efeito, de acordo
com o artigo 13, § 6°, da Lei nO 8.112, citada, a nomeação de ELISA MARIA PREVEDEL VARRO para exercer, no Gabinete do
Primeiro Suplente dos Secretários, o cargo de Assistente Técnico
de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados.
Câmara dos Deputados, 7 de agosto de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item l, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6°, da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve, tornar sem efeito, de acordo
com o artigo 13, § 6°, da Lei nO 8.112, citada, a nomeação de EVERALDO PAES DA SILVA para exercer, no Gabinete do Líder do
Partido da Fl'mte Liberal, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados.
Câmara dos Deputados, 7 de agosto de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6°, da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve, tornar sem efeito, de acordo
com o artigo 13, § 6°, da Lei nO 8.112, citada, a nomeação de TATIANA CUNHA MARINHO MAIA para exercer, no Gabinete do
Terceiro Secretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-15, do Quadro Pennanente da Câmara dos Deputados.
Câmara dos Deputados, 7 de agosto de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei n° 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve, nomear, nà forma do artigo go,
item lI, da Lei nO 8.112, citada, ANA AMÉLJA MARQUES DE
CARVALHO RODRIGUES para exercer, no Gabinete do Terceiro Secretário, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-15,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, criado pelo artigo 3° do Ato da Mesa nO 15, de 26 de maio de 1987, observada a
nova denominação dada pelo artigo 1° da Resolução n° 4, de 13 de
junho de 1991, combinada com o artigo 1° do Ato da Mesa nO 5,
de 16 de fevereiro de 1995.
Câmara dos Deputados, 7 de agosto de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, e o artigo 6° da Lei nO 8.112, de
11 de dezembro de 1990, resolve, designar por acesso, na forma
do artigo 9°, parágrafo único, da Lei n° 8.112, de 1990, combinado
com o artigo 13 da Resolução nO 21, de 4 de novembro de 1992,
RICARDO DE MOURA LOPES, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnico em Mate-

Agosto de 1995

rial e Patrimônio, Padrão 44, ponto nO 4457, para exercer, a partir
de 1° de agosto do corrente ano, na Coordenação de Seleção e
Treinamepto, da Diretoria-Geral, a função comissionada de Chefe
da Seção de Planejamento de Concursos, FC-5, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, transformada pelo artigo 3° do
Ato da Mesa n° 15, de 26 de maio de 1987, combinado com o artigo 55 da mencionada Resolução nO 21, de 1992.
Câmara dos Deputados, 7 de agosto de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, iteml, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve, designar
ALBERTO VALÉRIO SOUZA, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Padrão 24, ponto nO 5437, 1° substituto do Chefe de Secretaria de Vice-Líderes, FC-6, no Gabinete do Líder do Partido
Democrático Trabalhista, em seus impedimentos eventuais, no período de 17 a 28 de julho do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 7 de agosto de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item l, alínea a, do Ato da Mesa
n° 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve, designar
CARLOS GUILHERME SANTOS DE VASCONCELOS, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo atribuição Assistente Administrativo, Padrão 22, ponto nO 5789, 1°
substituto do Coordenador Administrativo da Diretoria-Geral, FC7, em seus impedimentos eventuais, no período de 17 de julho a 6
de agosto do corrente ano.
'
Câmara dos Deputados, 7 de agosto de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990,resolve, designar JUCÉLIO ROBERTO DOS SANTOS BORGES, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição Assistente Administrativo, Padrão 23, ponto nO 5626, 1° substituto do
Coordenador Administrativo da Diretoria-Geral, FC-7, em seus
impedimentos, eventuais, no período de 3 a 16 de julho do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 7 de agosto de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 1°, item l, alínea a, do Ato da Mesa
nO 205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto no artigo 38
da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve, designar SINOBU FUJIKAWA FERREIRA, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técnico em Material e Patrimônio, Padrão 44, ponto nO 4459, 2& substituta do Diretor, FC-7, na Coordenação de Registro Parlamentar e Cadastro
Funcional, do Departamento de Pessoal, em seus impedimentos
eventuais, a partir de 1° de julho do corrente ano.
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Câmara dos Deputados, 7 de agosto de 1995. - Luís
Eduardo, Presidente.
COMISSÕES
ATAS DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
16& Reunião (Ordinária) realizada
em 22 de junho de 1995
Às dez horas e dez minutos do dia vinte e dois de junhu de
mil novecentos e noventa e cinco, no Plenário nO 10 do Anexo II
da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de Educação,
Cultura e Desporto. Presentes os Srs. Deputados Severiano Alves
- Presidente, Fernando Zuppo, Marisa Serrano e Paulo Lima Vice-Presid~ntes; Adelson Salvador, Flávio Arns, Maurício Requião, Ubaldino Jtínior, Carlos Alberto, Sílvio Torres, Ricardo
Barros, Lindberg Farias, Pedro Wilson, Maria Elvira, Lydia Quinan, Alexandre Santos, Expedido Júnior, Nelson Marchezan, Ricardo Gomyde e Esther Grossi. Deixaram de registrar suas
presenças os Deputados Alvaro Valle, Augusto Nardes, Elias
Abriio, Eurico Miranda, Mário de Oliveira e Osvaldo Biolchi. Ata:
Abertos os trabalhos, foi dispensada a leitura da Ata da reunião
anterior, realizada no dia 7-6-95, em virtude de terem sido suas cópias distribuídas para conhecimento prévio. Em votação, foi ela
aprovada unanimemente. Comunicações: a) o Presidente informou
que 110 dia 20 de junho foi feita a Distribuíção de Proposições nO
20/95, confonne cópias distribuídas. b) solicitação aos Deputados
relatores de matérias na Comissão, a fim de que observem os prazos de exames regimentais; para agilizar o processo legislativo.
Antes de iniciar a Ordem do Dia, o Presidente passoo a presidência dos trabalhos para o Deputado Fernando Zuppo. Ordem do Dia
- Proposições Sujeitas à Apreciação Conclusiva das Comissões:
Prioridade - 1 - Projeto de Lei n° 4.770/94 - do Poder Executivo
(Mensagem n° 821/94) - que "altera a composição do Conselho
Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
- FNDE". Relator: Deputado Severiano Alves. Parecer: Favorável,
com Substitutivo e Contrário à Emenda apresentada na Comissão.
Discutiram a matéria os Deputados Marisa Serrano, Maurício Requião, Lindberg Farias, Paulo Lima, Maria Elvira, Pedro Wilson e
Sílvio Torres. Em seguida, o relator, Deputado Severiano Alves,
requereu a retirada do projeto da pauta, para maiores estudos. Em
votação: aprovado unanimemente o requerimento. Adiada a discussão. Logo após, o Deputado Severiano Alves reassumiu a presidência. 2 - Projeto de Lei n° 4.855/94 - do Poder Executivo
(Mensagem n° 1.120/94) - que "dispõe sobre a transformação da
Escola Federal de Engenharia de Itajubá em Universidade Federal
de Itajubá e dá outras providências". Relatora: Deputada Marisa
Serrano.Parecer: Favorável, com Emendas. Em 29-3-95, foi concedida vista COJ1;mta aos Deputados Elias Abrabão e Carlos Alberto. Em 8-6-95, o Deputado Carlos Alberto devolveu o projeto
sem manifestação escrita. Em 9-6-95, o Deputado Elias Abrabão
apresentou voto em separado, contrário. Leu o voto em separado
do Deputado Elias Abrabão o Deputado Fernando Zuppo. Discutiram a matéria os Deputados Marisa Serrano, Expedito Júnior, Flávio Arns, Maria Elvira, Carlos Alberto, MlIU1Ício Requião, Pedro
Wilson Ricardo Gomyde, Paulo Lima, Lindberg Farias e Silvio
Torres. Encerrada a discussão, o Presidente procedeu à votação
nominal do parecer da relatora. Votaram SIM os Deputados Lindberg Farias, Lydia Quinan, Maria Elvira, Marisa Serrano, Pedro
WIlson, RiC!U'do Gomyde, Fernando Zuppo e Severiano Alves.
Votaram NAO os Deputados Carlos Alberto, Expedito Júnior,
Paulo Lima, Maurício Requião, Alexandre Santos, Flávio Arns,
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Sílvio Torres e Esther Grossi. Absteve-se de votar o Deputado
N~lson Marchezan. Constatado o empate, 8 (oito) SIM e 8 (oito)
NAO, o Presidente encerrou a votação e proclamou o resultado
lendo o art. 56, § 2° "Os projetos de lei e demais proposições distribuídos às Comissões, consoante o disposto no art. 139, serão
examinados pelo Relator designado em seu âmbito, ou no de Subcomissão ou Turma, quando for o caso, para proferir parecer, § 2°
- Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações
das Comissões seriio tomadas por maioria dos votos, presente a
maioria absoluta de seus membros, prevalecendo em caso de empate o voto do Relator". Aprovado o parecer, Favorável, com
Emendas, da relatora. 3 - Projeto de Lei n° 4.856/94 - do Poder
Executivo (Mensagem nO 1.121/94) que "dispõe sobre a transformação da Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro em Universidade Federal do Triângulo Mineiro e dá outras providências".
Relatora: Deputada Maria Elvira. Parecer: Favorável, com Emendas. Adiada a discussão. Tramitação Ordinária: 4 - Projeto de Lei
nO 1394/91- do Sr. Eduardo Jorge - que "institui o regime especial das especializações em medicina na fmma de treinamento em
serviço sob supervisão, cria a Comissão Nacional de Especialização Médica e dá outras providências". Relator: Deputado Elias
Abrahão. Parecer: Favorável, com Substitutivo. Adiada a discussão. 5 - Projeto de Lei nO 1.604191- do Sr. Jackson Pereira - que
"dispõe sobre prazo de utilização de livros didáticos e dá outras
providências". Relator: Deputado Ubaldo Júnior. Parecer: favorável, com Substitutivo. Adiada a discussão. 6 - Projeto de Lei n°
3.252192 - do Sr. SaIatiel Carvalho - que ''proíbe a exibição de fIlmes ou programas de televisão com cenas de sexo e nudez e dá
outras providências". Apenso o PL. n° 462195. Relator: Deputado
Elias Abrabão. Parecer: Favorável, com Emenda, ao PL nO
3.252192, e Contrário ao de nO 462/95, apensado. Adiada a discussão. 7 - Projeto de Lei n° 4.707/94 - do Sr. Valdir Colato - que
"dispõe sobre a unificação das datas de todos os vestibulares". Relator: Deputado Lindberg Farias. Parecer: Contrário. Adiada a dis
cussão. 8 - Projeto de Lei nO 67/95 - do Sr. Mendonça Filho - que
"altera o parágrafo 2° do art. 16 da Lei nO 5.540, de 28 de novembro de 1%8, que 'flXa normas de organização e funcionamento do
ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras
providências". Relator: Deputado Pedro Wilson. Parecer: Contrário. Em 7-6-95, foi concedida Vista ao Deputado Carlos Alberto.
Em 8-6-95, devolução da vista pelo Deputado Carlos Alberto, que
apresentou voto em separado, favorável. Adiada a discussão. 9 Projeto de Lei n° 84195 - do Sr. Romel Anízio Jorge - que "dispõe
sobre a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
na aquisição de automóveis movidos a álcool por professores de 1°
e 2° graus". Relator: Deputado Eurico Miranda. Parecer: Favorável, com Emenda. Em 17-5-95, foi concedida vista ao Deputado
Sílvio Torres, que devolveu o Projeto, em 31-5-95, sem manifestação escrita. Adiada a discussão. 1 - Projeto de Lei n° 85/95 - do
Sr. José Coimbra - que "reconhece a capoeira como um desporto
genuinamente brasileiro e dá outras providências". Relator: Deputado Ubaldino Júnior. Parecer: Favorável, com Substitutivo. Adiada a discussão. 11 - Projeto de Lei n° 161195 - do Sr. Alexandre
Ceranto - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de execução do
Hino Nacional nos estabelecimentos de ensino, e dá outras providências". Relator: Deputado Ricardo Barros. Parecer: Favorável,
com Emenda. Adiada a discussão. 12 - Projeto de Lei n° 248195 da SX- Laura Carneiro - que "eria o cartão de identidade para os
professores registrados no Ministério da Educação e do Desporto".
Relator: Deputado Silvio Torres. Parecer: Contrário. Adiada a discussão. 13 - Projeto de Lei n° 252/95 - do Sr. Ricardo Izar - que
"altera dispositivo da Lei n° 7.377, de 30 de setembro de 1985,
que 'dispõe sobre o exercício da profiSsão de Secretário e dá ou-
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Jackson Pereira - que "dispõe sobre prazo de utilização de livros
didáticos e dá outras providências". Relator: Deputado Ubaldino
Júnior. Parecer: Favorável, com Substitutivo. Concedida Vista ao
Deputado Àlvaro Valle. 4 - Projeto de Lei nO 2.029-A/91 - do Sr.
Jackson Pereira - que "dispõe sobre a criação da Tarifa Aérea de
Incentivo Cultural e dá outras providências". Relator: Deputado
Nelson Marchezan. Parecer: Favorável. Em 7-6-95, foi concedida
Vista ao Deputado Eurico Miranda, que devolveu o projeto em 236-95, apresentando voto em separado Favorável, Com Emenda. O
Relator, Deputado Nelson Marchezan, cmnunicou ao plenário que
o autor do projeto apresentou requerimento à presidência da Casa
solicitando a sua retirada. Adiada a discussão. 5 - Projeto de Lei
n° 3.252/92 - do Sr. Salatiel Carvalho - que "proíbe a exibição de
fllmes ou programas de televisão cmn cenas de sexo e nudez e dá
outras providências". Apenso o PL n° 462/95. Relator: Deputado
Elias Abrahão. Parecer: Favorável, com Emenda, ao PL nO
3.252/92, e Contrário ao de nO 462/95, apensado. Discutiram a matéria os Deputados Salatiel Carvalho, Mário de Oliveira, Marisa
1'-Reunião (Ordinária) Realizada Fm 28 dejunho de 1995 Serrano, Carlos Alberto, Elias Abrahão, Sílvio Torres, Maria ElviÀs onze horas e cinco minutos do dia vinte e oito de junho ra e Esther Grossi. Em votação: aprovado o parecer do Relator,
de mil novecentos e noventa e cinco, no Plenário n° 15 do Anexo contra os votos dos Deputados Sílvio Torres e Esther Grossi. 6 TI da Câmara dos Deputados, reuniu-se a Comissão de Educação. Projeto de Lei n° 4.707/94 - do Sr. Valdir Colatto - que "dispõe
Cultura e Desporto. Presentes os Srs. Deputados Severiano Alves sobre a unificação das datas de todos vestibulares". Relator: Deputado Lindberg Farias. Parecer: Contrário. Em votação: aprovado
- Presidente; Fernando Zuppo, Marisa Serrano e Paulo Lima unanimemente
o parecer do relator. 7 - Projeto de Lei n° 84195 Vice-Presidentes; Eurico Miranda, Mário de Oliveira, João Fassarelia, Ubaldino Júnior, Mauricio Requião, Elias Abrahão, Expedi- do Sr. Rmnel Anízio Jorge - que "dispõe sobre a isenção do Imto Júnior, Esther Grossi, Carlos Alberto, Maria Elvira, José posto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de autoLinhares, Ricardo Gomyde, Augusto Nardes, Flávio Aros, Alvaro móveis movidos a álcool por professores de 1° e 2° graus".
Valle, Lydia Quinan, Nelson Marchezan, Sílvio Torres e Adelson Relator: Deputado Eurico Miranda. Parecer: Favorável, com
Salvador. Deixaram de ~gistrar suas presenças os Deputados Ale- Emenda, e Cóntrário à emenda apresentada na Comissão. Em 17xandre Santos, Lindberg Farias, Osvaldo Biolchi, Pedro Wilson e . 5-95, foi concedida Vista ao Deputado Sílvio Torres, que devolRicardo Barros. Ata: Abertos os trabalhos, foi dispensada a leitura veu o Projeto, em 31-5-95, sem manifestação escrita. Em votação:
da Ata da reunião anterior, realizada no dia 22-6-95, em virtude de rejeitado o parecer do Relator, contra o voto em separado do Deterem sido suas cópias distribuídas para conhecimento prévio. Em putado Eurico Miranda. Absteve-se de votar o Deputado Augusto
discussão, não houve quem quisesse discuti-la. Em votação, foi ela Nardes. Designado Relator do Parecer Vencedor o Deputado Exaprovada unanimemente. Expediente: a) O Presidente informou pedito Júnior. 8 - Projeto de Lei nO 85/95 - do Sr. José Coimbra que no dia 27 de junho foram feitas as Distribuições de Proposiçõ- que ''reconhece a capoeira como um desporto genuinamente brasies nOs 21/95 e 22/95, conforme cópias distribuídas; b) solicitação leiro e dá outras providências". Relator: Deputado Ubaldino Júaos Deputados relatores de matérias na Comissão, a fJm de que nior. Parecer: Favorável, cmn Substitutivo. Vista concedida à
observem os prazos de exame regimentais, para agilizar o proces- Deputada Marisa Serrano. 9 - Projeto de Lei n° 161195 - do Sr.
so legislativo. Ordem do Dia - Proposições Sujeitas à Apreciação Alexandre Ceranto - que "dispõe sobre a obrigatoriedade de exeConclusiva das Comissões: Prioridade - 01 - Projeto de Lei n° cução do Hino Nacional nos estabelecimentos de ensino, e dá ou4.856194 - do Poder Executivo (Mensagem n° 1.121/94) que "dis- tras providências". Relator: Deputado Ricardo Barros. Parecer:
põe sobre a transformação da Faculdade de Medicina do Triângulo Favorável, com Emenda. Concedida Vista ao Deputado Expedito
Mineiro em Universidade Federal do Triângulo Mineiro e dá ou- Júnior. 10 - Projeto de Lei nO 197/95 - do Sr. Roberto Rocha tras providências". Relatora: Deputada Maria Elvira. Parecer: Fa- que "determina a inclusão, no currículo pleno dos estabelecimenvOl:ável, com Emendas. Discutp:am a matéria os Deputados 'Elias tos de 1° e 2° graus, da disciplina ''Introdução às Normas de TrnnAbrahão, Mauricio Requião, Alvaro Valle, Maria Elvira, Esther sito". Relator: Deputado Augusto Nardes. Parecer: Favorável, com
Grossi e Expedito Júnior. Concedida Vista ao Deputado Expedito Substitutivo. Em 7-6-95, foi concedida Vista ao Deputado ExpediJúnior. Tramitação Ordinária: 2 - Projeto de Lei nO 1394191- do to Júnior, que devolveu o projeto em 22-6-95, sem manifestação
escrita. O Relator, Deputado Augusto Nardes, requereu a realizaSr. Eduardo Jorge - que "institui o regime especial das especializações em medicina na forma de treinamento em serviço sob su- ção de Reunião de Audiência Pública, para discussão do projeto,
pervisão, cria a Comissão Nacional de Especialização Médica e dá sobrestando a apreciação da matéria até que seja realizada a Reuoutras providências". Relator: Deputado Elias Abrahão. Parecer: nião. Em votação: aprovado unanimemente o requerimento. AdiaFavorável, Com Substitutivo. O Relator, Deputado Elias Abrahão, da a discussão. 11 - Projeto de Lei nO 252195 - do Sr. Ricardo Izar
requereu a realização de Reunião de Audiência Pública para dis- - que "altera dispositivo da Lei n° 7.377, de 30 de setembro de
cussão do Projeto, sobrestando a apreciação da matéria até que 1985, que "dispõe sobre o exercício da profissão de Secretário e
seja realizada a reunião. Discutiu o requerimento a Deputada Ma- dá outras providências". Relatora: Deputada Maria Elvira. Parecer:
ma Serrano. Em votação: aprovado unanimemente o requerimen- Contrário. A Relatora solicitou a retii:ada do projeto da pauta. Em
to. Adiada a discussão. Em seguida, o Deputado Sílvio Torres teve votação: aprovado o requerimento. Adiada a discussão. 12 - Proa palavra, pela ordem, sugerindo a dispensa da leitura dos relató- jeto de Lei nO 287/95 - do Sr. Augusto Viveiros - que ''veda a corios, a flm de agilizar os trabalhos. Em votação: aprovado unani- brança de ~a de inscrição em vestibular, nas universidades
memente o requerimento. 3 - Projeto de Lei nO 1.604191- do Sr. federais". Relatora: Deputada Maria Elvira. Parecer: Contrário. A
tras providências". Relatora: Deputada Maria Elvira. Parecer:
Contrário. Adiada a discussão. 14 - Projeto de Lei nO 282/95 - do
Sr. Antônio Jorge - que "estabelece a obrigatoriedade de pagamento de mensalidades escolares nas universidades federais, e dá
outras providências". Relator: Deputado Pedro Wilson. Parecer:
Contrário. Adiada a discussão. 15 - Projeto de Lei nO 287/95 - do
Sr. Augusto Viveiros - que ''veda a cobrança de taxa de inscrição
em vestibular, nas universidades federais". Relatora: Deputada
Maria Elvira. Parecer: Contrário. Adiada a discussão. Antes de encerrar os trabalhos, o Presidente convocou Reunião Ordinária para
o próximo dia 28 de junho. quarta-feira, às dez horas. Nada mais
havendo a tratar, às doze horas e cinqüenta minutos. o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou os trabalhos. E.
para constar, eu. Célia Maria de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata, que depois de lida. discutida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente e publicada no Diário do Congresso Na.
cionaL Deputado Severiano Alves, Presidente.
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Relatora solicitou a retirada do projeto da pauta. Em votação:
aprovado o requerimento. Adiada a discussão. Comunicação: de
acordo com o Ato da Mesa nO 4/91, o Presidente submeteu à consideração dos presentes o Currieulum Vitae do Sr. George Humberto Pereira, para ocupar a função de Assessor Técnico Adjunto
nesta Comissão. Em votação: aprovado unanimemente a indicação
do Sr. George Humberto Pereira. Em seguida, o Sr. Presidente
concedeu a palavra ao Deputado Expedito Júnior, que apresentou
Reclamação contra os procedimentos adotados quando do encaminhamento e da proclamação do resultado da votação do Projeto de
Lei nO 4.855/94, com base nos arts. 74, inciso V, 95, § 7° e 96, §§
2° e 3°, do Regimento Interno. Antes de encerrar os trabalhos, o
Presidente convocou Reunião Ordinária para o dia 9 de agosto,
quarta-feira, às dez horas. Nada mais havendo a tratar, às doze horas e cinqüenta e cinco minutos, o Senhor Presidente agradeceu a
presença de todos e encerrou os trabalhos. E, para constar,
eu, Célia Maria de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata, que
depois de lida, discutida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e publicada no Diário do Congresso Nacional- Deputado Severiano Alves, Presidente.
COMlSSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
Destinada a investigar denúndas de irregularidades nas entidades de Previdência Privada (Fundos
de Pensão)

ATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 1995
Às quinze horas e vinte minutos do dia vinte e sete do mês
de junho de mil novecentos e noventa e cinco, reuniu-se na sala de
número dezesseis, Anexo n, da Câmara dos Deputados, em Brasília, Distrito Federal, sob a presidência do Deputado Heráclito Fortes, na forma do art. 39, parágrafo quarto, do Regimento Interno, a
Comissão Parlamentar de Inquérito Destinada a Investigar Denúncias de Irregularidades nas Entidades de Previdência Privada, criada pelo Requerimento número um, de mil novecentos e noventa e
cinco, com a presença dos Deputados Arnaldo Faria de Sá, Cidinha Campos, Frire Júnior, Geddel Vieira Lima, Heráclito Fortes,
João Mellão Neto, José Linhares, José Pimentel, Manoel Castro,
Paulo Bernardo, Rita Camata e Simão Sessim, membros titulares;
José Augusto, Luiz Buaiz e Zaire Rezende, membros suplentes;
Deixaram de comparecer os Deputados Carlos Mosconi, José
Coimbra, Pedro Canedo e Robério Araújo. Verificada a existência
de qu6rum regimental, o Senhor Presidente declarou abertos os
trabalhos e, após a leitura do Ato da Mesa, instalada a Comissão.
Em seguida, o Senhor Presidente registrou as indicações dos Deputados Manoel Castro, para Presidente, João Mellão Neto, Carlos
Mosconi e Arnaldo Faria de Sá para primeiro, segundo e terceiro
Vice-Presidentes, respectivamente, e deu início ao processo de votação. Votaram os Deputados Simão Sessim, Manoel Castro, Rita
Camata, Freire Júnior, Heráclito Fortes, Arnaldo Faria de Sá, Geddei' Vieira Lima, José Pimentel, Luiz Buaiz, José Linhares, Cidinha Campos e Paulo Bernardo. Terminado o processo de votação
passou-se à apuração dos votos. O Senhor Presidente designou
como escrutinadores os Deputados Simão Sessim e Zaire Rezende.
Passando-se à apuração foram encontradas doze sobreeartas, coincidindo com o número de votantes. Proclamou-se o resultado, sendo eleitos os Deputados Manoel Castro, para Presidente, João
Mellão Neto, Carlos Mosconi e Arnaldo Faria de Sá, para primeiro, segundo e terceiro vice-Presidentes, respectivamente, com
doze votos cada um. Concluído o processo de votação, o Senhor
Presidente, Deputado Heráclito Fortes, passou a presidência ao
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Deputado Manoel Castro que convidou os Deputados João Mellão
Neto, Carlos Mosconi e Arnaldo Faria de Sá para tomarem assento
à Mesa. Ao agradecer aos seus pares pela escolha do seu nome e
falar da importância dos trabalhos da Comissão, designou o Deputado Freire Júnior para a Relatoria e o convidou a tomar assento à
Mesa. Franqueada a Palavra, o Deputado Freire Júnior apresentou
requerimento solicitando informações ao Ministério da Previdência Social. Ressaltou a importância dessas informações para a elaboração do Roteiro dos Trabalhos e solicitou ao Plenário que
deliberasse sobre a matéria. A seguir, leu o seu requerimento. Lido
o requerimento, usaram da palavra os Deputados Arnaldo Faria de
Sá, Heráclito Fortes, Simão Sessim e Freire Júnior. O Requerimento foi apreciado e aprovado. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e vinte e
sete minutos. E, para constar, eu, Ivete Maria Galdino dos Santos, Chefe em exercício do Serviço de Comissões Parlamentares .
de Inquérito, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, será
assinada pelo Senhor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Heráclito Fortes) - Havendo número regimental, declaro aberta a presente reunião e comunico a V. Ex"s que ela foi convocada pelo Presidente da Casa,
nos termos regimentais, para a instalação dos trabalhos e a eleição
do Presidente e Vice-Presidentes desta Comissão Parlamentar de
Inquérito. Na forma do art. 39, § 4° do Regimento Interno, compete-me assumir a Presidência dos trabalhQs, na qualidade do Deputado mais idoso, dentro de um maior número de legislatura (risos).
Esclareço aos nobres pares que esta CPI foi criada pelo Requerimento n° 1/95 e é composta por dezessete Deputados titulares e
igual número de suplentes, em conformidade com o Ato da Presidência, que passo a ler: "O Presidente da Câmara dos Deputados,
no uso de suas atribuições regimentais e tendo em vista a criação,
nos termos do art. 35 do Regimento Interno, da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar as denúncias de irregularidades nas entidades de previdência privada - requerimento de
CPI nO 1/95, do Deputado Freire Júnior-, resolve: primeiro, estabelecer o prazo de 120 dias, a contar de sua instalação, para a conclusão de seus trabalhos; ~egundo, convocar os membros ora
designados para a reunião de instalação e eleição de seU Presidente
e Vice-Presidentes, a realizar-se no dia 27 de junho de 1995, terçafeira, às 14h, no Plenário n° 16 do Anexo n. Brasília, 26 de junho
de 1995. Deputado Luís Eduardo, Presidente." Solicito aos senhores representantes dos diversos partidos que procedam ao registro
junto à Mesa, individualmente ou por chapa, dos candidatos aos
cargos de Primeiro, Segundo e Terceiro Vice-Presidentes da CP!.
Art. 7°, § lOdo Regimento Interno. Comunico que, havendo acordo, a chapa única já se encontra preparada para o início do processo de votação. O quorum exigido para a eleição dos cargos desta
Comissão é de nove Deputados, maioria absoluta, em primeiro escrutínio. Peço a compreensão dos Srs. Deputados para que permaneçam no recinto até o término desta reunião. Lembro a todos que
esta reunião está sendo gravada e solicito aos Srs. Deputados que
desejarem fazer uso da palavra que declinem os seus nomes, para
efeito de identificação junto à TaquigrafIa. Antes de iniciar o processo de votação, desejo informar a V. Ex's que se encontra sobre
a mesa a seguinte cédula: para Presidente, Manoel Castro, BlocoPFlJPTB; para Primeiro Vice-Presidente, João Mellão Neto, Bloco - PFLIPTB; para Segundo-Presidente, Carlos Mosconi, PSDB;
para Terceiro Vice-Presidente, Arnaldo Faria de Sá, PPR; para Relator, o Deputado Freire Júnior, PMDB. Há ainda cédulas em
branco para Presidente e Vice-Presidente, caso a escolha não recaia nos nomes indicados. À medida em que forem sendo chamados, os Srs. Deputados, depois de assÍDf!rem a folha de votação e
de posse da sobreearta, deverão dirigir-se ao local de votação e se-
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lecionar as suas cédulas, colocando-as no envelope, que será depositado nesta uma. Vou fazer a chamada. Deputado Manoel Castro...
O SR. DEPUTADO (Não identificado) - Deixe a Deputada
Rita Camata votar primeiro, Sr. Presidente, porque S. Ex' tem que
voltar••. (Fora do microfone. Inaudível.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Heráclito Fortes) - Em
homenagem ao Espirito Santo, Deputada Rita Camata.
A SRA. DEPUTADA RITA CAMATA - Obrigada. (Risos.)
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Heráclito Fortes) - Manoel Castro.
(Processo de votação.)
O SR. PRESIDENIE (Deputado Heráclito Fortes) - Fica
registrado que há um voto sem envelope. com a concordância de
todos os presentes. Deputado Simão Sessim.
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Heráclito Fortes) - Deputado Freire Júnior.
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Heráclito Fortes) - Deputado Arnaldo Faria de Sá.
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Heráclito Fortes) - Deputado Heráclito Fortes, aqui. Deputado Geddel Vieira Lima. (Risos.) Deputado José Pimentel. Deputado Luiz Buaiz.
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Heráclito Fortes) - O
acordo é chapa única.
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Heráclito Fortes) - Deputado José Linhares.
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Heráclito Fortes) - Deputado Paulo Bernardo.
O SR. DEPUTADO (não identificado) - Se há três em
branco, a chapa não pode ser eleita.
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Heráclito Fortes) - Posso
encerrar? (pausa.) Parece que alguém está chegando. Encerrada a
votação. Convido o Deputado Simão Sessim para servir como escrutinador.
(Intervenções fora do microfone.)
O SR. PRESIDENTE (Deputado Heráclito Fortes) - Convido o Deputado Zaire Rezende para compor a Mesa como escrutinador. (pausa.) Informo que o número de sobrecartas, 12, coincide
com o número de votantes, 12. Passa-se ago.a à apuração dos votos. Os escrutinadores deverão verificar se há coincidência do número de votantes e de sobrecartas. (pausa). Já foi visto. (pausa).
Encerrada a votação. Vou proclamar o resultado: para Presidente,
Deputado Manoel Castro, 12 votos; para Primeiro Vice-Presidente, Deputado João Mellão Neto, 12 votos; para Segundo Vice-Presidente, Deputado Carlos Mosconi. 12 votos; para Terceiro
Vice-Presidente, Deputado Arnaldo Faria de Sá, 12 votos; para
Relator, Deputado Freire Júnior, 12 votos.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O Relator é escolhido pelo Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Heráclito Fortes) - Perdão, eu me perdi. (Risos.) Convido o Deputado Manoel Castro
para assumir a Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito
destinada a investigar denúncia de irregularidades no Fundo de
Pensão. (pausa.)
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O SR. PRESIDENIE (Deputado Manoel Castro) - Em primeiro lugar quero agradecer a confiança dos meus Pares pela eleição para Presidente desta CPL Convido os colegas Deputados
João Mellão Neto - que está ausente -, Carlos Mosconi e Arnaldo
Faria de Sá, respectivamente, para assumirem a Primeira, Segunda
e Terceira Vice-Presidências. (Pausa.) Assumida a diretoria, com a
ausência de dois dos Vice-Presidentes eleitos, eu quero ressaltar a
importância, para todos nós, de realizarmos um trabalho eficiente
nesta CPI para honrar o momento auspicioso que vive o Congresso Nacional, em especial a Câmara dos Deputados, possibilitando
um trabalho fecundo, proveitoso, no sentido de oferecermos ao setor de previdência privada deste País. previdência complementar,
um conjunto de diretrizes, de infowações, de alteração da legislação, se necessário, para a identificação das suas dificuldades, mas,
sobretudo, para a identificação de soluções para o setor. Para o
cargo de Relator desta Comissão, de acordo com os entendimentos
partidários feitos anteriormente, o PMDB indicou o Deputado
Freire Júnior, que foi autor do requerimento e que é um estudioso
do assunto; tenho o prazer de indicá-lo para a Relatoria desta Comissão e peço a S. Ex' que venha assumir o seu lugar junto a esta
Mesa Diretora dos trabalhos. (pausa.) Nós tínhamos conversado
previamente com o Deputado Freire Júnior e tínhamos, por sugestões e propostas que teria a apresentar a este plenário, chegado a
um bom entendimento, quanto a algumas sugestões. Gostaria de,
neste instante, passar a palavra ao Relator, a quem cumpre, regimentalmente, apresentar um cronograma dos trabalhos. Eu vou...
S. Ex' já me havia assegurado o desejo... eu tinha facultado o uso
da palavra, mas S. Ex', pessoalmente, desejava que isso ocorresse,
para prestar algumas informações quanto aos procedimentos que
devemos adotar doravante nesta Comissão.
O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Presidente,
muito obrigado. Quero inicialmente cumprimentar V. Ex', tanto
quanto os nossos Vice-Presidentes, na pessoa do Deputado Arnaldo Faria de Sá, pela eleição para a condução desta Comissão Parlamentar de Inquérito, que reputo da maior importância, no
instante em que o País passa por momentos de profundas transformações e entendemos que as entidades de previdências privaàas,
tanto as abertas, como as fechadas, são de fundamental importância para o nosso País. Mas, Sr. Presidente, queria inicialmente fazer uma apresentação para, ao [mal, sugerir aos demais pares
como poderíamos iniciar os nossos trabalhos. Apresentação: baseado no § 30 do art. 58 da Constituição Federal e nos arts. 35 a 37
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, criou-se e agora
instala-se esta CPI para, no prazo de cento e vinte dias, apurar as
possíveis irregularidades nas entidades de previdência privada. É
bom lembrar que as entidades de previdência privada, tanto as vinculadas às empresas estatais como as entidades abertas, vêm tendo
um papel cada vez mais importante no cenário econômico e social
do Brasil, na medida em que, efetivamente, é uma alternativa para
a aposentadoria de milhões de brasileiros. No entanto, a fiscalização que deveriam sofrer, tanto por parte dos órgãos públicos,
como pelos próprios participantes e a sociedade em gera4 muito
deixa a desejar. Tem sido comum a divulgação pela imprensa de
que tais entidades são verdadeiras caixas pretas, onde não se consegue penetrar. O Tribunal de Contas da União - TCU -, quando
tentou fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, ou seja, das patrocinadoras estatais para os seus respectivos fundos, foi impedido
por uma ação judicial promovida pela ABRAPP - Associação
Brasileira de Previdência Privada - junto ao Supremo Tribunal Federal. Segundo a revista ''Veja'', de fevereiro de 1995, os fundos
de pensão privados e estatais já somam hoje no País 1.500 empresas, com aproximadamente 8 milhões de participantes e um patrimônio calculado em 50 bilhões de dólares, que vem crescendo
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num ritmo de 20% ao ano. É palco, se comparannos aos fundos
de pensão dos Estados Unidos, que, com um patrimônio de 4 trilhões de dólares, tornaram-se o grande pilar daquela economia. Na
verdade, no Brasil os fundos de pensão têm crescido e se ampliado
pela pura constatação da falência do sistema de previdência pública. Entendo que não caberá a esta CPI entrar no mérito dessa falência, mas, com certeza, buscar caminhos para transfOllDar as
entidades de previdência privada, fechadas ou abertas, em instituições cada vez mais fortes, mas que ao mesmo tempo tenham regras claras, tansparentes e ofereçam garantias, tantos aos seus
participantes, como ao mercado. Não se pode conviver e aceitar de
braços cruzados que na previdência privada existam empresas que
tenham rentabilidade acima da inflação, ou seja, uma rentabilidade
real, na média, de 21% ao ano, outras que cobram taxas de administração que variam de 9% a 20%, e, na hora da distribuição dos
lucros obtidos, simplesmente não o fazem. ficando com tudo para
si. Hoje quem procura um fundo de pensão privada não sabe exatamente o que vai contratar. Isso significa assumir um risco sem
ter conhecimento de suas conseqüências. O Congresso Nacional
não pode ficar impass1vel ante este quadro. O Poder Legislativo
não pode omitir-se diante de uma situação que beira o descalabro
no uso dos recursos públicos e chega à impunidade geral para entidades que buscam a boa fé de seus participantes. A relação extremamente benevolente, quase incestuosa, entre patrocinadoras e
seus patrocinados nos assusta em dois aspectos: na falta de fiscalização e no valor dos recursos repassados a patrocinadas, e agravase ainda mais quando se trata de dinheiro do contribuinte. Esta
CPI tem a obrigação de dar a sua contribuição para apurar os fatos, bem como diagnosticar as falhas do sistema e, ao final, propor
medidas legislativas que efetivamente venham a estabelecer um
processo de modernização, moralização, e até mesmo simplificar a
sua administração e a sua fiscalização. Mas, Sr. Presidente, os nossos trabalhos, como disse V. Exa no inicio, deverão seguir, como é
praxe em todas as CPIs, um roteiro preliminar, que cabe à pessoa
do Relator apresentar ao plenário, que, se entender necessário, e
quando necessário, ao longo do desenrolar dos nossos trabalhos,
poderá alterá-lo, de acordo com as necessidades das investigações.
No entanto, para que possa apresentar um roteiro bem elaborado,
objetivo e que permita otimizar o tempo de trabalho desta Comissão, solicito aos nobres Pares que apreciemos e votemos um requerimento a ser encaminhado ao Sr. Ministro da Previdência
Social, a quem requeremos uma série de informações, de tal forma
que, de posse dessas informações, apresentaremos o roteiro de
trabalho para a apreciação e votação deste plenário, de forma tal
que, como estamos iniciando o nosso recesso e os trabalhos da Comissão têm, em cento e vinte dias, de ser concluidos, com o inicio
do recesso também se suspende a contagem de cento e vinte dias,
,e, na medida em que aprovarmos um requerimento ao Ministro da
Previdência, solicitando essas informações, S. Exa terá trinta dias,
a Secretaria de Previdência Complementar daquele Ministério terá
trinta dias para nos remeter essas informações sem que isso traga
algum prejuizo para os cento e vinte dias, limite de prazo da nossa
Comissão. Vou, então, Sr. Presidente, apresentar, ler o requerimento que elaborei para a discussão e aprovação, ou emenda, ou
exclusão, discussão, enf1Dl, pelos demais pares desta CPI: ''Solicito informações ao Sr. Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social a respeito da situação dos fundos de pensão sob a
fiscalização da Secretaria de Previdência Complementar." Penso
que aqui não é bem solicitar; esta Comissão tem poder de requerer. A expressão correta é ''requisita informações". ''Sr. Presidente,
com fundamento no art. 36, inciso II do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a V. Exa seja encaminhado ao Sr.
Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social o seguinte
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requerimento de informações: primeiro, o nome de todos os fundos de pensão, de seus diretores, com respectivos telefones, endereços e CPF; ~gundo, relação de todos os fundos, identificando-se
os valores de seus patrimônios, IÚveis de investimento e valores
das contribuições dos participantes e das empresas patrocinadoras;
terceiro, relação entre a contribuição dos participantes e das patrocinadoras em cada fundo pensão, ou seja, qual é o percentual em
que participa a patrocinadora e qual o percentual em que participa
o patrocinado; quarto, o percentual do custo de administração cobrado pelo fundo, em relação ao patrimônio de cada um deles;
quinto, o relatório de fiscalização de todos os fundos, nos últimos
três anos; sexto, o perftl do patrimônio, ou seja, a descrição das
aplicações e relação dos fundos que ultrapassaram os limites da legislação em vigor, para realizar investimentos em imóveis, ou seja,
ultrapassaram os 20%; sétimo, relatórios concluidos, ou por concluir, de todos os fundos; oitavo, relação dos fundos que adquiriram ações ou qualquer outro tipo de investimento de empresas que
entraram em concordata ou que estejam numa situação falimentar
ou pré-falimentar, contrariando orientação da Comissão de Valores Mobiliários - CVM; nono, relação dos Wndos que fizerem investimentos no Worl Trade Center, em São Paulo, na Teleporto,
no Rio de Janeiro, que investiram em shopping centers com as
respectivas construtoras e/on incolJ>Oradoras, bem como a lucratividade ou o prejuizo desses investimentos; décimo, relatórios, balanços de prestação de contas, nos últimos três anos, da ABRAPP
- Associação Brasileira de Previdências Privadas, e, por último,
décimo-primeiro, cálculos atuariais dos fundos de pensão dos áltimos três anos, especificando os que apresentaram déficit nesse peóodo." É esse, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, o teor do
requerimento.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Relator, eu apenas queria, colaborando, pedir, solicitar a V. Ex.a: na
primeira parte do requerimento, quando V. Ex.a fala em relatório e
fiscalização de todos os fundos, nos últimos três anos, eu já fiz, na
condição de Deputado, um requerimento, nesse sentido, à Mesa da
Câmara, para o Sr. Ministro, e a informação é de que esses relatórios são intensos e muito grandes, por isso o Ministério não podia
atender. Seria um caminhão de documentos; essa é a informação
que recebi. Então, aqui no item cinco, do ''Relatório e Fiscalização", apenas a conclusão dos relatórios, para que se evite essa desculpa do Ministério de que não pode atender, dizendo que são
muitos documentos. Então, a conclusão dos relatórios, que é o que
nos interessa. E, depois, se algum relatório especifico tiver que ser
esmiuçado, desse, particularmente, nós podeóamos avançar para
que viesse dar conhecimento a esta Casa de por que o Sincor entende que é inconstitucional Brasilprev.
O SR. PRESIDENIE (Deputado Manoel Castro) - Pois
não. Em discussão.
O SR. DEPUTADO HERÁCLITO FORlES - Só uma
questão de ordem, Sr. Presidente. O requerimento do nobre Relator, numa parte, eu não entendi exatamente o que quer, com relação aos relatórios dos últimos três anos. Pelo que entendi, isso diz
respeito...
O SR. PRESIDENIE (Deputado Manoel Castro) - Aos relatórios do Ministério.
O SR. DEPUTADO HERÁCLITO FORTES - Sim, do Ministério. Mas, evidentemente, se é do Ministério, deve ser dos fundos de pensão que estão ou sob regime de intervenção, ou de
diretoria fiscal, não é isso?
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Não, t0dos os são fiscalizados.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Todos
são fiscalizados pelo Ministério.
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O SR. DEPUTADO HERÁCLITO FORTES - Ser fiscalizado é uma coisa e ter o relatório é outra. Eu queria, exatamente,
entender o que o Relator quer, se quer o relatório que o Ministério
mandou elaborar, através da Secretaria de...
O SR. PRESIDENIE (Deputado Manoel Castro) - Continua em discussão a sugestão do relator. (pausa.) Deputado Heráclito.
O SR. DEPUTADO HERÁCLITO FORTES - Não, não,
nada a opor.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Interessante. Eu ia fazer uma observação semelhante à que V. Ex.a fez,
mas acho que satisfaz. Muito bem, então, aprovado o requerimento, pergunto ao Relator se dá para concluir a sua apresentação ou
tem uma outra sugestão.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ-Eu pediria a palavra, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO (não identificado) - (Fora do microfone.lnaudível.)
O SR. PRESIDENIE (Deputado Manoel Castro) - Aten. dendo solicitação do Deputado Arnaldo Faria de Sá, concedo a palavra a S. Ex.a
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Eu só
queria propor à Comissão... Nos jornais de hoje há uma matéria
paga dos Sindicatos dos Corretores de Seguros de Capitalização,
fazendo uma denúncia de que a Brasilprev é inconstitucional, e
uma acusação de que banco estatal e previdência privada agridem
o mercado. Então, com essa publicidade que está em todos os
grandes jornais de hoje e, coincidentemente, é o dia da instalação
da Comissão Parlamentar de Inquérito da Previdência Privada, eu
queria aqui sugerir aos Srs. Pares que fosse convocado o presidente ou algum diretor do Sindicato dos Corretores e Seguros de Capitalização, Previdência Complementar, para os fundos que estão
ou sob intervenção, ou sob regime de diretoria fiscal.
O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Efetivamente,
agradeço a V. Ex.a, Deputado Heráclito Fortes. No item 7 do Requerimento houve uma falha da datilografia; o item 7, conforme o
meu rascunho, que está aqui, era o seguinte: ''relatórios concluídos
ou por concluir de todos os fundos que estejam sob intervenção ou
regime de diretor fiscal". E aqui, no item 7, ficou apenas "relatórios concluídos ou por concluir de}odos os fundos..."
O SR. DEPUTADO HERACLITO FORTES - Está certo,
assim faz sentido.
O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Ficou inconcluso.
Peço desculpas aos nobres Pares e permissão para complementar,
de acordo com o que estava aqui: a relação...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - A minuta. Perfeito.
O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Será devidamente
_
corrigido.
O SR. DEPUTADO SIMAO SESSIM - Sr. Presidente,
diante da intervenção do nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, já
convocando ou sugerindo a convocação de... acho que do Sincor,
não é?
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Exato.
O SR. DEPUTADO sIMÃo SESSIM - ...para que esclareça essa nota, eu acho mais tempestivo que seja feita após o nosso
Relator programar o roteiro de convocações.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Eu ia
fazer justamente essa sugestão. Eu agradeço a sua intervenção porque a considero pertinente. A minha sugestão - inclusive queria
submeter à apreciação de todos os componentes desta Comissão a
seguinte sugestão, a qual eu já tinha previamente combinado com
o Relator: nós vamos entrar em recesso; nós vamos obter essas in-
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formações, mas eu tinha imaginado que nos deixássemos programado para a primeira semana de abril ou de agosto... Eu olhei o
calendário e tínhamos duas alternativas. Primeiro de agosto é uma
terça-feira; inclusive, temos de fazer entre terça e quinta. Então, se
não fosse o caso, dia 3, seria na semana subseqüente; poderia ser
na terça-feira, dia 7, ou 8 de agosto, a convocação, para nós deixarmos acertada e aprovada no plenário desta Comissão a convocação inicial, independentemente do trabalho que o Relator
apresentará, da Abrapp. Por quê? Porque ela é entidade de classe
que congrega todos os fundos de origem privada. E como ela tem
relatórios - inclusive estamos solicitando,- e ela tem uma participação, acho importante que a primeira participação seja do órgão o
qual digamos assim - constitui o objetivo básico desta Comissão,
que são as entidades de fundos ~pensão.
O SR. DEPUTADO SIMAO SESSIM- Sr. Presidente, V.
Ex.a não permitiu que eu concluísse. Eu não queria deixar nenhuma dúvida de que sou a favor da convocação proposta pelo Deputado Arnaldo Faria de Sá.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Sim,
claro, acho que todos entendemos assim.
O SR. DEPUTADO sIMÃo SESSIM - Apenas... acho que
até se pode aprovar hoje a convocação; agora. dentro...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Dentro
de um cronograma.
O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - ...da realidade de
um cronograma se estabeleceria a posição.
O SR. PRESIDENIE (Deputado Manoel Castro) - Perfeito,
mesmo porque eu acho que já será um caso específico. Eu até
acrescentaria uma informação a V. Ex.a, caro Deputado, e também
ao Deputado Arnaldo Faria de Sá. Compareci, alguns dias atrás, a
convite dessa mesma entidade, a um café da manhã, para discutir
questões das corretoras de seguro, independentemente das questões vinculadas ao setor previdenciário. E eles tinham lá um folheto,
e tal, e pediram, depois de fazer a apresentação deles, as observações dos Parlamentares presentes. E eu usei a palavra, para comentar - vamos dizer assim - criticamente a forma como eles
estavam encaminhando o assunto. E depois de uma discussão, a
minha intervenção provocou outros pronunciamentos, por parte de
dirigentes de sindicatos, e nós combinamos ter, no segundo semestre... Porque esse calendário da nossa Comissão de Finanças e Tributação já estava completamente preenchido, neste mês, inclusive
essa semana, com um seminário, que já começou hoje pela manhã,
sobre o primeiro ano do real, nós, então, deixamos para agosto
uma reunião específica do sindicato com a Comissão de Finanças
e Tributação, porque há outras questões que não apenas as da previdência, vinculadas inclusive à estatízação do setor de seguros, e
algumas questões, inclusive, que são dependentes da Comissão do
Sistema Financeiro, que está sendo instituída paralelamente à nova
Comissão, a essa implantação da CPI da Previdência; então, eu
acho que é importante que nós ouçamos o sindicato, mas ele deveria estar inserido num cronograma de trabalho, porque não seria a
primeira audiência.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presidente, eu concordo com o cronograma, mas eu gostaria que a minha solicitação fosse acolhida, quer dizer, ficasse apenas pendente
do cronograma de convocação.
.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Eu vou
colocar em votação. Não há dúvida quanto a isso, mesmo porque
ninguém se pronunciou contrariamente, nem eu próprio.
O SR. DEPUTADO HERÁCLITO FORTES - Uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. DEPUTADO sIMÃo SESSIM - Sr. Presidente, até
peço encaminhar primeiro, porque fui eu quem provocou essa dis-
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cussão. Eu voto a favor.
O SR. DEPUTADO HERÁCLITO FORTES - Uma questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (De~tado Manoel Castro) - Pois não.
O SR. DEPUTADO HERÁCLITO FORTES - É com relação à prioridade de convocação do presidente da Abrapp. A primeira convocação, no meu modo de entender, deveria ser da
Secretária de Previdência Complementar, até porque o Presidente
da Abrapp nada mais é do que o representante de todos os institutos, de todos os fundos de pensão. Evidentemente seu discurso
será de acordo, será em colaboração com esses institutos. Já pelo
roteiro - estou baseando-me muito no roteiro do Relator - pelo roteiro elaborado pelo Sr. Relator, tenho a impressão de que, para
uma elucidação mais rápida do que nós queremos, seria o começo,
exatamente, pela Secretária de Previdência Complementar. Agora,
com relação à questão levantada aqui pelo nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá, eu sugeriria que esta Comissão encaminhasse ao
Banco do Brasil e à Previ, um expediente - certo? - pedindo essas
informações, tanto em caráter de urgência, na impossibilidade de
nós nos reunirmos antes do recesso. Mas eu concordo - certo?-,
não teria sentido convocar agora, porque não há mais tempo. Depois do recesso, esse assunto, provavelmente, já estará superado.
Então, a sugestão que faço é no sentido de que se faça um expediente, pedindo esclarecimentos às partes envolvidas nessa sociedade criada, e caso haja alguma necessidade, no segundo semestre,
aí, sim, de posse desses documentos e dos esclarecimentos, então
se faria a convocação do Brasilprev, não é isso?
O SR. DEPUTADO SIMÃO SESSIM - Brasilprev e Sincor.
O SR. DEPUTADO HERÁCLITO FORTES - Exatamente.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Mas aí
há duas questões distintas. Em primeiro lugar, como já tinha havido a manifestação do Deputado Simão Sessim, favoravelmente à
convocação, V. Ex." está sugerindo um outro procedimento, que
seria a obtenção de informações, e quando voltannos a nos reunir,
no mês de agosto, decidiríamos, ou não, da oportunidade da convocação. Consulto o nobre Deputado Arnaldo Faria de Sá se há alguma objeção à sugestão, se ela pode ser compatibilizada ou qual
é a posição de S. Ex."
,
,
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SA - E, eu
mantenho a minha posição, mas agrego a sugestão do nobre Deputado Heráclito Fortes, que pode permitir que o outro lado, no caso
o Brasilprev, também ofereça informações.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Muito
bem. Então, ficamos ... Entendo que ficou aprovada a convocação
para ser defmida em data oportuna, mas que, independentemente
disso, faríamos a indicação, o oficio...
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - O ofício
da Brasilprev.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - ...0 oficio às entidades envolvidas na denúncia. Bom, eu queria voltar ao
comentário do nobre Deputado Heráclito Fortes, na seguinte direção: em primeiro lugar, o material que está sendo solicitado ao
Ministério, que basicamente vai ser atendido pela Secretaria da
Previdência Complementar, na medida que seja manuseado pelos
membros da Comissão, o que certamente só ocorrerá no início do
mês de agosto, possibilitaria um melhor aproveitamento de uma
convocação da Secretária da Previdência Complementar. A minha
sugestão em relação à Abrapp foi no sentido de maximizar o uso
do tempo. Entendi que a Secretaria Complementar do Ministério
da Previdência deve ter um trabalho até - V<J1];lOS dizer assim - auxiliar, complementar, ou muito mais próximo, que estaria à disposição permanentemente. Quanto à Abrapp, é a entidade da classe
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objeto desta CPL e, na medida em que ela está sendo constituída, a
entidade que deveria - vamos dizer assim - que será, certamente,
qualquer que seja o encaminhamento, qualquer que seja a formulação dada pelo Relator, certamente não poderíamos fazer uma CPI
sem ouvir a própria entidade. Então, a sugestão de ela vir, em primeiro lugar, não foi uma alteração da ordem dos acontecimentos,
no sentido de um melhor aproveitamento. Agora, todavia, o Plenário é soberano para uma decisão. Podemos fazer uma coisa ou outra, ou podemos até não decidir hoje e decidirmos em agosto; é
uma outra alternativa.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Eu apenas queria caminhar no mesmo sentido do nobre Deputado Heráclito Fortes. A colocação de S. Ex." foi no sentido de termos
alguns elementos; primeiro, conhecemos alguns detalhes, para depois chamarmos o presidente da Abrapp. Se o chamarmos inicialmente, nós ceftamente não teríamos o leque de informações para
poder argüi-lo. É essa a colocação do Deputado Heráclito Fortes.
Então, a convocação, sim, mas não no primeiro momento.
O SR. DEPUTADO sIMÃo SESSIM - Sr. Presidente, eu
ainda acho, pela experiência que a gente tem de CPIs, que o Relator é que deve defmir essa prioridade, numa lista que ele vai apresentar, até porque, didaticamente, ele vai... porque se nós formos
fixar um no outro...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - O Relator tinha sugerido - e o fez formalmente, perante este Plenário que a primeira providência seria o requerimento ao Ministério,
para obtençã,o das informações. A partir das informações, aí eu fiz
uma sugestão complementar, de que já terlamos alguns pontos de
passagem obrigatórios, um desses pontos, que era a própria
Abrapp, que, pela forma da sua estruturação e organização, nós
podemos requisitar, independentemente do requerimento feito ao
Ministro da Previdência, já que a CPI foi legalmente constituída e
tenho prerrogativa para fazê-lo, de solicitar as informações da
Abrapp formalmente. Muito bem. De posses dessas informações
nós poderíamos marcar... Porque na primeira semana de agosto
nós já poderíamos deixar no calendário da CPL porque senão nós
vamos ter de fazer uma reunião como esta, examinar o material, e
vamos perder a primeira quinzena de agosto. A minha sugestão foi
no sentido de otimizar o tempo.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - Para
aproveitar a primeira reunião.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Agora,
se nós vamos ter, vamos dizer assim... Evidentemente, a minha sugestão deverá ser acatada pelo Plenário. Se há dúvida quanto a ela
já não faz sentido fazê-Ia. Nós retiramos.
O SR. DEPUTADO sIMÃo SESSIM - Não há dúvidas,
acho que o Relator vai dar o perfil da CPI; através do próprio cronograma, é ele quem vai dizer como é que a CPI vai ouvir fulano,
para depois do fulano ouvir sicrano e assim por diante. Acho que o
Relator tem esse cronograma já na cabeça.
O SR. DEPUTADO ARNALDO FARIA DE SÁ - É que,
na verdade, o Presidente fez uma proposta e acho que, talvez, a
gente não tenha entendido, da convocação do Presidente da
ABRAPP. Eu acho que a gente tem de concordar com a proposta
do Presidente, só ficar no calendário de quando ocorreu ou não
essa convocação, como também a proposta do nobre Deputado
Heráclito Fortes; convocamos Carla Grassi, que é Secretária da
Previdência Complementar - e, aí, o Relator vai dizer se é na: primeira ou segunda semana, quando convocar. Temos de convocar
tanto Carla. Grassi como o Presidente da ABRAPP.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - O Relator solicita a palavra.
O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Sr. Presidente,
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Srs. Parlamentares, essa era justamente a minha preocupação,
quando não quis trazer já um cronograma ou um roteiro pré-elaborado: quem convoca, quais os requerimentos, quem deveriamos
ouvir primeiro ou não•.. Naturalmente, não vamos ter como deixar
de ouvir o Presidente da ABRAPP, o Ministro da Previdência. o
Secretário da Previdência Complementar, os presidentes das entidades dos fundos de pensão, pelo menos aqueles mais importantes
ou mais significativos, tanto em termos de participantes, como em
termos de valores, de volume de recursos, tanto as entidades de
previdência privada, as associações, também, das entidades de previdência aberta, a Paulistinha, que congrega essas associações, o
Presidente da Bovespa, o Presidente da Bolsa do Rio de Janeiro, o
Presidente da CVM etc. Evidentemente essas personalidades, essas autoridades farão parte de qualquer relação de pessoas a virem
aqui colaborar conosco. Agora, a questão que se coloca entre convocar primeiro a Secretária da Previdência Complementar e o Presidente da ABRAPP acaba deixando-nos numa situação um pouco
complicada, pelo que imagino, pelo volume de informações no requerimento que acabamos de aprovar. Estarei em BrasHia a partir
do dia 20 de julho. Antes de viajar, eu vou pedir ao Ministro Reinhold Stephanes, com quem já conversei, antes da instalação desta
CPL que agilize essas informações; se não todas, pelo menos a
grande maioria, para que nós possamos, a partir do dia 20 de julho, já começar a nos debruçar... Já estou em entendimento com a
Assessoria Legislativa daqui da Câmara, que também haverá de
colocar dois assessores para nos orientar nessas questões. Já mantive um contacto com o Presidente do Tribunal de Contas da
União, que também já se prontificou a colocar tantos técnicos
quantos sejam necessários, para que a gente possa ter a orientação
daquele Tribunal. Já mantive um contato com o Presidente do Serpro, para a eventualidade de, no transcorrer dos nossos trabalhos conhecedor que sou das dificuldades que o nosso departamento de
CPI tem, com relação a computadores e estrutura, material para o
trabalho... Também o Presidente do Serpro já se colocou à disposição para eventualmente nos fornecer algum equipamento ou até
mesmo algum pessoal especializado nisso, de forma que eu gostaria que, primeiro, aprovado o requerimento, nós pudéssemos, então, aguardar a primeira semana de agosto e marcariamos,
Presidente, com a sua concordância, uma reunião para a primeira
terça-feira de agosto. Primeiro de agosto cai em que dia?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Cai
numa terça-feira.
O SR. DEPUTADO FREIRE JÚNIOR - Então, poderiamos
marcar para a quarta-feira uma reunião desta CPI, quando, então,
eu já apresentaria aos nobres pares as informações que recebi, resumidamente, e cada um que, porventura, se interessar por algum
tempo ou por algum detalhe maior, os documentos estariam à disposição, naturalmente, de cada Parlamentar. Aí, então, discutiríamos um roteiro de depoimentos, inclusive pela ordem, como seria
(ininteligível). É a minha sugestão, Presidente, para que nós não
venhamos aqui, talvez até cometer um erro de avaliação. Convocase primeiro o Presidente da ABRAPP, ou convoca-se primeiro a
Secretária e, depois, era para ser o contrário; acaba que ficamos...
Podemos perder algum tempo. Era o que queria responder.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Manoel Castro) - Muito
bem, eu não luto contra os fatos; acho que a ordem dos fatores não
altera o produto, mas, muito bem, que seja feita a vontade da
maioria. Entretanto, a data da reunião ficará para ser marcada de
acordo com o calendário, porque nós temos, todos, outras atividades; nós marcaremos e, com antecedência, os membros da Comis. são serão convocados. Será nos primeiros dias, na primeira
semana de agosto.
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Está encerrada a sessão.

D~TRmmçÁODEPROJETOS

COMISSÃO DE DEFESA 00 CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
O Senhor Deputado SARNEY FILHO, Presidente da Comissão, fez a seguinte

Distribuição nO 25195
Em 7-8-95:
Ao Senhor Deputado IVAN VALENfE
1 - Projeto de Lei nO 703/95 - do Sr. Celso Russomano -,
que "altera o art. 106 da Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990Código de Proteção e Defesa do Consumidor".
Ao Senhor Deputado PIMENTEL GOMES
2 - Projeto de Lei nO 666/95 - do Sr. Carlos Nelson -, que
"dispõe sobre as faunas brasileiras e exótica, sua proteção, criação
em cativeiro, caça ou utilização, e dá outras providências".
Ao Senhor Deputado SILVERNANI SANTOS
3 - Projeto de Lei nO 623/95 - do Sr. José Fortunati -, que
"dispõe sobre o consórcio para aquisição de automóvel, pick up,
3
furgão ou similiar, novo, equipado com motor de até 1.000cm de
cilindrada".
Ao Senhor Deputado ALBÉRICO FILHO
4 - Projeto de Lei n° 633/95 - da Sr" Yeda Crosius -, que
"dá nova redação ao caput do art. ~ da Lei nO 8.723, de 28 de outubro de 1993, que "dispõe sobre a redução de emissão de poluentes por veículos automotores e dá outras providências".
Ao Senhor Deputado WILSON BRANCO
5 - Projeto de Lei nO 687/95 - do Sr. Koyu Iha - que "dispõe sobre a política pesqueira nacional, regula a atividade pesqueira e dá outras providências".
À Senhora Deputada RAQUEL CAPIBERIBE
6 - Proposta de FiscàIização e Controle n° 11/95 - dos Senhores Ivan Valente e Gilney Viana -, que "solicita que a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
fiscalize a Secretaria de Assuntos Estratégicos no que se refere ao
Programa de Zoneamento Ecológico-Econômico da Amazônia Legal".
Sala da Comissão, 7 de agosto de 1995. - Aureoiltoo Araruoa de Almeida, Secretário.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMlNISTRAÇÁO
E SERVIÇO PÚBliCO
O Deputado WIGBERTO TARTUCE, Presidente da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, fez a seguinte

Distribuição nO 25195
Em 7-8-95
Ao Deputado CHICO VIGILANfE
Projeto de Lei n° 542/95 - do Sr. Cunha Bueno e outros -,
que "dispõe sobre a aquisição, por trabalhadores, de ações das empresas a serem desestatizadas".
Ao Deputado JAIR BOLSONARO
Projeto de Decreto Legislativo n° 131/95 - do Senado Federal (pDS nO 29/95) -, que "autoriza o Governo do Estado da Bahia
a alienar terras de propriedade deste I;<;tado, até o limite de 8.735
(oito mil, setecentos e trinta e cinco) hectares, à Companhia de Seguros Aliança da Bahia, de acordo com o processo administrativo
formalizado".
Ao Deputado LUCIANO CASTRO
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Emenda do Senado ao Projeto de Lei nO 3.935-C/93 -, que
"autoriza a reversão ao Município de Coimbra, Estado de Minas
Gerais, do imóvel que menciona".
Ao Deputado OSWALDO BIOLCffi
Emendas oferecidas em Plenário, reabertura de discussão,
ao Projeto de Lei n° 3.493-C/93 - do Senado Federal (pLS nO
10/92) -, que "dispõe sobre o exercício da proftssão de Bibliotecário e determina outras providências".
Ao Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)
Projeto de Lei nO 669/95 - do Poder Judiciário (MSG nO
1/95) -, que "dispõe sobre o Plano de Carreira dos Servidores do
Superior Tribunal de Justiça, Conselho da Justiça Federal e da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus e dá outras providências".
Projeto de Lei n° 720/95 - do Ministério Público Federal
(MSG PGR nO 2/95) -, que "altera para 285% o limite máximo da
Gratificação Extraordinária devida aos servidores da categoria
funcional de Técnico do Ministério Público da União".
Ao Deputado WILSON BRAGA
Projeto de Lei Complementar n° 35195 - da S1"" Rita Camata
-, que "altera a redação do art. 4° da Lei Complementar n° 26, de
11 de setembro de 1975, que instituiu o PIS-PASEP'.
Sala da Comissão, 7 de agosto de 1995. - Talita Veda de
Almeida, Secretária.
O DEPUTADO WIGBERTO TARTUCE, PRESIDENTE
DA COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISlRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO, FEZ A SEGUINTE

Distribuição n° 26195
Em 718195
Ao Deputado AGNELO QUEIRÓZ substitutivo do senado
ao Projeto de Lei n° 2.579-C/92- que "dispõe sobre o funcionamento dos Conselhos Federais de Fiscalização Profissional e sobre
a correção monetária das importâncias devidas aos integrantes das
respectivas classes e dos órgãos regi01!ais".
Ao Deputado ARY MAGALHAES
PROJETO DE LEI N° 4.690-N94 - do Sr. Jair Bolsonaroque ''restabelece o beneficio da lei nO 8.237, de 30 de setembro de
1991, aos servidores militares"
PROJETO DE LEI N° 677/95- do Sr. João Coser - qué "altera o artigo 192 da consolidação das leis do trabalho - CLT, para
vincular à remuneração do trabalhador os percentuais devidos por
insalubridade"
Ao Deputado ILDEMAR KUSSLER
PROJETO DE LEI ~ 599/95 - do Sr. Luciano Zica - que
"concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por participação em movimento reivindicatório".
PROJETO DE LEI ~ 674195 - do Sr. Luiz Gushiken - que
"proíbe os órgãos e entidades da Administrção Federal de veicularem mensagens públicitárias sobre temas não afeitos à sua atividade específica".
Ao Deputado INOCENCIO OLIVEIRA
PROJETO DE LEI N° 610'95 - do Sr. Humberto Costaque "dispõe sobre proteção à testemunha de crime e dá outras providências".
Ao Deputado JOÃO MELLÃO NETO
PROJETO DE LEI N° 604195 - do Sr. Renato Johnsson que "acrecenta parágrafos ao artigo 1° da Lei n° 4.375, de 17 de
agosto de 1964; altera a redação do artigo 34 da Lei nO 5.292, de 8
de junho de 1967, e do inciso I do artigo 9° da Lei Complementar
nO 69, de 23 de julho de 1991 ".
Ao Deputado JOSÉ CARLOS ALELUIA
PROJETO DE LEI N° 559/95 - do Sr. Sérgio Arouca - que

n
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"dispõe sobre o pagamento de dívidas de entidades sindicais resultantes de processos judici~s e dá outra providências".
Ao Deputado JOSE PIMENTEL
PROJETO DE LEI N° 694195 - do Sr. Alberto Goldmanque "institui as Diretrizes Nacionais do Transporte Coletivo Urbano e dá outras providências".
À Deputada MARIA LAURA
PROJETO DE LEI N° 596195 - do Sr. Felipe Mendes - que
"determina a alienação de imóveis residenciais de propriedade de
fundações e empresas públicas federais e dá outras providências".
PROJETO DE LEI N° 597/95 - dos Srs. José Aristodemo
Pinotti e Adhemar de Barros Filho - que modifica dispositivos da
Lei nO 4.881-A, de 6 de dezembro de 1965, que "dispõe sobre o
Estatuto do Magistério Superior".
Ao Deputado MIGUEL ROSSETTO
PROJETO DE LEI N° 502/95(pL nO 541/95,apensado) - do
Sr. Franco Montoro - que "assegura aos trabalhadores e empregadores participação na direção da Previdência Social e promove sua
descentralização administrativa".
Ao Deputado OSVALDO BIOLCHI
PROJETO DE LEI N° 682/95- do Sr. Nelson Marchezanque "dispõe sobre a regulamentação da proftssão de Enólogo".
PROJETO DE LEI ~ 702/95 - do Sr. Adhemar de Barros
Filho - que ''regulamenta a profissão de Jornaleiro, institui o Dia
Nacional do Jornaleiro e dá outras providências".
Ao Deputado PAULO BERNARDO
PROJETO DE LEI ~ 706195 - do Sr. José Coimbra - que
"dispõe sobre a participação dos trabalhadores na gestão das empresas".
Ao Deputado PAULO FErrÓ
PROJETO DE LEI N° 647/95 - do Sr. Laprovita Vieira"dispõe sobre o controle da execução orçamentária da União quanto à realização física do programa de trabalho".
Ao Deputado PAULO PAIM
PROJETO DE LEI N° 556195 - do Sr Corauci Sobrinho(PL's 572/95 e 595/95,apensados) - que "estabelece incentivo
fiscal às empresas que possuam empregados com mais de 40 (quarenta) anos de idade e dá providências correlatas".
Ao Deputado PAULO ROCHA
PROJETO DE LEI N° 593/95 - da SI" Rita Camata - que
"introduz alteração no artigo 131 da Consolidação das Leis do
Trabalho-CLT".
Ao Deputado SANDRO MABEL
PROJETO DE LEI N° 4.371/93 - do Sr. Luiz Carlos Hauly
- que "institui a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, dispõe
sobre normas gerais para o seu funcionamento e dá outras providências"
PROJETO DE LEI N° 579/95 - do Sr. Cláudio Cajado que altera a redação do artigo 467 da Consolidação das Leis do
Trabalho- CLT, que "dispõe sobre o pagamento de verbas rescis6rias emjuízo".
PROJETO DE LEI N° 685195 - do Sr. Nedson Micheleti que "dispõe sobre a criação do Serviço Público Civil e dá outras
providências".
Ao Deputado UBALDO CORRÊA
PROJETO DE LEI ~ 698/95 - do Sr. Agnelo Queiros que "inclui parágrafo 5° ao artigo 462 da Consolidação das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 1° de maio de
1943".
Ao DeputadoUBffiATANAGUlAR
PROJETO DE LEI N° 662195 - doSr. José Santana - que
dá nova redação a dispositivos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Con&tituição
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Federal, institui nonnas para licitações e contIatos da Administraçãto Pt1blica e dá relIas providências".
Ao Dep1tado VALDOMlRO MEGER
PROJETO DE LEI N" 651195 - do Sr. José Fortunati "dispõe sobre a isenção de custas processuais pera os sindicatos e
associações de classe, quando atuarem em juizo como substitutos
processuais".
Ao Dep1tado wn.sOM BRAGA
PROJETO DE LEI N" 654'95 - do Sr. Jos6 Fortunati - que
''modifica a redação do pãragrafo 1° do artigo 895 da Consolidação das Leis do Trabalho".
Ao Dep1tado ZAIRE REZENDE
PROJETO DE LEI N" 552195 - do Sr. Paulo Paim- que estende aos ferroviários da Rede Ferroviária Federal SÃ. e da Companhia de Trens Urbanos os beneficios de que trata a Lei nO 8.186,
de 21 de maio de 1991,"que dispõe sobre a complementação de
aposentadoria de ferroviários".
Sala da Comissão, em 7 de agosto de 1995. - TaHta Veda

Agosto de 1995

de Almeida, Secretária.

REDISTRIBUIÇÃO DE PROJETOS
COMISSÃO DE TRABAIJIO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PúBuco
O Dep1tado WIGBERTO TARTUCE, Presidente da C0missão de Trabalho, de Adminis1Iação e Serviço Pt1blico, fez a seguinte
Redistribuição nO 5195
Em 7·8·95
À Deputada ZILA BEZERRA

Projeto de Lei nO 149/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "dis- ~

põe sobre as doações e presentes recebidos por servidores públicos
da administração direta e indireta, bem como das fundações instituídas e mantidas pelo Poder Pt1blico".
Sala da Comissão, em 7 de agosto de 1995. - Talita Veda
de Almeida, Secretária.

MESA

----.

(Biênio 1995/96)
Pre~idente:

10 Secretário:
wn.sON CAMPOS - PMDB-PE

10 Vice-Presidente:
RONALDO PERIM - PMDB-MG

LEOPOLDO BESSONE-PfB-MG

LUIS EDUARDO - PFL-BA

Suplentes de Secretários:
10 ROBSON lUMA - PL-SP

20 Secretário:

BENEDITO DOMINGOS - PP-DF
40 ~ecretário:
JOAO HENRIQUE- PMDB-PI

20 Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPR-8P

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS
BLOCO PARLAMENTAR
(PFLIPTB)

Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA
Vice-Líderes:
Nelson Trad (1 o Vice)
Aberlatdo Lupion
Antônio dos Santos
Carlos Alberto
Efraim Morais
Fátima Pelaes
Heráclito Fortes
Jaime Martins
JoséBocba
Maluly Netto
Ney Lopes
Osvaldo Bilchi
Paulo Botnhausen
Rubem Medina
Vicente Cascione

20 VANESSA FELIPPE - PSDB-RJ

3 0 Secretário:

30 LUIZ PIAUHYLINO - PSB-PE

40 wn.sON BRAGA- PDT-PB

Adroaldo Streck
Arthur Virgílio Neto
Eduardo Mascarenhas
Jayme Santana
Roberto França
Arnaldo Madeira
Jorge Anders

Antônio Carlos Pannunzio
Carlos Mosconi
Elias Murad
João Leão
Salvador Zimbaldi
Nelson Otoch
Roberio Ara6jo
Luiz Carlos Hauly
PPR

, José Carlos !'1eluia
Alvaro GaudênClo Neto
Aracely de Paula
César Bandeira
Eliseu Moura
Félix Mendonça
Hllário Coimbra
Jairo Soares
José Mácio Monteiro
Marilu Guimarães
Os6rioAdriano
Paes Landim
João Mendes
Theodorico FelTllÇO
Vilmar Rocha
Werner Wanderer
PMDB

Líder: MICHEL TEMER
Viee-Líderes:
Geddel Vieira Lima
Adelson Ribeiro
Andre Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Chicão Brígido
Confúdio Moura
Elias Abrabão
Euler Ribeiro
Aloysio Nunes Ferreira
Fernando Diniz
Tetê Bezerra

Freire J6nior
Henrique Eduardo Alves
José Priante
José Thomaz Nonô
Marcos Lima
Nilton Baiano
Pedro Novais
Sandro Mabel
Edinho Ara6jo
Jurandyr Paixão
José Luiz Clerot

Vice-Líderes:
Gerson Peres (1 o Vice)

Augusto Nardes
Eraldo Trindade
Moacir Andrade
Luciano de Caslro
Paulo Mourão
Ricardo Izar
Hugo Biehl

Arnaldo Faria de Sá
Paudemey Avelino
Paulo Bauer
Wagner Salustiano
Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel
PT

Lkler: JAQUES WAGNER
Vice-Líderes:
Arlindo O1inaglia
Gilney Viana
José Machado
Marcelo Deda
Milton Temer
Paulo Rocha
Tilden Santiago

AdãoPretto
Jair Meneguelli
Luís Gushiken
Maria Laura
Paulo Bernardo
Sandra Starling

pp
Líder: ODELMO LEÃo
Vice-Líderes:
Edson Queiroz
Laprovita Vieira
Carlos Camurça
Valdenor Guedes

RomelAnízio
Valdomiro Neger
Jofran Frejat
Marconi Perillo

PDT

PSDB
Líder: JOSÉ ANÍBAL
Viee-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1 o Vice)

Líder: FRANCISCO DORNFLLES

YedaCrosius

Líder: MIRO TEIXEIRA
Vice-Líderes:
Giovanni Queiroz (10 Vice)
Antônio Joaquim

Edson Ezequiel
Magno Bacelar
Wolney Queiroz

Eudpedes Miranda
Matheus Schmidt
Sílvio Abreu.
Sérgio Carneiro

BLOCO PARLAMENTAR (PLlPSDJPSC)
Líder: VALDEMAR COSTA NEro

Alexandre Cardoso

PCdoB
Líder: ALDO RIBEIRO
Viee-Líderes:
Haroldo Lima
Aldo Arantes

Sérgio Miranda

PARÁGRAFO 4°, ART. 9" RI
Viee-Líderes:
Corauci Sobrinho (1 o Vice)
Elton Rohnelt
Eujácio Simões

Pedro Canedo
Luiz Buaiz

BLOCO PARLAMENTAR (PSBJPMN)
Viee-Líderes:
José Carlos Sabóia (1 0 Vice)
Ubaldino Júnior

PPS
PV
PRP
LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: LUlZ CARLOS SANTOS
Almino Affonso
Benito Gama
Jackson Pereira

COMISSÕES PERMANENTES
COMISSÃO \>E AGRICULTURA
E POUTICA RURAL
Presidente: Alcides Modesto (PT)
1° Vice-Presidente: José Fritsch (PT)
2° Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PSDB)
3° Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)
Titulares

PSBJPMN
Adelson Salvador
Bento Lelis
PCdoB
PPS
Luis Barbosa (PTB)

PFIJPTB
Albérico Cordeiro
Antônio Deno
Benedito de Lira
Betinho Rosado
Eliseu Moura
João Ribeiro
Jonival Lucas
José Múcio Monteiro
Lael Varella
Luiz Braga
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Marcelo Barbieri (pMDB)
1° Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
2° Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)

Titulares

PSDB
Amon Bezerra
Augusto Nardes (PPR)
Carlos Mosconi
Herculano Anghinetti
Salvador Zimbaldi
Saulo Queiroz (PFL)

PT
Fernando Ferro
João Coser
Luiz Mainardi
Paulo Rocha
Waldomíro Fioravante

AdãoPretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
Padre Roque
PPR
Anivaldo Vale
Cleonâncio Fonseca (PSDB)
Hugo Biehl
José Teles
Roberto Balestra
PP
Augustinho Freitas
Dilceu Sperafico
Romel Anizio

Célia Mendes
Enivaldo Ribeiro
Maria Valadão
Mário Cavallazzi
Telmo Kirst
Dolores Nunes
João Maia
Marconi Perillo

PDT
Luiz Durão
Odílio Balbinotti (SI Part.)
Oscar Goldoni (pMDB)

AirtonDipp
Carlos Cardinal
Giovanni Queiroz

Antônio Geraldo
Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Carlos Alberto
César Bandeira
Heráclito Fortes
Leur Lomanto
Luciano Pizzatto
Mauro Fecury
Mendonça Filho
Vilson Santini
1 vaga (s)

Antônio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Humberto Souto
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maululy Netto
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander
Vic Pires Franco
PMDB
Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Hélio Rosas
João Almeida
Marcelo Barbieri
Pedrohujo
Pinheiro Landim
Roberto Rocha
Roberto Valadão
Wagner Rossi
Ubaldo Corrêa

Barbosa Neto
Edinho Araújo
Euler Ribeiro
Geddel Vieira Lima
Henrique Eduardo Alves
Jorge Tadeu Mudalen
Laire Rosado
Maurício Requião
Zaire Rezende
2 vaga (s)

PSDB
Adroaldo Streck
Antônio Balhmann
Antônio Carlos Pannunzio
Arthur Virgílio
Ayres da Cunha
FlávioArns

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Roberto Santos
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi

PT
Chico Ferramenta
Esther Grossi
Jair Meneguelli
Paulo Lima (PFL)
Pedro Wilson

Ana Júlia
Ivan Valente
Milton Temer
Tilden Santiago
Werner Wanderer (PFL)

PLlPSDIPSC
Ronivon Santiago
Zé Gomes da Rocha

Suplentes
PFIJPTB

Dilso Sperafico
Fernando Comes
Marisa Serrano
Newton Cardoso
Noel de Oliveira
Pedrohujo
Ddson Bandeira
Wilson Branco
Wilson Cignachi
2 vaga (s)

Antônio Aureliano
Eduardo Barbosa
Elias Murad
Ezidio Pinheiro
Ivo Mainardi (PMDB)
Osvaldo Coelho (PFL)

Augusto CaIValho

Secretária: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9 horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Lideranças)
Telefones: 318-697816979/6981

PMDB
Andre Puccinelli
Anibal Gomes
Armando Costa
João Thomé Mestrinho
José Aldemír
Olávio Rocha (S. Part.)
Oreino Gonçalves
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto
1 vaga (s)

1 vaga (s)

Nelson Meurer (PP)

Suplentes

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Davi Alves Silva (PMN)
Hugo Rodrigues da Cunha
José Borba
José Rocha
Júlio César
Mendonça Filho
Nelson Marquezelli
Pedrinho Abrão
Roberto Pessoa

GelVásio Oliveira
Raquel Capiberibe

PPR
Hilário Coimbra (PTB)
Roland Lavigne

Affonso Camargo (PFL)
Alzira Ewerton

Carlos Airton
Cunha Bueno

Roberto Campos
Welson Gasparini

Gerson Peres
Nelson Marchezan
1 vaga (s)

Régis de Oliveira
Vicente Arruda
Zulaie Cobra

Franco Montoro
lldemar Kussler
Rommel Feij6

PP

PT

Edson Queiroz
Flãvio Derzi
Raimundo Santos

Laprovita Vieira
Sérgio Naya
Silvemani Santos

PDT
Eurípedes Miranda
Itamar Serpa
Wolney Queiroz

Antônio Joaquim
Cunha Lima (SlPart.)
Edson Ezequiel

PL/PSDIPSC
Augusto Farias
Marquinho Chedid
Pedro Canedo

João Colaço (PSB)
Romel Anízio (PP)
Valdemar Costa Neto

PSBIPMN
Sérgio Guerra
1 vaga (s)

Gonzaga Patriota
Ubaldino Junior

Hélio Bicudo
José Genoíno
Marcelo Deda
Milton Mendes
Paulo Delgado

Milton Temer
Sandra Starling
Severino Cavalcanti (PfL)
Tilden Santiago
1 vaga (s)

PPR
Adylson Motta
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
Prisco Viana

Adhemar de Barros (pRP)
Alzira Ewerton
Nelson Marchezan
Ricardo Izar
Roberto Balestra

PP
Marconi Perillo
Talvane Albuquerque
Valdenor Guedes

Alcione Athayde
Mário de Oliveira
Raimundo Santos

PCdoB

PDT

Inácio Arruda
Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 14-A
Telefones: 318-6908 a 6910

Socorro Gomes

Coriolano Sales
Enio Bacci
Matlieus Schmidt

Euripedes Miranda
Magno Bacelar (SI Part.)
Severiano Alves

PLlPSDIPSC

COMISSÃO DE CONSTITUI,ÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Francisco Rodrigues
Roland Lavigne

PSBlPMN
Alexandre Cardoso
Nilson Gibson

Presidente: Roberto Magalhães (PfL)
10 Vice-Presidente: Nestor Duarte (pMDB)
20 Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PP)
30 Vice-Presidente: Zulaie Cobra (PSDB)

Titulares

Aldo Arantes

AtilaLins
Ciro Nogueira
Jair Soares
JairoAzi
José Carlos Aleluia
José Rezende
Júlio César
Maluly Netto
Mauricio Najar
Moisés Lipnik
Murno Pinheiro
1 vaga

PMDB
Alberico Filho
Alberto Goldman
Aloysio Nunes Ferreira
Elias Abrahão
Fernando Diniz
João Thome Mestrlnho
José Priante
Luiz Fernando
Michel Temer
Roberto Valadão
Wagner Rossi

PSDB
Almino Affonso
Danilo de Castro
Eduardo Mascarenhas

Haroldo Lima

PPS
Suplel}tes

Ary Kara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

2 vaga(s)

PCdoB

PFlJPTB
Antônio dos Santos
Antônio Geraldo
Benedito de Lira
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
Vilmar Rocha

Augusto Farias
De Velasco

Ayrton Xerez
Celso Russomanno
Emerson Olavo Pires

Jairo Carneiro (PfL)
Sérgio Arouca
Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Sarney Filho (PfL)
10 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
2 0 Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
30 Vice-Presidente: Remi Trinta (pMDB)

Titulares

Suplentes

PFlJPTB
Aroldo Cedraz
Carlos da Carbras
Hilário Coimbra
José Carlos Vieira
Ricardo Barros
TeIma de Souza (PT)

Fátima Pelaes
Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
Salomão Cruz
Sarney Filho
Vilson Santini

PMDB
Alberico Filho
Freire Júnior
Remi Trinta
Socorro Gomes (PCdoB)
Wilson Branco

Chicão Brigido
Inácio Arruda (PCdoB)
Marcos Lima
Tete Bezerra
Valdir Colatto

PSDB
Celso Russomanno

Nelson Otocb

Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

Roberto França
Zulaie Cobra

PT
Domingos Dutra
Ivan Valente
Marta Suplicy

Gilney Viana
José Machado
I vaga (s)

PDT

PLlPSDIPSC
De Velasco

Robson Tuma (PSL)

PSBJPMN

PPR
Eurico Miranda
Jair Bolsonaro
José Carlos Lacerda

Agnaldo Timóteo
Fernando Gabeira (PV)
Maria Valadão

PP
Francisco Silva
Valdenor Guedes

Laura Carneiro
Silvemani Santos

PDT
Sérgio Carneiro

Itamar Serpa

Ubaldino Júnior

Adelson Salvador

Secretário: Terezinha de Lisieux Franco Miranda

Local: Sala 8, Anexo II
Telefones:318~887

COl\:1JSSÃO DE ECO~OMIA,
INDUSTRIA E COMERCIO
Presidente: Panderney Avelino (pPR)
1° Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPR)
2° Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (pMDB)

Titulares

PLlPSDIPSC

Suplentes
PFLIPTB

Elton Rohnelt

RobsonTuma

PSBJPMN
Gervásio Oliveira
Secretário: Aurenilton Aramna de Almeida
Reunião: quartas-feiras - IOh
Local: Sala 3, Anexo lI, Plenário 13
Telefones: 318~930 a 6935

João Colaço

Betinho Rosado
João Ribeiro
José Múcio Monteiro
Luiz Braga
Roberto Fontes
Rubem Medina
Severino Cavalcanti

Carlos Melles
Félix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Martins
Roberto Brant.
Roberto Pessoa
1 vaga (s)

PMDB

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Nilmário Miranda (P'I)
1° Vice-Presidente: Hélio Bicudo (P'I)
2° Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3° Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)

Titulares

Suplentes

Antônio do Valle
Dilso Sperafico
Enivaldo Ribeiro (PPR)
Marcelo Teixeira
Nair Xavier Lobo
Paulo Ritzel

Francisco Diógenes
Gonzaga Meta
Jurandyr Paixão
Maria Elvira
Ricardo Rique
Sandro Mabel

PFLIPTB

PSDB
Antônio Geraldo
Jair Siqueira
José Rocha
Severino Cavalcanti
2 vaga (s)

Álvaro Gaudêncio Neto
Benedito de Lira
Fátima Pelaes
Marilu Guimarães
Theodorico Ferraço
Vilmar Rocha

PMDB
Agnelo Queiroz (PCdoB)
João Thome Mestrinho
Nilton Baiano
Rubens Cosac
1 vaga (s)

Elcione Barbalho
Gilvan Freire
Paes de Andrade
RitaCarnata
Roberto Valadão

PSDB
Domingos Leonelli
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

FlávioArns
TIdemar Kussler
José Aníbal

Antônio Kandír
Domingos Leonelli
Fernando Torres
José de Abreu

Herculano Anghinetti
José Am'bal
Nelson Otoch
Vittodo Mediolli

PT
João Fassarella
Luiz Mainardi
Wagner Salustiano (PPR)

PPR
Affonso Camargo (PFL)
A1zira Ewerton
Fausto Martello

PP
Dilceu Sperafico .
José Janene

Laprovita Vieira
Renato Johnsson

PDT
Domingos Dutra
Pedro Wilson

Vicente André Gomes

PLlPSDIPSC
Fernando Ferro (P'I)
Maria Valadão
Marta Suplicy (P'I)

Francisco Horta

1 vaga(s)

PSBJPMN
Ricardo Heráclio

PP
Francisco Silva
Laura Carneiro

Max Rosenmann (SI Part.)

Cunha Lima (S/Part.)
Magno Bacelar (SI part.)

PPR
Fernando Gabeira (PV)
Zé Gomes da Rocha (PSD)
1 vaga (s)

José Machado
Luciano Zica
Miguel Rosseto

Júlio Redecker
Mário Cavallazzi
Paudemey Avelino

PT
Hélio Bicudo
Nilmário Miranda

Cidinha Campos
Sérgio Carneiro

Fernando Loe:
José Carlos
tinho (S/Part.)

Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

Bosco França

PCdoB
Aldo Rebelo

AldÓ Arantes

PRP
Adhemar de Barros Filho
João Pizzolatti (PPR)
Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira-1(]}
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Lideranças
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

PMDB

Presidente: Severiano Alves (pDT)
1° Vice-Presidente: Fernando Zuppo (pDT)
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (pMDB)
3° Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL)

Titulares

Suplentes
PFI.JPTB
Jairo Carneiro
José Jorge
Osvaldo Coelho
Paes Landim
Roberto Jefferson
Vicente Cascione

Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Lindberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Ricardo Barros

PMDB
Fernando Gonçalves (PTB)
Ivandro Cunha Lima
Rita Camata
Simara Ellery
1 vaga (s)

Elias Abrahão
Lídia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Maurício Requião

PSDB
Alexandre Santos
FlávioAms
Sílvio Torres

Osmânio Pereira
Ubiratan Aguiar
Vicente Anuda

PT
Esther Grossi
Pedro Wilson

João Fassarella
Padre Roque

PPR
Cleonâncio Fonseca (PSDB)
Paulo Bauer
Ronivon Santiago (PSD)

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Nelson Marehezan

PP
B.Sá(pSDB)
José Linhares

Mário de Oliveira
Ricardo Gomyde (PCdoB)

PDT
Luiz Durão
Wolney Queiroz

Fernando Zuppo
Severiano Alves

PL/PSDIPSC
Luiz Buaiz

Álvaro Valle

Alexandre Ceranto
Efraim Morais
Hugo Lagranha
João Mendes
Lima Netto
Mauro Lopes
Roberto Magalhães
Wilson Cunha

Benito Gama
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes
Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
Edinho Bez
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Luis Roberto Ponte
Pedro Novais

Anibal Gomes
Antônio do Valle
João Almeida
Paulo Ritzel
Pinheiro Landim
3 vaga (s)

PSDB
Antônio Kandir
Mareio Fortes
Saulo Queiroz (PFL)
Yeda Crusius
1 vaga (s)

Antônio Aureliano
Arnaldo Madeira
Danilo de Castro
Jorge Anders
Silvio Torres

PT
Celso Daniel
Conceição Tavares
Fernando Torres (PSDB)
Jose Fortunati

José Augusto
José Coimbra (PTB)
Marcelo Deda
Nedson Micheleti

PPR
Basílio Villani
Delfun Netto
Francisco Dornelles
Paulo Mourão

Anivaldo Vale
Ari Magalhães
Roberto Campos
Rogério Silva

PP
José Janene
Sérgio Naya

Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Márcio Reinaldo Moreira

PDT
Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann (S./Part.)

PLlPSDIPSC
Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (SI Part.)

PSBJPMN
José Chaves (SI Part.)

Adelson Salvador

João Pizzolatti (PPR)

COMISSÃO DE FJ1IiANÇAS
E TRIBUTAÇAO
Presidente: Gonzaga Mota (pMDB)
1° Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Max Rosenmann (SI Part.)

José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária: Maria Linda Magalhães
Reunião: quartas-feiras-l0h
Local: Plenário, sala 5
Telefones: 318-696Q16989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Suplentes
PFLIPTB

Augusto Viveiros

Sérgio Miranda

Jurandyr Paixão (PMDB)

PV

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-69OCV6905/7011/7012

Titulares

Sérgio Guerra

PCdoB

PSBJPMN
Ubaldino Júnior

Enio Bacci
Euópedes Miranda

Adauto Pereira

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Lima Netto (PFL)
2° Vice-Presidente: Fenando Diniz (pMDB)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)

Titulares

Suplentes

PFUPTB
Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvallio (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Mendes
Lima Netto
Marilu Guimarães
Mauricio Najar
Pedro Correa

Antônio dos Santos
Carlos Magno
José Tude
Mussa Demes
Ney Lopes
Osório Adriano
Paulo Heslander
SameyFilho
Ursicino Queiroz
Vic Pires Franco

PMDB
Adelson Ribeiro (PSDB)
. Confúcio Moura
Fernando Diniz
Fernando Gomes
José Priante
Luiz Fernando
Olavo Callieiros
Ricardo Rique
1 vaga (s)

Carlos Apolinãrio
Freire Júnior
Hélio Rosas
Luiz Carlos Santos
Pedro Novais
Roberto Rocha
3 vaga (s)

2° Vice-Presidente: Antônio Feijão (PSDB)
3° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)

Titulares

Abelardo Lupion
João Iensen
João Mellão Neto
Pedro Correa
sàlomão Cruz
Werner Wanderer

Antônio Feijão (PSDB)
Aracely da Paula
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcellos
Moisés Lipnik
Murilo Pinheiro

PMDB
Francisco Diogenes (PFL)
Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Lima
PauloTitan
Rivaldo Macari

EdinhoBez
Marcelo Barbieri
Zila Bezerra
2 vaga(s)

PSDB
Adroaldo~Streck

Firmo de Castro
Márcio Fortes
Marinha Raupp

Luciano Zica (PT)
Sylvio Lopes

PT

PSDB
Alexandre Santos
Cipriano Correia
José Aníbal
Roberto Santos
Vittorio Mediolli
Yeda Crusius

Antonio Ballimann
Arnaldo Madeira
Arthur Virgílio
Emerson Olavo Pires
Firmo de Castro
Jayme Santana

PT
Ana Júlia
Chico Vigilante
José Genoíno
Luiz Gushiken

Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Fioravante

PPR
Basíli6 Villani
Delfim Netto
Paudemey Avelino
Simão Sessim

Luciano Castro
Moacyr Andrade
Ricardo Izar
1 vaga (s)

Chico Ferramenta
Fernando Ferro

AdãoPretto
Milton Mendes

PPR
Benedito Guimarães
Júlio Redecker
Nelson Marquezelli (PTB)

Fausto Martello
José Tude (PTB)
Sérgio Barcellos (PFL)

PP
Edson Queiroz
Marcos Medrado

Carlos Camurça
Salatiel Carvallio

PDT
AirtonDipp
José Maurlcio

Antônio Joaquim
José Carlos COutinho (S/Part.)

PLlPSDIPSC
Zé Gomes da Rocha

Elton RohneIt

PSBJPMN

PP
Carlos Camurça
Flávio Derzi
1 vaga (s)

Luiz Carlos Hauly (PSDB)
Márcio R einaldo Moreira
Osvaldo Reis

PDT
Fernando Lopes
Giovanni Queiroz
José Carlos Coutinho (S/Part.)

Cidinha Campos
Coriolano Sales
Renan Kurtz

PLlPSDIPSC
Eujãcio Simões
WelintonFagundes

Valdemar Costa Neto
1 vagll: (s)

PSBIPMN
Marquinho Chedid (PSD)

José Carlos Sab6ia

Suplentes

PFUPTB

PCdoB
Sérgio Miranda

I vaga (s)

Secretãrio: Jorge Henrique Cartaxo
Local: sa-10:00h - Plenãrio 9, sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Titan (pMDB)

J 0&6 Carlos Sab6ia

Bosco França
Secretãria: Valda D. S. Lobo
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenãrio, sala lS-B
Telefones:318-69~6946

CO~ÃODERELAÇÕES

EXTERIORES
Presidente: Franco ~ontoro (PSDB)
1° Vice-Presidente: Atila Lins (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Cardinal (pDT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

Titulares

Suplentes

PFI.JPTB
Antônio Ueno
4roldo Cedraz
AtilaLins
Ciro Nogueira
José Rezende
Leur Lomanto

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea
Pedrinho Abrão
Roberto Fontes
Theodorico Ferraço

PMDB
Genésio Bernardino

AdelsonRibeiro (PSDB)

José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

AryKara
Freire Junior
Rubens Cosac
1 vaga (s)

,
PSDB

Aécio Neves
FéuRosa
Franco Montoro

Jayme Santana
KoyuTha
Régis de Oliveira

PT
Luiz Gushiken
Sandra Starling

Conceição Tavares
Eduardo Jorge

PSDB
Amon Bezerra
Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Osmânio Pereira
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

PI'

Cunha Bueno
Paulo Bauer

Adylson Motta
Wagner Salustiano

PP
Costa Ferreira
Raul Belém (PFL)

Jofran Frejat
Salatiel Carvalho

PDT
Carlos Cardinal
RenanKurtz

José Mauricio
Oscar Goldoni (pMDB)

PLlPSD/PSC
De Velasco

Álvaro ValIe

Ushitaro Kamia

PP

PDT
Cidinha Campos
SerafJD1 Venzon
Vicente André Gomes

Fernando Zuppo
Wilson Braga
1 vaga (s)

Luiz Buaiz
Nilton Baiano (pMDB)

PCdoB
Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍUA
Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1° Vice-Presidente: Mauri Sérgio (pMDB)
2° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Sebastião Madeira (PSDB)

Titulares

Laura Cameiro
Renato Johnsson
Talvane Albuquerque

Alcione Athayde
Jofran Frejat
José Linhares

PLlPSD/PSC
Ricardo Heráclio

Haroldo Lima

Agnaldo Timóteo
Eurico Miranda
Moacyr Andrade
Pimentel Gomes (PSDB)

Arnaldo Faria de Sá
Ayres da Cunha (PFL)
Célia Mendes
1 Vaga (s)

PSBIP.MN

Suplentes
PFLIPTB
Álvaro Gaudêncio Neto
Antônio Joaquim Araújo
Augusto Viveiros
Duílio Pisaneschi
Fátima Pelaes
Fernando Gomes (PMDB)
Inocêncio Oliveira
Márcia Marinho (PSDB)
Paulo Paim (PT)
Vilmar Rocha

PMDB
Chicão Brigido
Elcione Barbalho
Euler Ribeiro
José Pinotti
Laire Rosado
Mauri Sérgio
Rita Camata
Rubens Cosac
Saraiva Felipe

Arlindo Chinaglia
Gilney Viana
José Fritsch
José Pimentel

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy

PPR

PPR

Alexandre Ceranto
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Coimbra
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Eduardo Barbosa
Elias Murad
Ezídio Pinheiro
FeuRosa
Jovair Arantes
Robério Araujo

André Puccinelli
Armando Abilio
Annando Costa
Confúcio Moura
Darcísio Perondi
José Aldemir
Lídia Quinan
Olavo Calheiros
Remi Trinta

José Egydio
Pedro Canedo

PSBIP.MN
Luiz Piauhylino (S. Part)
Sérgio Arouca (PPS)

Alexandre Cardoso
BetoLelis

pedoB
Jandira Feghali

Agnelo Queiroz

Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO_DE TRABALHO, pE
ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PUBUCO
Presidente: Wigberto Tartuce (PP)
1° Vice-Presidente: Marcos Medrado (PP)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Zila Bezerra (pMDB)

Titulares

Suplentes
PFLIPTB
Jair Siqueira
Luiz Moreira
Manoel Castro
Osvaldo Biolchi
Paulo Bornhausen
Sergio Barcellos

Inocêncio Oliveira
João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
José Pimentel (PT)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)

PMDB
João Natal
Jorge Wilson
José Thomaz Nono
Sylvio Lopes (PSDB)
Ubaldo Correa
1 vaga (s)

Michel Temer
Paulo Feijó (PSDB)
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)
Zaire Rezende
Zila Bezerra

PSDB
lldemar Kussler

Almino Affonso

Roberto França
Ubiratan Aguiar

Tuga Angerami
1 vaga (s)

Marinha Raupp
Mario Negromonte

José Fortunati
Paulo Bernardo
1 vaga (s)

Carlos Santana
Hugo Lagranha (PTB)
João Coser
TeIma de Souza

Vanessa Felippe
Zé Gerardo

Pf

Pf

Chico Vigilante
Jair Meneguelli
Maria Laura

PPR
Ari Magalhães
Jair Bolsonaro
Miguel Rossetto (P1)

Benedito Guimarães
Luciano Castro
Paulo Mourão

PP
Costa Ferreira
1 vaga (s)

Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

PDT
Coriolano Sales
Sílvio Abreu

Miro Teixeira
Wilson Braga

Alcides Modesto
Jaques Wagner
João Paulo
Paulo Delgado

PPR
Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Simão Sessim
TehnoKirst

Affonso Camargo (PFL)
Eurico Miranda
Felipe Mendes
José Teles

PP
Dolores Nunes
Francisco Silva
João Maia (PSDB)

Augustinho Freitas
2 vaga (s)

PLlPSDIPSC

PDT
NanSouza

Marcos MedIado (PP)

PSBIPMN
Ushitaro Kamia

1 vaga

PCdoB
Agnelo Queiroz
Secretária: Talita Yeda de Ahneida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 11
Telefones: 318-6987/6990/700417007

Aldo Rebelo

Paulo Gouvêa (PFL)
Secretário: Rui Omar Pmdencio da Silva
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

PFLIPTB
Alceste Ahneida
Arolde de Oliveira
Cláudio Cajado
Eliseu Resende
Iberê Ferreira
Jaime Fernandes
José Santana de Vasconcellos
Luis Barbosa
Rodrigues Palma
Rubem Medina

PMDB
Luiz Hemique
Marcelo Teixeira
Mauri Sérgio
Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Otavio Rocha (S. Part.)
Ushitaro Kamia (PSB)
2 vaga (s)

PSDB
Ayrton Xerez
Jorge Anders
Jovair Arantes
Leônidas Cristino

José Chaves (SI Part.)

PCdoB

Suplentes

Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Darclsio Perondi
Hemique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

Coranci Sobrinho
Francisco Rodrigues

PSBIPMN

Presidente: Moreira Franco (PMDB)
1° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
2° Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPR)

Chico da Princesa
Duílio Pisaneschi
Hilário Coimbra
JairoAzi
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço
1 vaga (s)

PLlPSDIPSC
José Carlos, Lacerda (PPR)
José Egydio
Candinho Mattos (pMDB)

COMISSÃO DE VIAÇÃO E
TRANSPORTES

Titulares

Matheus Schmidt
Odílio Balbinotti (SI Part.)
Serafim Venzon

Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
Leonel Pavan

Eduardo Mascarenhas
João Leão
Paulo Feij6
Sebastião Madeira

Jandira Feghali

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Mauricio Campos (PL)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

Titulares

Suplentes
PFLIPTB

Davi Alves Silva (PMN)
Jaime Martins
Luciano Pizzatto
Moises Lipnik
Paulo Heslander
Werner Wanderer

Abelardo Lupion
Carlos Magno
Júlio César
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Roberto Jefferson

PMDB
Elton Robnelt (pSC)
Hélio Rosas
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
José Thomaz Nonô

Euler Ribeiro
Luiz Hemique
Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim

PSDB
Antônio Aureliano
Celso Russomanno
Finno de Castro

Arnaldo Madeira
Elias Murad
Nelson Otoch

Pf
José Geno1no
Paulo Delgado

Hélio Bicudo
José Fortunati

PPR

PSBJPMN

Arnaldo Faria de Sá
Jair Bolsonaro
Paudemey Avelino

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Luciano Castro

PP
Marquinho Chedid (PSD)
1 vaga (s)

Valdenor Guedes
1 vaga

PDT
Antônio Joaquim
Eurípedes Miranda

AirtonDipp
Cunha Lima (S/ Part.)

PLlPSDIPSC
Maurício Campos

Expedito Júnior

PSBJPMN
Francisco Rodrigues (PSD)

1 vaga

Secretário: Tércio Mendonça Vilar
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefones: 318-6998 a 318-7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Suplentes

COMISSÕES TEMPORÁRIAS
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
COM A FINALIDADE DE INVESTIGAR A
ARRECADAÇÃO E DESTINAÇÃO DE VERBA
REFERENTE A DIREITOS AUTORAIS,
PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE A
ATUAÇÃO DO ESCRITÓRIO CENTRAL DE
ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD.
Proposição: REQ-0005J95
Autor: Eraldo Trindade
Presidente: Hermes Parcianello (pMDB)
1° Vice-Presidente: Carlos Alberto (PFL)
2° Vice-Presidente: Paulo Rocha (Pf)
3° Vice-Presidente: Eduanlo Mascarenhas (PSDB)
Relator: Eraldo Trindade (PPR)

Titulares

Alberico Cordeiro
Antonio dos Santos
Antonio Ueno
Osório Adriano

PMDB
Antônio Jorge (PPR)
Davi Alves Silva (PMN)
Humberto Souto
José Mendonça Bezerra
José Rocha

PMDB
Alberto Silva
Antônio Brasil
Carlos Nelson
Cassio Cunha Lima
Homero Oguido

Armando Abílio
Edison Andrino
Noel de Oliveira
Simara Ellery
Wilson Cignachi
Antônio Carlos Pannunzio
João Leão
ZéGerardo

Ceci Cunha
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

PT
João Paulo
Nedson Micheleti
Nilmário Miranda

Carlos Santana
Celso Daniel
Humberto Costa
Célia Mendes
Prisco Viana
Welson Gasparini

PP
NanSouza
1 vaga (s)

Nelson Meurer
Osvaldo Reis

PDT
Silvio Abreu
1 vaga (s)

Confúcio Moura
Pinheiro Landim
1 vaga(s)

PSDB
Celso Russomanno
Eduanlo Mascarenhas

Emerson Olavo Pires
FeuRosa

PPR
Eraldo Trindade
Wagner Salustiano

Gerson Peres
Maria Valadão

PT
Luiz Mainanli
Sandra Starling

PP
Wigberto Tartuce

Edson Queiroz

PDT
Sérgio Carneiro

Antônio Joaquim

PLlPSDIPSC
De Velasco

Carlos Cardinal

PSBJPMN

PPR
Carlos Airton
Eraldo Trindade
Felipe Mendes

Hermes Parcianello
Pedro Novais
1 vaga (s)

aüco Vigilante
Paulo Rocha

PSDB

Fernando Lopes

maldinoMnior
Secretário (a): Fátima Moreira
Local: Serviço de CPI - Sala 125 Anexo TI
Telefone: 318-7OS7

Nilionffi~on

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO
DOS BlNGOS NO BRASIL
P~posição: REQ-0001J95
Autor: Marquinho Chedid

Titulares
PLlPSD/PSC

Welinton Fagundes

Suplentes

Carlos Alberto
Corauci Sobrinho
João Iensen
Luiz Braga

PFlJPTB
Albérico Cordeiro
Carlos da Carbrás
César Bandeira
Eliseu Moura
Rogério Silva (PPR)

1 vaga

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 17
Telefone: 318-7071

PFlJPTB

Presidente: Eraldo Trindade (PPR)
1° Vice-Presidente: Carlos Airton (PPR)
2° Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
3° Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

Titulares

Gonzaga Patriota

Suplentes
PFUPTB

1 vaga

4vaga(s)

4 vaga (s)

PMDB

PPR

3 vaga (s)

3 vaga (s)
PSDB

Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Jovair Arantes
Sai"ador Zimbaldi
PPR

Gerson Peres
Eurico Miranda

Cunha Bueno
Wagner Salustiano

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
Ricardo Izar

Pf
João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

José Genoíno
Padre Roque
Waldomiro Fioravante
PP

Pf
Carlos Santana
Padre Roque

João Fassarella
Pedro Wilson

José Janene
Romel Anízio

José Linhares
Osvaldo Reis
PDT

PP
Nelson Meurer

Alzira Ewerton
Jarbas Lima
Prisco Viana

Marcos Medrado

Coriolüno Sales
Matheus S::h!IÚdt

Severiano Alves

Valdemar Costa Neto

PDT
Vicente Andre Gomes

PLlPSDIPSC

PLlPSDIPSC
Marquinho Chedid

Marquinho Chedid

PSBJPMN
Roland Lavigne

PCdoB
Ricardo Gomyde
Secretário: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPIs - Sala 139
Telefone: 318-7056

Enio Bacci
Euripedes Miranda

Lindberg Farias

Fernando Lyra

José Carlos Sabóia

PCdoB
Aldo Arantes
Haroldo Lima
Secretário: Brunilde Liviero de Moraes
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo TI - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POLíTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE ESTAS,
A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL E

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER A
EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N°
3.981, DE 1993, QUE "DISCIPLINA A EXTRAÇÃO,
INDUSTRIALIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO,
COMERCIALIZAÇÃO E TRANSPORTE DO
ASBESTO/AMIANTO E DOS PRODUTOS QUE O
CONTENHAM, BEM COMO DAS FmRAS NATURAIS
E ARTTInCIAIS, DE QUALQUER ORIGIEM,
UTILIZADAS PARA O MESMO FIM,
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Proposição: PL·398lJ93
Autor: Eduardo Jorge
Presidente: Rubens Cosac (PMDB)
l° Vice-Presidente: Lídia Quinan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Maria VaIadão (PPR)
Relator: Vilmar Rocha (PFL)

MODTInCAÇÕES~ALEGffiLAÇÃO

ELEITORAL.PARTIDARIA, INCLUSIVE AS
NECESSÁRIAS ALTERAÇÕES NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Presidente: Mendonça Filho (PFL)
1° Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
2° Vice-Presidente: Jayme Santana (pSDB)
3° Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (pMDB)

Titulares

Suplentes
PFUPrB

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Couraci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Iberê Ferreira
Paes Landim
Pedrinho Abrão
Ricardo Barros
Roberto Pessoa
Rodrigues Palma
Vilmar Rocha

PMDB
João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro
Olavo Calheiros
Roberto Valadão
Ubaldo Correa

Barbosa Neto
Chicão Brígido
Marisa Serrano
Maurício Requião
Teté Bezerra
Wilson Branco
PSDB

Jayme Santana
Roberto Santos
FeuRosa
Silvio Torres

Cipriano Correia
Aécio Neves
Paulo Feij6
Zé Gerardo

Titulares

Suplentes
PFLIPTB

José Jorge
Pedrinho Abrão
Pedro Correa
Vilmar Rocha

Efraim Morais
Luciano Pizzatto
Mendonça Filho
Phillemon Rodrigues
PMDB
Laire Rosado
Nilton Baiano
Sandro Mábel

Lídia Quinam
Marcos Lima
Rubens Cosac
PSDB
Adroaldo Streck
Jovair Arantes

Cipriano Correia
Elias Murad
PPR

Maria Valadão
Rogério Silva

Ricardo Izar
Roberto Balestra

Pf
Humberto Costa
Pedro Wilson

PDT
Arlindo Chinaglia
Gilney Viana

Itamar Serpa
1 vaga (s)

Antonio Joaquim
Carlos Cardinal

PP
Marconi perillo

PLlPSDIPSC
Edcson Queiroz

Francisco Rodrigues

PDT
José Maurício

PSBJPMN
Giovanni Queiroz

Adelson Salvador

PLlPSDIPSC
Elton Rohnelt

Francisco Rodrigues
PPS

Augusto Carvalho
Sérgio Arouca
Secretário: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Sala 120 - Anexo fi - Telefones: 318-706617067
Telefone: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER AO TEX·
TO DO PROTOCOLO RELATIVO AO
CÓDIGO ADUANEIRO DO MERCOSUL,
CONCLUIDO EM OURO PRETO·MG,
ASSINADO PELO BRASIL EM 17·12·94.
Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
1° Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
2° Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
3° Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PPR)
Relator: Paulo Ritzel (ttMDB)

Suplentes

Titulares
PFlJPTB

Alexan<hy Ceranto
AtilaLins
Benito Gama
João Iensen
José Borba
Paulo Gouvea
Roberto Fontes

Augusto Viveiros
Jair Soares
Leur Lomanto
Osvaldo Biolchi
Paulo Bornhausen
Vilson Santini
Werner Wanderer
PMDB
Paulo Ritzel
Rivaldo Macari
Valdir Colatto
Wilson Branco
Zaire Rezende
1 vaga (s)

Armando Costa
EdinhoBez
Elias Abrahão
Ivo Mainardi
Silas Brasilej,ro
1 vaga (s)
PSDB

Antônio Kandir
Eduardo Mascarenhas
FlávioArns
Yeda Crusius

Adroaldo Streck
FeuRosa
Franco Montoro
Marcio Fortes
PPR

Hugo Biehl
João Pizzolatti
Nelson Marchezan

Júlio Redecker
Mário Caval1azzi
Rogério Silva

Pf
José Fortunati
Luiz Mainardi
TeIma de Souza

Luiz Gushiken
Miguel Rossetto
Sandra Starling
PP

Augustinho Freitas
Dilceu Sperafico

Roland Lavigne

Nelsón Meurer
Romel Anízio

Gonzaga Patriota
PCdoB

Ricardo Gomyde

=-

Haroldo Litnil

Secretário: José Maria A. Castro
Local: Servo Com.
Anexo II - Sala 120 B - Ala Nova
Telefone: 318-7061 06517052

'COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER SOBRE
TODAS AS PROPOSIÇÕES, EM TRÂMITE NESTA
CASA, REFERENTES AOS JOGOS E A
REGULAMENTAÇÃO DOS CASSINOS NO BRASIL
Proposição: Req.
Autor: Iuocêncio Oliveira
Presidente: Homero Oguido (pMDB)
1° Vice-Presidente: Silas Bmsileiro (pMDB)
2° Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
3° Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPR)
Relator: AraceJ-y de Panla (PFL)
Suplentes
Titulares
PFUPTB
Alberico Cordeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
José Rezende
Paulo Lima

Adauto Pereira
Alceste Almeida
Antonio Joaquim Araújo
Carlos da Carbrás
Efraim Morais
Hilário Coimbra
Mauro Fecury
PMDB

Candinho Mattos
Maria Elvira
Homero Oguido
Ivo Mainardi
Sandro Mabel
Silas Brasileiro

Armando Abilio
José Aldemir
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim
Wilson Cignachi
2 vaga (s)
PSDB
Alexandre Santos
Domingos Leonelli
Jackson Pereira
Marinha Raupp

Jovair Arantes
Arthur Virgílio Neto
Nelson Otoch
Zulaie Cobra
PPR

Paulo Bauer
Raimundo Santos
Wagner Salustiano

Gerson Peres
Jarbas Lima
Ricardo Izar

Pf
Carlos Santana
João Fassarella
José Fortunati

Hélio Bicudo
José Augusto
Pedro Wilson
PP

Nilton Cerqueira
Silvernani Santos

Marcos Medrado
Nelson Meurer
PDT

Fernando Lopes

Enio Bacci

Wolney Queiroz

Matheus Schmidt

PLlPSD/PSC
Welinton Fagundes

Marquinho Chedid

PSBJPMN
Gonzaga Patriota

Nilson Gibson

PCdoB
Sérgio Miranda

Aldo Arantes

Secretário: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Serv. Com. Esp. Anexo 11- Salas 124A/1521A - Ala Nova
Telefone: 318-687417066/7067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A ESTUDAR ALTERNATIVAS PARA A
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS NAS
OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL, DESTINADAS A
CUSTEIO, COMERCIALIZAÇÃO E INVESTIMENTO
Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
1° Vice-Presidente: Carlos Melles (PFL)
2° Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PSDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Balestra (PPR)
Relator: Valdir Colatto (pMDB)

Titulares

Suplentes

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Presidente: Gonzaga Mota (pMDB)
I ° Vice-Presidente: Edinho Bez (pMDB)
2° Vice-Presidente: Antônio Kandir (PSDB)
3° Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
Relator: Benito Gama (PFL)

Titulares

Suplentes
PFIJPTB

PMDB

PSDB

Adauto Pereira
Benedito de Lira
Hugo Rodrigues da Cunha
Pedrinho AbIão

PPR
Edinho Araújo
Fernando Gomes
Silas Brasileiro

PT
Amon Bezerra
Ezídio Pinheiro

PPR
Augusto Nardes
Paulo MouIão

Hugo Biehl
Roberto Balestra

PT

2 vaga (s)

2 vaga (s)

PP

José Fortunati
José Pimentel
Nedson Micheleti

PDT
Odílio Baldinotti

Carlos Cardinal

PLlPSD/PSC
Zé Gomes da Rocha

Roland Lavigne

Ana Júlia
Conceição Tavares
Paulo Bernardo

PP
Flávio Derzi
Valdomiro Meger

Laprovita Vieira
Márcio Reinaldo Moreira

PDT
Coriolano Sales
Fernando Lopes

Dilceu Sperafico

Romel Anízio

Cunha Bueno
João Pizzolatti
Roberto Campos

Anivaldo Vale
Basílio Villani
Francisco Dornelles

PSDB
Antonio Aureliano
Saulo Queiroz

Antônio Feijão
Fernando Torres
Herculano Angbinetti
Jackson Pereira

Antônio Kandir
Ayrton Xerez
Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly

PMDB
André Puccinelli
Nair Xavier Lobo
Valdir Colatto

Antônio do Valle
Marcos Lima
Paulo Ritzel
Paulo Ritzel
3 vaga (s)

Edinho Bez
Gonzaga Mota
José Thomaz Nono
Jurandyr Paixão
Luís Roberto Ponte
Silas Brasileiro

PFIJPTB
Abelardo Lupion
Carlos Melles
José Rocha
Nelson Marquezelli

Alexandre Ceranto
Augusto Viveiros
Efraim Morais
Moisés Lipinik
Osório Adriano
Pedrinho AbIão
Roberto Pessoa

Benito Gama
Félix Mendonça
Mussa Demes
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Theodorico Ferraço

Márcia Cibilis Viana
I vaga (s)

PLlPSD/PSC
Francisco Horta

Eujácio Simões

PSBJPMN
Sérgio Guerra

Ricardo Heráclio

PSBIPMN

PCdoB

Beto Lélis
Adelson Salvador
Secretário: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Especiais- Anexoll- Sala 120- B - Ala Nova
Telefone: 318-687417052

Ségio Miranda
I vaga (s)
Secretário (a): Sílvio Sousa da Silva
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11- Sala 120-B - Ala Nova
Telefone: 318-7052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA ÇASA,
QUE VERSAM SOBRE MATERIAS
RELATIVAS AO SISTEMA
FINANCEIRO NACIONAL,

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER APROPOSTA
DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO N° 6, DE 1995, QUE
"ALTERA0 PARÁGRAFO 1°DOART.177 "

(MONOPÓLIO DO PETRÓLEO)
Proposição: PEC-0006f95
Autor: Poder Executivo

Presidente: Alberto Goldman (pMDB)
1° Vice-Presidente: Edinho Bez (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jackson Pereira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Betinho Rosado (PFL)

Titulares

PFLIPTB

Suplentes
PFLIPTB

Betinho Rosado
José Mucio Monteiro
Júlio Cesar
LímaNetto
Rodrigues Palma .
Rubem Medina
Vicente Cascione

Antonio Feijão
Antonio Geraldo
Carlos Maguo
Fernando Gonçalves
João Mellão Neto
Osvaldo Coelho
Paulo Gouvea
PMDB

Alberto Goldman
EdinhoBez
Ivo Mainardi
Paulo Titan
Rivaldo Macari
Simara Ellel)'

Antonio do Valie
Hélio Rosas
Jorge Wilson
Marcos Lima
Nicias Ribeiro
1 vaga (s)
PSDB

Jackson Pereira
Mareio Fortes
Salvador Zímbaldi
Eduardo Mascarenhas

Ayres da Cunha
Emerson Olavo Pires
Ezizio Pinheiro
Rommel Feij6
PPR

Delfim Netto
Julio Redecker
Roberto Campos

Basílio Villani
Francisco Dornelles
Maria Valadão

PT
Luciano Zica
Mareelo Deda
Miguel Rossetto

Chico Ferramente
Conceição Tavares
Fernando Ferro
PP

Salatiel Carvalho
Silvernani Santos

José Janene
VadãoGomes
PDT

Coriolano Sales
Edson Ezequiel

EnióBacci
Serafnn Venzon

Adauto Pereira
Antonio Geraldo
JairoAzi
Theodorico Ferraço
Severino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Roland Lavigne

PSBJPMN
Gonzaga Patriota

Ushitaro Kamia
PCdoB

Haroldo Lima
Lindberg Farias
Secretário: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Especiais: Anexo n- Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
ALTERA A REDAÇÃO DO PARÁGRAFO IODO
ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDEAL
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEC-0155J93

Autor: Cidinha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
1° Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (pMDB)
2° Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3° Vice-Presidente: Prisco Viana (PPR)
Relator: IbrahimAbi-Ackel (PPR)

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes
Luiz Braga
Philemon Rodrigues
Salomão Cruz
JoséTude
Ursicino Queiroz
PMDB

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Edinho Araujo
João Natal
Jorge Wilson·
José Priante
Nicias Ribeiro
Wagner Rossi
PSDB
Ezídio Pinheiro
João Leão
Jorge Anders
Saulo Queiroz

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Roberto Araújo
Vicente Arruda
PPR

Adylson Motta
Roberto Balestra
Welson Gasparini

Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

PT
Fernando Ferro
José Machado
Pedro Wilson

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda
PP
Costa Ferreira
Dolores Nunes

Mário de Oliveira
Talvane Albuquerque
PDT

Cidinha Campos
Silvio Abreu

Magno Bacelar
RenanKurtz
PIJPSDIPSC

Francisco Rodrigues

PLlPSDIPSC
Augusto Farias

Suplentes

Titulares

Paulo de Velasco

PSBJPMN
BetoLelis

Adelson Salvador
PCdoB

Aldo Arantes
Haroldo Lima
Secretário (a): Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo n - Sala 120-B-Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECERÁ PROPOSTA
DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 169, DE 1993,
QUE "ALTERA O INCISO IV DO ARTIGO 167
E O ARTIGO 198 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
E PREvi RECURSOS ORÇAMENTARIOS EM NíVÉL
DA UNIÃo, ESTADOS E MUNIC1PIOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA úNIco DE SAÚDE COM O
FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBLICAS
FILANTRÓPICAS E CONVENIADAS".
Proposição: PEC-0169J93
Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

Titulares

Suplentes
PFUPTB
Alexandre Ceranto
Duílio Pisaneschi
Fátima. Pelaes
José Coimbra
Luiz Moreira
Maluly Netto
Pedro Corrêa

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
JairoAzi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
PMDB

Aníbal Gomes
Anfual Gomes
Elcione Barbalho
Rita Camata
3 vagas

Armando Abílio
Confikio Moura
Darcisio Perondi
Fernando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

Relator: Raul Belém (PFL)

Titulares

Suplentes
PFUPTB

José Jorge
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Raul Belém

Carlos Alberto

Marilu Guimarães
Osvaldo Coellio
Paulo Heslander
PMDB

Ivandro Cunha Lima
Lídia Quinan
Mauncio Requião
PSDB
FeuRosa
Ubiratan Aguiar

Cipriano Correia
Franco Montaro

PPR

PSDB
B.Sá
Pimentel Gomes
Roberto Araújo
Sebastião Madeira

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira
PPR
Adylson Motta
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Antônio Jorge
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Nelson Marchezan
Paulo Bauer

Arlindo Chinaglia
José Fritsch
Marta Suplicy
PP

Jofran Frejat
José Linhares

PT
Esther Grossi
Gilney Viana
PP
José Linhares

Laura Carneiro
PDT

Severiano Alves

PDT
Wilson Braga
Giovanni Queiroz
Pedro Canedo

PSBJPMN
Ubaldino Jl1nior
PCdoB
Agnelo Queiroz
Jandira Feghali
Secretário(a): Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo ll- sala 120-B- Ala Nov~
Telefone: 318-7067n066nOS2

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 SESSÕES,
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N° 182-A, DE 1994, QUE PERMITE A
ADMISSÃO DE PROFESSORES, 'Í'ÉCNICOS E
CIENTISTAS ESTRANGEJROS PELAS
UNIVERSIDADES BRASILEIRAS E CONCEDE
AUTONOMIA AS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA
CIENTIFICA E TECNOLÓGICA
Proposição: PEC-0182J94
Autor: Sérgio Arouca e
Outros
Presidente: Ivandro Cunha Lima (pMDB)
10 Vice-Presidente: Mauncio Requião (pMDB)
20 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
30 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)

Luiz Buaiz

PSBJPMN
~~MwOweira

~aldinhoMnior

Secretário (a): José Maria Aguiar Castro
Local: Se~. Com. Esp. Anexo II- Salas 131-C - Ala Nova
Telefone: 318-7066

PIASDIPSC
Luiz Buaiz
Alexandre Cardoso

Marcia Cibilis Viana
PIASDIPSC

Expedito Júnio
Alcione Athayde
Talvane Albuquerque

Serafun Venzon
Vicente André Gomes

Augusto Nardes
Welson Gasparini

Ivan Valente
Pedro Wilson

PT
Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Símara Ellery
2 vaga (s)

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 133, DE 1992,
QUE "ACRESCENTA PARÁGRAFO AO ARTIGO 231
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)
Proposição: PEC-0133192
Autor: Nicias Ribeiro
Presidente: Antônio Bmsil (pMDB)
10 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro (PpR)
20 Vice-Presidente: Robério Aral1jo (PSDB)
30 Vice-Presidente: Domingos Dutra (PT)
Relator: Salomão Cruz (PFL)

Titulares

Suplentes
PFLIPTB

Átila Lins
Hilário Coimbra
Munlo Pinheiro

Alceste Almeida
Carlos da CarbrM
Vic Pires Franco
PMDB
Antônio Bmsil
Confácio Moura
João Thome Mestrinho

Luiz Fernando
Otávio Rocha
Udson Bandeira
PSDB

Toga Angerami

João Maia

PDT

Sebastião Madeira

Robério Araújo

PPR
Benedito Guimarães
Luciano Castro

Carlos Airton
Jair Bolsonaro

PIDSDJPSC

Ivan Valente
Marta Suplicy

GilneyViana

PP
Valdcnor Guedes

Carlos Camurça

Expedito Júnior

Elton Rohnelt

PT
Domingos Dutra

Giovanni Queiroz

Antônio Joaquim

PSBJPMN
Raquel Capiberibe
Secretário (a): Edla Calheiros
Local: SelV. Especiais - Anexo
Telefone: 318-7066n067

Ubaldino Júnior

n- Sala 120-B -

Ala Nova

SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

Outros títulos
REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA N° 119 - 120

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
QUADRO COMPARATIVO
Texto de 1988 comparado às Constituições de 1946 e 1967 e à Emenda
Constitucional n° 1, de 1969.

CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS - 1989
5 VOLUMES.

Textos das Constituições estaduais promulgadas em 1989, índice
comparativo.

Os pedidos à
Subsecretaria de Edições Técnicas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo 1,22° andar - 70165-900 - Brasília - DF
Telefones: (061) 311-3578, 3579 e 3589 -Fax: (061) 311-4258 e
321-7333 - Telex: (061) 1357
Central de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do CEGRAF, pelo estacionamento à
esquerda)

SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL
I

REVISTA DE INFORMAÇAO LEGISLATIVA
n° 118 - abril/junho 1993
O Perfil Constitucional do Estado Contemporâneo: o
Estado democrático de direito.

Inocêncio Mártires Coelho
As Limitações ao Exercício da Reforma Constitucional
e a Dupla Revisão.

Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha
O Distrito Federal nas Constituições e na Revisão
Constitucional de 1993

Gilberto Tristão

José Flávio Sombra Saraiva

História das Idéias Penais na Alemanha do Pós-Guerra.

Winfried Hassemer
Aspectos do Discurso Jutidico-Penal (Material e Formal) e sua Ilegitimidade.

Sérgio Luiz Souza Araújo
Proceso, Democracia y Humanización.

A Constituição de 1988 e os Municípios Brasileiros.

Dieter Brühl

Paulo Áfjonso Leme Machado
Construção e Desconstrução do Discurso Culturalista
na Política Africana do Brasil.
~

.

A Jgstiça Militar Estadual.

Alvaro Lazzarini
A Declaração de Inconstitucionalidade sem a Pronúncia da Nulidade da Lei - Unvereinbarkeitserklarung na Jurisprudência da Corte Constitucional Alemã.

Gilmar Ferreira Mendes
Da Responsabilidade do Estado por Atos de Juiz em
Face da Constituição de 1988.

A.B. Cotrim Neto

Juan Marcos Rivero Sánchez
O Combate à Corrupção e à Criminalidade no Brasil:
Cruzadas e Reformas.

Geraldo Brindeiro
Liderança Parlamentar

Rosinethe Monteiro Soares
Considerações Acerca de um Código de Ética e Decoro
Parlamentar.

Rubem Nogueira
Entraves à Adoção do Parlamentarismo no Brasil.

Carlos Alberto Bittar Filho

Serviço Público - Função Pública - Tipicidade - Crité- "Loucura e Prodigalidade à Luz do Direito e da Psicanários Distintivos.
lise.

Hugo Gueiros Bernardes
Considerações Atuais sobre o Controle da Discricionariedade.

Luiz Antônio Soares Hentz
Sistema Brasileiro de Controle da Constitucíonalidade.
Sara Maria Stroher Paes
O controle Interno de Legalidade pelos Proc. do Estado.

Cléia Cardoso
Controle Externo do Poder Judiciário.

José Eduardo Sabo Paes
Tutela Jurídica"Sobre as Reservas fr{jtativistas.

Clóvis Figueiredo Sette Bicalho e Omar
Brina Corrêa Lima
Usucapião Urbano.

Rogério M. Leite Chaves
O Código do Consumidor e o Princípio da Continuidade dos Serviços Públicos Comerciais e Industriais.

Adriano Perácio de Paula
Dos Contratos de Seguro-Saúde no Brasil.

Maria Leonor Baptista Jourdan
A Nova Regulamentação das Arbitragens.

OUo Eduardo Vizeu Gil

Manoel Eduardo Alves Camargo e Gomes
e Luiz Daniel Felippe.

Os Bancos Múltiplos e o Direito de Recesso.

Legislação Ambiental Brasileira - Evolução Histórica
do Direito Ambiental.

O Dano Moral e os Direitos da Criança e do Adolescente.

AnnHelen Wainer
Princípios Gerais de Direito Ambiental Internacional e
a Política Ambiental Brasileira.

Arnoldo Wald
Roberto Senize Lisboa
A Aids Perante o Direito.

Licínio Barbosa

Os pedidos avulsos ou de assinatura anual deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal, ou de vale postal remetido à agência APT Senado (no valor total já estarão incluídos os acréscimos referentes à remessa pela ECT). Para solicitar catálogo de preços, escreva para: Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas - Praça dos Três Poderes, Anexo 1,22° andar 70165-900, Brasília, DF.
Telefones: (061) 311-3578, 3579 e 3589 - Fax: (061) 311-4258 e 321-7333 - Telex: (061) 1357
Central de venda direta ao usuário: Via N-2, Unidade de Apoio 1 (fundos do Cegraf, pelo estacionamento à esquerda)

SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

REVISTA DE INFORMAÇAO LEGISLATIVA
nO 119 - julho/setembro 1993

Leia neste número:
'Execução contra Pessoas Administrativas - Geraldo Ataliba '

Processo e Justiça Eleitoral- Torquato Jardim
Novos Municípios - Adilson Abreu Dallari

,

Tutela Administrativa e Relações de Consumo - Alvaro Lazzarlni
A Estrutura Institucional Defmitiva do Mercosul: uma opinião - Werter R. Faria

Da Declaração de Inconstitucionalidade - Antonio Cezar Lima da Fonseca
A Proteção aos Direitos do Cidadão e o Acesso à Justiça - Luiz Antonio Soares Hentz
Propriedade Intelectual e Novas Tecnologias _ Newton Paulo Teixeira dos Santos
A Lei Injusta e sua Inconstitucionalidade Substancial no Estado Democrático de Direito - Antônio Souza Prudente

Conceito de Crime Hediondo e o Equívoco da Lei n° 8.072/90 - João José Leal
O Regulamento no Sistema Jurídico Brasileiro - Vitor Roli Laubé

A Prova Pericial e a Nova Redação do CPC - Ivan Lira de Carvalho
O Controle pelo Estado da Atividade Internacional das Empresas Privadas - José Carlos de
Magalhães

Administração Pública na Constituição Federal- Jos~ de Castro Meira
Da Ultra-Atividade da Suspensão de Liminar em Writ - Elio Wanderley de Siqueira Filho

Jurisdição e Administração - Carlos Alberto de Oliveira
Ministério Público Junto aos Tribunais de Contas - Jorge Ulisses e Jacoby Fernandes

Prova Pericial: Inovações da Lei n° 8.455192 -Rogério de Meneses Fialho Moreira
A Constituição de 1988 e o Tribunal de Contas - Jarbas Maranhão

Classificação dos Agentes Públicos: Reexame - Mário Bernardo Sesta
A Seguridade Social- José Luiz Quadros de Magalhães

Alterações Introduzidas na Lei n° 6.51Sn7 pela Constituição de 1988 Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Aspectos Fundamentais e Práticos das Sociedades Anônimas -Osvaldo Hamilton Tavares

Crimes de Abuso de Poder Econômico - Marcos Juruena Villela Souto
Os hermeneutas da Intransigência Desacumuladora - Corsíndio Monteiro da Silva
ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA
Os pedidos deverão ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de Edições Técnicas
do Senado Federal ou de vale postal remetido à agência APT Senado. Neste valor já estão incluídos os preços postais referentes à remessa através da ECT. Autorizo a remessa dos números 117 a 120 da Revista de Informação Legislativa para o endereço abaixo discriminado:
Nome
Endereço
Cidade
Data: ./

:
CEP
./

DF
Assinatura:

Telefone

Fax

Telex

.
.
.
.

IEDIÇÃO DE HOJE: 304 PÁGINAS I

