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N2 134/96 - Do Senhor Deputado Newton N2 36/96 - Do Senhor Deputado Jair Si-
Cardoso, Presidente da Comissão de Viação e queira, comunicando seu impedimento de conti-
Transportes, encaminhando a relação das proposi- nuar exercendo o mandato de Deputado Federal. 00041
ções pendentes de decisão da referida Comissão.... 00035 N2 58/96 - Do Senhor Deputado Jerônimo

N2 86196 - Do Senhor Deputado Agnaldo Ti- Reis, comunicando seu impedimento de conti-
móteio, comunicando que está impedido de conti- nuar exercendo o mandato de Deputado Federal. 00041
nuar exercendo o mandato de Deputado Federal.... 00037 N2 1/96 _ Da Senhora Deputada Joana

N2 1/97 - Do Senhor Deputado Alexandre Darc, comunicando que aceita assumi'r o manda-
Ceranto, comunicando que está reassumindo o to de Deputada Federal......................................... 00041
mandato de Deputado FederaL........................... 00038 N2 1/96 _ Do Senhor Deputado João Cartos

N2 646/247/96 - Do Senhor Deputado André Bacelar, comunicando que aceita assumir o man-
Puccinelli, comunicando seu impedimento de conti- dato de Deputado FederaL.................................. 00041
nuar exercendo o mandato de Deputado Federal.... 00038 Nll 72/96 _ Do Senhor Deputado José Cha-

N2 1/97 - Do Senhor Deputado Artindo Var- ves, comunicando sua destiliação do PSDB e seu
gas, comunicando que está assumindo o manda- ingresso no PMDB................................................. 00041
to de Deputado Federal. 00038 Nll 234/96 _ Do Senhor Deputado Jorge

N2 196/96 - Do Senhor Deputado Beta Lé- Anders, comunicando seu impedimento de conti-
lis, comunicando seu impedimento de continuar nuar exercendo o mandato de Deputado Federal. 00042
exercendo o mandato de Deputado Federal......... 00038 Nll /96 D S h D do J é F57 - o en or eputa os or-

N2 266/96 - Do Senhor Deputado Beto tunati, comunicando seu impedimento de conti-
Mansur, comunicando seu impedimento de conti- nuar exercendo o mandato de Deputado Federal. 00042
nuar exercendo o mandato de Deputado Federal. 00038

Nll 101/96 - Do Senhor. Deputado José
N2 777/96 - Do Senhor Deputado Cartos da Fritsch, comunicando seu impedimento de conti-

Carbrás, comunicando seu impedimento de conti- nuar exercendo o mandato de Deputado Federal. 00043
nuar exercendo o mandato de Deputado Federal.... 00038

N2 141/96 _ Do Senhor Deputado Cássio Nll 711/96 - Do Senhor Deputado Leonel
Pavan, comunicando seu impedimento de contiLima, comunicando seu impedimento de conti-

nuar exercendo o mandato de Deputado Federal. 00039 nuar exercendo o mandato de Deputado Federal. 00043
S1N2/96 _ Do Senhor Deputado Celso Da- N2 718/96 - Do Senhor Deputado Luiz Henri-

niel, comunicando seu impedimento de continuar que, comunicando seu impedimento de continuar
exercendo o mandato de Deputado Federal......... 00039 exercendo o mandato de Deputado Federal............ 00043

N2 144/96 - Do Senhor Deputado Chico S1N2/97 - Do Senhor Deputado Marçal Fi-
Ferramenta, comunicando que está desistindo do lho, comunicando que aceita reassumir o manda-
processo de tramitação do PLC n272195.............. 00039 to de Deputadd(Federal :........................... 00043

N2 145/96 - Do Senhor Deputado Chico Fer- S1N2/96 - Do Senhor DE;lputado Marcus Vi-
rarnenta, comunicando seu impedimento de conti-' cente, comunicando que aceita assumir'o man-
nuar exercendo o mandato de Deputado Federal.... 00039' dato de Deputado Federal. ...........•......... 00043

N2 70196 - Do Senhor Deputado Edson Eze- N2 38/96 - Do Senhor Deputado Marcos
quiel, comunicando seu irJ1>edimento de continuar Medrado, solicitando licença médica. 00043
exercendo o mandato de Deputado Federal............ 00039 N2 39/96 - Do senhor Deputado Marcos Me-

ES/96 - Do Senhor Deputado Edson Soa- drado, comunicando seu impedimento de continuar
res, comunicando seu impedimento de continuar exercendo o mandato de Deputado Federal. 00045
exercendo o mandato de Deputado Federal......... 00040 N2 269/96 - Do Senhor Deputado Nelson

N2 56/96 - Do senhor Deputado Femando Bomier, comunicando seu impedimento de conti-
Gomes, comunicando seu impedimento de conti- nuar exercendo o mandato de Deputado Federal. 00045
nuar exercendo o mandato de Deputado Federal. 00040 N2 624/96 - Do Senhor Deputado Newton

S1N2/96 - Do Senhor Deputado Geraldo Cardoso, comunicando seu impedimento de con-
Pastana, comunicando que aceita assumir o tinuar exercendo o mandato de Deputado Fede-
mandado de Deputado FedaraL............................ 00040 ral. ;......................... 00045

N2 212/96 - Do Senhor Deputado Hugo La- N2 3.593/96..., Do Senhor Deputado Régis de
granha, comunicando seu impedimento de conti- Oliveira, comunicando seu impedimento de conti-
nuar exercendo o mandato de Deputado Federal. 00040 nuar exercendo o mandato de Deputado Federal.... 00045

N2 722196 - Do Senhor Deputado IIdemar Nll 295/96 - Do Senhor Deputado Roberto
Kussler, comunicando seu impedimento de COl'lti- Pessoa, solicitando que o PL n2 2.414/96 seja
nuar exercendo o mandato de Deputado Federal. 00040 apensado ao PL nll 4.385/94. 00045
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NI! 237/96 - Do Senhor Deputado Sylvio COMUNICAÇÕES
Lopes, comunicando seu impedimento de conti- _ Da Senhora Deputada Alcione Athaide,
nuar exercendo o mandato de Deputado Federal. 00046 comunicando que aceita assumir a titularidade do

SINI!/96 - Do Senhor Deputado Theodorico mandato de Deputado FederaL .
Ferraço, solicitando seja retirada sua assinatura _ Da Senhora Deputada Ana Júlia, comuni-
de apoiamento à PEC nQ 263/95. 00046 cando seu impedimento de continuar exercendo

NI! 351/96 - Do Senhor Deputado Ubaldino o mandato do Deputado FederaL .
Júnior, comunicando seu impedimento de conti- _ Do Senhor Deputado Arnaldo Madeira,
nuar exercendo o mandato de Deputado Federal. 00046 comunicando que aceita assumir a titularidade do

NI! 1/97 - Do Senhor Deputado Valdeci Oli- mandato de Deputado FederaL .
veira, comunicando que aceita assumir o manda- _ Do Senhor Deputado Asdrubal Bentes,
to de Deputado Federal. 00046 comunicando que aceita assumir o mandato de

NI! 1/96 - Do Senhor Deputado Wagner do Deputado Federal .
Nascimento, comunicando que aceita assumir o _ Do Senhor Deputado Ayrton Xerez, co-
mandato de Deputado FederaL......... 00046 municando que aceita reassumir o mandato de

NI! 120/96 - Do Senhor Deputado Wilson Deputado Federal .
Branco, comunicando seu impedimento de con- _ Do Senhor Deputado Alberto Campista,
tinuar exercendo o mandato de Deputado Fe- comunicando que aceita assumir o mandato de
deral. 00046 Deputado Federal .

NI! 512/96 - Do Senhor Deputado Wilson - Da Senhor Deputado Chico da Prince-
Leite Pessos, comunicando seu impedimento de sa, comunicando que aceita assumir a titula-
continuar exercendo o mandato de Deputado ridade do mandato de Deputado Federal.
Federal. 00047 - Do Senhor Deputado Cláudio Chaves,

NI! 150/96 - Do Senhor Deputado Zé Geral- comunicando que aceita assumir o mandato de
do, comunicando seu impedimento de continuar Deputado Federal .
exercendo o mandato de Deputado Federal......... 00047 - Da Senhor Deputado Colbert Martins, co-

NI! 1.543196 - Do Senhor Deputado Arseli- municando que aceita assumir o mandato de De-
no Tatto, comunicando que está impossibilitado putado FederaL.................................................•..
de assumir o mandato de Deputado Federal........ 00047 _ Da Senhora Deputada Dalila Figueiredo,

NI! 1/96 - Do Senhor Deputado José comunicando que aceita assumir o mandato de
Adamo Belato, declarando-se impossibilitado Deputado Federal .
de assumir o mandato de Deputado Federal.. 00047 - Do Senhor Deputado Dejandir Dalpas-

NI! 3197 - Do Senhor Deputado Orlando quale, comunicando que aceita o mandato de De-
Krautler, declarando-se impossibilitado de assu- putado FederaL .
mir o mandato de Deputado FederaL.................. 00047 - Do Senhor Deputado Dércio Knop, comu-

REQUERIMENTOS nicando que aceita assumir o mandato de Depu-
tado Federal. ,..

- Do Senhor Deputado Domingos Dutrá,
comunicando sua impossibilidade de continuar
exercendo o mandato de Deputado Federal .

- Do Senhor Deputado Edson Silva, comu
nicando que aceita assumir a titularidade do man-
dato de Deputado Federal. .

- Do Senhor Deputado Emanuel Feman
des, comunicando sua impossibilidade de conti
nUl=l-r exercendo o mandato de Deputado Federal.

- Da Senhora Deputada Etevalda Grassi
de Menezes, comunicando que aceita assumir o
mandato de Deputado FederaL .

- Do Senhor Deputado Expedito Júnior, co-
municando seu ingresso no PL. .

- Do Senhor Deputado Flávio Palmier da
Veiga, coml,micando que aceita assumir o man-
dato de Deputado Federal .

- Da Bancada do PTB, requerendo mani
festação de apoio da Câmara dos Deputados à
candidatura do Rio de Janeiro como sede dos Jo
gos Olímpicos de 2004, com base no art. 117, in-
ciso IXI § 3l! do RIC .

- Do Senhor Deputado Chico da Princesa,
solicitando a retirada da Proposta de Fiscalização
e Controle nl! 46/96 .

- Do Senhor Deputado Lima Netto, solici
tando reconsiderar a decisão col,atante do
SGMlP nl! 894/96 .

- Do Senhor Deputado Luiz Moreira, re-
querendo a retirada do PL nl! 1.649/96 .

- Dos Senhores Deputados Ricardo
Gomyde e Haroldo Lima, requerendo con
vocação de Sessão Solene da Câmara
dos Deputados para comemorar os 75
anos de fundação do partido Comunista
do Brasil .
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PROJETOS APRESENTADOS

- Da Senhora Deputada Regina Amélia
D'Alencar Uno Coelho .

Projeto de Decreto Legislativo n2 361, de
1996 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co
municação e Informática) - Mensagem n2 454/92 
Aprova o ato que renova a outorga deferida à So
ciedade Rádio Continental Ltda., para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em onda média, na ci
dade de Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina.
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- Do Senhor Deputado Ivo Mainardi, comu- - Do Senhor Deputado Ricardo Rique, co-
nicando que aceita reassumir o mandato de De- municando que aceita reassumir o mandato de
putado FederaL..................................................... 00056 Deputado Federal. 00058

- Do Senhor Deputado João Magalhães, - Do Senhor Deputado Roberto França, co-
comunicando que aceita assumir a titularidade do municando sua impossibilidade de continuar
mandato de Deputado FederaL........................... 00056 exercendo o mandato de Deputado Federal. 00058

- Do Senhor Deputado José da Paixão, co- - Do Senhor Deputado Roberto Magalhães,
municando que aceita assumir o mandato de pe- comunicando sua impossibilidade de continuar
putado FederaL , "'é' 00056 exercendo o mandato de Deputado Federal......... 00058

- Do Senhor Deputado José Lourenço, co- - Do Senhor Deputado Sylvio Lopes, co-
municando que aceita assumir a titularidade do municando sua impossibilidade de reassumir o
mandato de Deputado FederaL........................... 00056 mandato de Deputado FederaL........................... 00058

- Do Senhor Deputado José Tude, comuni- - Do Senhor Deputado Silvio Pessoa, co-
cando sua impossibilidade de continuar exercen- municando que aceita assumir o mandato de De-
do o mandato de Deputado Federal...................... 00056 putado FederaL......................... 00058

- Do Senhor Deputado Lamartine Posella, - Do Senhor Deputado Theodorico Ferra-
comunicando que aceita assumir a titularidade do ço, comunicando sua impossibilidade de conti-
mandato de Deputado FederaL........................... 00056 nuar exercendo o mandato de Deputado Federal. 00058

- Do Senhor Deputado Luiz Alberto, comu- - Do Senhor Deputado Valdir Colatto, co-
nicando que aceita assumir o mandato de Depu- municando que aceita assumir a titularidade do
tado FederaL......................................................... 00056 mandato de Deputado FederaL............................ 00058

- Do Senhor Deputado Luiz Eduardo Gree- - Do Senhor Deputado Vânio dos Santos,
nhalgh, comunicando que aceita assumir o man- comunicando que aceita assumir o mandato de
dato de Deputado FederaL.................................. 00056 Deputado Federal. 00059

_ Do Senhor Deputado Luiz Máximo, co- - Do Senhor Deputado Vilson Santini, co-
municando que aceita assumir o mandato de De- municando sua impossibilidade de continuar
putado FederaL.................................................... 00057 exercendo o mandato de Deputado Federal......... 00059

_ Do Senhor Deputado Neif Jabur, comuni- - Do Senhor Deputado Walter Pinheiro, co-
cando que aceita assumir o mandato de Deputado municando que aceita assumir o mandato de De-
Federal. 00057 putado FederaL...................................................... 00059

_ Do Senhor Deputado Neiva Moreira, co- - Do Senhor Deputado Wilson Leite Pas-
municando que aceita assumir o mandato de De- sQs, comunicando sua impossibilidade de reassu-
putado FederaL..................................................... 00057 mir o mandato'dêlOeputado FederaL.................. 00059

_ Do Senhor Deputado Oscar Andrade, co- - Do Senhor Dilo Binda, comunicando sua
municando que aceita reassumir o mandato de impossibilidade de assumir o mandato de Depu-
Deputado Federal. 00057 tado Federal. 00059

_ Do Senhor Deputado Osmar Leitão, co- - Do Senhor Luiz Paulo Vellozo Lucas, co-
municando que aceita assumir a titularidade do municando sua impossibilidade de assumir o
mandato de Deputado FederaL........................... 00057 mandato de Deputado FederaL........................... 00059

_ Do Senhor Deputado Paulo Nascimento, - Do Doutor Vito Ardito Lerálio, comunican-
comunicando que aceita assumir o mandato de do sua impossibilidade de assumir o mandato de
Deputado Federal. 00057 Deputado Federal. 00059

- Do Senhor Deputado Paulo Titan, comu- TERMO DE POSSE
nicando sua impossibilidade de continuar exer
cendo o mandato de Deputado FederaL............. 00057

- Do Senhor Deputado Pedro Henry, co
municando que aceita assumir a titularidade do
mandato de Deputado FederaL........................... 00057

- Do Senhor Deputado Pedro Valadares,
comunicando que aceita assumir a titularidade do
mandato de Deputado Federal.............................. 00057

- Do Senhor Deputado Raimundo Matos,
comunicando que aceita assumir o mandato de
Deputado Federal. 00058
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Projeto de Decreto LegislatiVo n!2 352, de do, por troca de Notas, relativo a um empréstimo
1996 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co- japonês concedido aos Estados de Santa Catari-
municação e Informática) - Mensagem nº 463193 na, Paraná, Bahia e Ceará para Projetos Ambien-
- Aprova o ato que renova a concessão outorga- tais, celebrado entre o Governo da República Fe-
da à Rádio Industrial de Várzea Grande Uda., derativa do Brasil e o Governo do Japão, em Bra-
para explorar serviço de radiodifusão sonora em sma, em 26 de agosto de 1996. 00091
onda média, na cidade de Várzea Grande, Esta- Projeto de Lei n!2 2.562, de 1996 (Da S~

do de Mato Grosso. 00064 Marisa Serrano) - Institui o ano de 1997 como
Projeto de Decreto Legislativo n!2 353, de "Ano do Educador" e dá outras providências........ 00096

1996 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co- Projeto de Lei n!2 2.566, de 1996 (Do senado
municação e Informática n!2 712/94 - Aprova o Federal) - PLS nº 54196 - Altera a Lei n!2 8.078, de
ato que renova a permissão outorgada à Rádio 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre a prote-
Sociedade.O~ste Catarin~n~e Uda., P?ra expio- ção do consumidor e dá outras providências. 00098
r~r, ~~ dIreIto de excluslv~~a~, serviço de ra- Projeto de Lei n!2 2.576, de 1996 (Do Poder
d~odifusao sonora.em frequencla modula~a, na Executivo) _ MSC n!2 1.183/96 - Dá nova redação
Cidade de Chapeco, Estado de Santa Catanna. ... 00065 ao inciso I do art. 22 da Lei nº 8.829 de 22 de de-

Projeto ~e 9ecret~.Le~islativo n!2 3~, de zembro de 1993, que cria, no se'rviço Exterior
1996 (Da Comlssao de Clencla e Tecnologia, Co- Brasileiro as Carreiras de Oficial de Chancelaria
municação e Informática) - Mensage~ nº 46~~ e de Assi~tente de Chancelaria. 00099
õ:provado alo q.ude renovLatda concessao ~a Radlo Projeto de Lei nº 2.594, de 1996 (Do Sena-

usora e qUI auana a., para exp orar ser- d F d I) PLSf293/95 D' - ob
viço de radiodifusão sonora em onda média, na o e e~a - . -. IS'poe s r~ as con-
cidade de Aquidauana, Estado do Mato Grosso tas hospltal~r:s ~o Sistema Umco de Saude e dá
d S I 00068

outras providencIas..................... ........................... 001 01

o up~~i~t~··d~··Õ~;~t~··L~gi~i~ti~~··~~··358:··~ ~rojeto de Lei nº 2.5~6, de 1996 (O? ~<>?er
1996 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co- Executivo) - !'4ensagem .n- 1.252/96 - DI~lphna

municação e Informática) - Mensagem nº 743194 a re.mu~~raçao e dem~ls vantagen~ devlda~ a
_ Aprova o ato que renova a permissão outorga- funclonanos da~ car~elra~ do Serviço .Extenor,
da à Rádio FM Correio de João Pessoa Uda., casados entre SI, servindo Juntos no extenor.. 00102
para explorar serviço de radiodifusão sonora em Projeto de Lei n!2 2.597, de 1996 (Do Poder
freqüência modulada, na cidade de João Pessoa, Executivo) - Mensagem n!2 1.224196 - Autoriza a
Estado da Paraíba. 00069 Universidade Federal do Rio Grande do Norte a

Projeto de Decreto Legislativo n!2 362, de alienar bem imóvel de sua propriedade, e dá ou-
1996 (Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Co- tras providências.................................................... 00105
municação e Informática) - Mensagem n!2 1.158/95 Projeto de Lei n!2 2.628, de 1996 (Do Sena-
- Aprova o ato que renova a concessão da Rádio do Federal) - PLSI90f96 - Autoriza o Poder Exe-
a Voz do Seridó Uda., para explorar serviço de cutivo a criar a Escola Agrotécnica de São João
radiodifusão sonora em onda média, na cidade da Baliza, no Estado de Roraima. .. 00107
de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte............ 00072 Projeto de Lei n!2 2.629, de 1996 (Do Sena-

Projeto de Decreto Legislativo nº 367, de do Federal) PLS n!2 102/96 - Dispõe sobre a exi-
1996 (Da Comissão de Relações Exteriores) - bição de filmes brasileiros de curta-metragem e
Mensagem nº 8195 - Aprova o texto do Acordo dá outras providências. 00108
sobre Promoção e Proteção de Investimentos, Projeto de Lei n!2 2.630, de 1996 (Do Sena-
celebrado entre o Governo da República Federa- do Federal) - PLS nº 93196 - Autoriza o Poder
tiva do Brasil e o Governo do Reino Unido da Executivo a criar a Escola Técnica Federal de
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em Londres, em Rondonópolis, no Estado de Mato Grosso............ 00109
19 de julho de 1994. 00074 Projeto de Lei nº 2.631, de 1996 (Do Sena-

Projeto de Decreto Legislativo n!2 368, de do Federal) - PLS n!2 91196 - Autoriza o Poder
1996 (Da Comissão de Relações Exteriores) - Executivo a criar a Escola Agrotécnica Federal
Mensagem nº 882/96 - Aprova o texto do Acordo de Mucajaí, no Estado de Roraima. 00110
relativo à Readmissão de Pessoas em Situa9ã? Projeto de Lei n!2 2.648, de 1996 (Do Poder
Irregular, c:lebrado e~tre o Governo da Re~u?h- Executivo) - Mensagem nº 1.291196 - Dispõe so-
ca Federativa do ~rasll e o Gove":l0 da Repubhca bre a organização dos serviços de teJecomunica-
Francesa, em Pans, em 28 de maio de 1996. ...... 00v87 ções, a criação e funcionamento de Orgão Regu-

Projeto de Decreto Legislativo n!2 369, de lador e outros aspectos institucionais. 00110
1996 (Da Comissão de Relações Exteriores) - PRESIDENTE (Wilson Campos) - Esclare-
Mensagem n!2 932196 - Aprova o texto do Acor- cimento aos novos Deputados sobre o tempo
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concedido aos oradores para uso da palavra no oLÁVIO ROCHA - Rombo nas finanças
Pequeno Expediente. 00151 das Prefeituras Municipais de Parauapebas e

IV - Pequeno Expediente Dom Eliseu, Estado do Pará, provocado por suas
NILSON GIBSON - Descumprimento, pelo recentes administrações .

Presidente do Banco Central, de decisão judicial PHILEMON RODRIGUES - Protesto con-
tra o tratamento dispensado pelo Deputado Ino-

sobre suspensão do processo de intervenção no cêncio Oliveira ao orador na Comissão Especial
Banco Interunion e na Corretora Interunion. 00151

LAEL VARELLA - Adiamento da votação da Re~Â~3·Dõs··sA·NTõs·=.··p~~~··d~·~·~(~i~r
do Projeto de Lei nº 20, de 1991, relativo à ado- na Câmara dos Deputados. Objetivos de sua
ção do aborto no País, na Comissão de Constitui- atuação parlamentar .
ção e Justiça e de Redação. 00153 CLÁUDIO CHAVES -Importância de apro-

OSMAR LEITÃO - Indagação ao Secretário vação da proposta de reeleição para Presidente
de Planejamento do Estado do Rio de Janeiro 50- da República, Govemador de Estado e Prefeito
bre o processo de financiamento para implantação MunicipaL .
de linha de transporte entre os Municípios de Niterói PAULO NASCIMENTO _ Necessidade de
e São Gonçalo e a Cidade do Rio de Janeiro. 00154 providências do Ministério dos Transportes em

MARÇAL FILHO - Estado de abandono da relação à existência de pedágio duplo na Rodovia
malha ferroviária federal sul-mato-grossense....... 00154 Rio-Teresópolis, Estado do Rio de Janeiro. Su-

PAULO ROCHA - Assassinato de trabalha- gestão do nome Heleno de Barros Nunes, ex-
dores rurais no Município de Eldorado de Cara- Presidente da Confederação Brasileira de Des-
jás, Estado do Pará. Necessidade de realização portos, para a rodovia .
de reforma agrária para a efetiva solução dos WALTER PINHEIRO - Posse do orador na
conflitos fundiários no País...... 00155 Câmara dos Deputados. Açodamento da discus-

PAULO PAIM - Balanço negativo dos dois são, pela Casa, da proposta govemamental de
primeiros anos do Governo Femando Henrique reeleição para Presidente da República .
Cardoso 00155 SÉRGIO MIRANDA - Solidariedade às víti-

ROLANDO LAVIONE - Protesto contra a mas das enchentes no Estado de Minas Gerias...
edição, pelo Prefeito Jabes Ribeiro, de Ilhéus, Esta- ASDRUBAL BENTES - Questão de ordem
do da Bahia, do Decreto nº 5, de 1997, referente à sobre a natureza da convocação extraordinária
demissão de servidores públicos no Município.. 00156 do Congresso Nacional. .

ELlSEU PADILHA - Artigo "A mal-entendi- PRESIDENTE (Wilson Campos) - Respos-
da reeleição", do historiador Décio Freitas, publi- ta ao Deputado Asdrubal Bentes .
cado no jomal Zero Hora, de Porto Alegre, Esta- ASDRUBAL BENTES _ Posse do orador
do do Rio Grande do Sul....................................... 00159 na Câmara dos Deputados. Manutenção do Pro-

PAULO DELGADO - Solidariedade às fa- jeto de Cobre do Salobo no Estado do Pará. .
milias das vítimas de enchentes nos Estados de BETINHO ROSADO _ Congratulações ao
Minas Gerais e Rio de janeiro. Insensibilidade do ex-Prefeito de São Paulo, Paulo Maluf, pelo pron-
Governador e do Vice-Governador do Estado de to restabelecimento e pela batalha para que a de-
Minas Gerais ante a tragédia provocada pelas mocracia brasileira tenha oportunidade de esco-
chuvas no Estado. 00161 lha por ocasião da sucessão presidencial... .

IVO MAINARDI - Prioridade para uma polí- ROBERTO VALADÃO _ Críticas à não-in-
tica de incrimento do turismo no Brasil. Necessi- c1usão do Estado do Espírito Santo no Conselho
dade de aprovação do Projeto de Lei nº 4.652, de Deliberativo da Política Cafeeira .
1995, sobre o assunto. 00161 ARMANDO ABíLlO _ Falta de investimentos

MOISES BENNESBY - Transcurso do 15º do Govemo Federal no Estado da Paraíba. Conve-
aniversário de emancipação política do Estado niência de instalação, pela Petrobras, de diversas
de Rondônia. Dificuldades existentes para o de- R .- N rd trefinarias de menor porte na eglao o es e .
senvolvimento do Estado. 00162 GERSON PERES _ Integração do Projeto

PAULO FEIJÓ - Prejuízos causados pelas
Bragança - Transoceânica, Estado do Pará, nochuvas nas regiões norte e noroeste do Estado

G d M Plano Nacional de Viação .
do Rio de Janeiro. Aplauso ao ovema or ar- ARNALDO FARIA DE SÁ _ Questão de or-
cello Alencar pelas medidas adotadas em favor

00163 dem sobre a natureza da convocação extraordi-das populações atingidas .
HUMBERTO COSTA - Redução dos gas- nária do Congresso Nacional. .

tos federais com o setor Saúde no ano de 1996. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Respos-
Preservação do Sistema Único de Saúde - SUS. 00163 ta ao Deputado Arnaldo Faria de Sá .

00007

00164

00165

00165

00166

00166

00167

00168

00168

00169

00169

00169

00170

00170

00171

00172

00172
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MARIA VALADÃO - Solidariedade às vítimas
das enchentes nos Estados de Minas Gerais, Espí
rito santo e Rio de Janeiro. Medidas preventivas
para minimização dos efeitos desastrosos das chu
vas. Conservação e recuperação da malha rodoviá
ria federal para melhor escoamento da produção
nacional e maior segurança nas estradas. 00173

TILDEN SANTIAGO - Saudação à Deputa
da Joana Dare. Reunião da bancada federal mi
neira para discussão sobre liberação de recursos
para a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.
Protesto contra a convocação extraordinária do
Congresso Nacional para debate da proposta de
reeleição do Presidente da República em detri
mento de assuntos de interesse nacional. Ações
da Casa em favor dos Estados do Rio de Janeiro
e de Minas Gerais, atingidos por enchentes. 00173

ARNALDO FARIA DE SÁ - Imediato rea-
juste dos proventos de aposentados e pensionis-
tas.......................................................................... 00174

HÉLIO ROSAS - Artigo Ônibus a álcool
será a solução mais barata", publicado pelo jornal
Gazeta do Povo, de Curitiba, Estado do Paraná. 00174

GONZAGA PATRIOTA - Posse do Secre-
tário de Agricultura e do Comandante-Geral da
Polícia Militar do Estado de Pemambuco. 00174

VALDIR COLATTO - Artigo "Presente às
avessas", de autoria do orador, publicado no jor-
nal Folha de S. Paulo. 00175

NAN SOUZA - Divulgação, pela mídia, dos
valores pagos aos Congressistas pela convoca-
ção extraordinária do Congresso Nacional. 00176

AUGUSTO CARVALHO - Expectativa de
aprovação, pela Casa, do Projeto de Decreto Le
gislativo nº 299, de 1996, sobre anulação dos
efeitos dos Decretos n.ºs 1.498 e 1.499, de 1995,
referentes à criação das comissões de reexame
da anistia concedida aos servidores públicos de-
mitidos à época do Governo Fernando Collor. ..... 00176

FERNANDO FERRO - Apresentação de
projetos de lei sobre regulamentação do uso de
agrotóxicos no País. 00177

CHICO VIGILANTE - Anúncio de emenda
constitucional proibitória da prática do nepotismo
nos Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo. .. 00177

NELSON MARCHEZAN - Oportunidade da
discussão, pelo Congresso Nacional, da proposta
de reeleição do Presidente da República. Edito
rial "Reeleição é modernidade" e artigo "A mal
entendida reeleição", publicados no jomal Zero
Hora, de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.. 00177

ADÃO PRETTO - Situação financeira das
Prefeituras Municipais assumidas pelo Partido
dos Trabalhadores no Estado do Rio Grande do
SuL......................................................................... 00180

SEVERIANO ALVES - Defesa de criação e
instalação, pelo Ministério das Comunicações, de
serviços de transmissão e recepção de áudio e
vídeo por satélites nos Estados de Rondônia,
Acre, Roraima e Amapá. 00180

PEDRO WILSON - Realização, pelo Movi
mento Nacional de Direitos Humanos, pelo Nú
cleo para Paz e Direitos Humanos da UnB e pela
Ordem dos Advogados do Brasil, seção Distrito
Federal, do 12 Colóquio Internacional de Direitos
Humanos. Propósito da Comissão de Direitos
Humanos da Câmara dos Deputados de implan-
tação do Plano Nacional dos Direitos Humanos... 00181

FEU ROSA - Artigo "O Mito da Política In
dustrial", de autoria do Deputado Roberto Cam-
pos, publicado no jornal O Globo. 00182

CANDINHO MATTOS - Pesquisa realizada
pelo Ministério da Educação e do Desporto com
alunos do 12 e 22 graus de todas as Unidades da
Federação. Baixa classificação obtida pelos estu-
dantes do Estado do Rio de Janeiro. 00184

JOÃO MENDES - Necessidade de solução
para a questão da violência na cidade do Rio de
Janeiro. 00185

NELSON MARQUEZELLI - Problemática
da saúde pública no Brasil. 00185

ALBÉRICO CORDEIRO -Inadimplência da
Petrobras junto aos produtores de álcool do Esta-
do de Alagoas. ....................•.................................. 00187

JORGE TADEU MUDALEN - Expectativas
para o desenvolvimento do País em 1997............ 00188

ARTHUR VIRGíLIO - Satisfação do orador
com o restabelecimento da saúde do ex-Deputa-
do Paulo Salim Maluf............................................. 00188

V- Grande Expediente
JOANA DARC - Primeiro pronunciamento

da oradora na Cârnara dos Deputados. Solidarie
dade às vítimas das enchentes no Estado de Mi
nas Gerais. Anúncio de projeto de lei objetivando
a fixação do homem no campo. 00189

NILSON GIBSON - Solidariedade às víti
mas das enchentes nos Estados de Minas
Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Prá
tica de irregularidade e de ilicitudes nos dois
primeiros anos do Governo Fernando Henri-
que Cardoso......................................................... 00193

B. SÁ (Pela ordem) - Implementação, pelo
Governo Federal, do Plano de Metas da Região
Nordeste. Urgentes investimentos públicos no
Estado do Piauí. 00197

ANTÔNIO CARLOS PANNUNZIO (Pela
ordem) - Protesto contra matérias jornalística a
respeito de eventos ocorridos no Centro Experi
mentai de ARAMAR - mantido pelo Ministério da
Marinha na região de Sorocaba, Estado de São
Paulo...................................................................... 00197
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VI- Ordem do Dia

HELIO BICUDO (Pela ordem) - Esclareci
mento sobre atuação da Comissão de Sindicância
instaurada para apuração de denúncia de envolvi
mento de Parlamentar da Casa em irreguralida
des no âmbito da Comissão Mista de Orçamento.

ODELMO LEÃO - Questão de ordem acer
ca da constitucionalidade da convocação extraor
dinária do Congresso Nacional pelos Presidentes
da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
posteriormente à determinada pelo Presidente da
República.........................................•...............•.....

JOSÉ GENOíNO - Questão de ordem s~
bre pauta da convocação extraordinária do Con-
gresso Nacional. .

PRESIDENTE(Luís Eduardo} - Anúncio de
posterior resposta à questão de ordem suscitada
pelo Deputado Odelmo Leão .

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vota
ção de requerimento para tramitação em regi
me de urgência do Projeto de Lei nll 2.653,
de 1996.......................................................•.........

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAT
HEus SCHMIDT, CHICO VIGILANTE, ALDO
ARANTES, NILSON GIBSON, ANTÔNIO AURE
LIANO, ODELMO LEÃO, GEDDEL VIEIRA LIMA,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, OSVALDO BIOLCHI,
BENITO GAMA, CHICO ViGILANTE .

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do Amaldo Faria de Sá..............•............•....•...•..•.•

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ALDO
ARANTES, CHICO VIGILANTE, MATHEUS
SCHMIDT, ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLI
VEIRA, AYRTON XEREZ, PEDRO VALADARES,
PHILEMON RODRIGUES, CHICO VIGILANTE,
ODELMO LEÃO, CHICO ViGILANTE......•............

Usou da palavra pela ordem, para registro
do voto, o Sr. Deputado CLÁ.UDIO CHAVES, .

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os SIS. Deputados ODEL
MO LEÃO, CHICO ViGILANTE......•..................•..•

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, o Sr. Deputado COLBERT MARTINS.....

Usou da palavra para orientação da banca
da o Sr. Deputado ODELMO LEÃO.....•................

Usou da palavra pela ordem, para registro
de voto, A Sra. Deputada FÁTIMA PELAES.......•.

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO
VIGILANTE, FÁTIMA PELAES, ODELMO LEÃO,
INOCÊNCIO OLIVEIRA, CHICO VIGILANTE,
DDELMO LEÃO, CHICO VIGILANTE, ODELMO
LEÃO..............................•............,...........•.•........•..

00200

00200

00202

00202

00202

00203

00203

00204

00204

00204

00205

00205

00205

00205

Usou da palavra pela ordem, para retifica-
ção de voto, o Sr. Deputado PAULO GOuvÊA. ... 00205

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO
VIGILANTE, ODELMO LEÃO, CHICO VIGILAN-
TE, PEDRO VALADARES, ODELMO LEÃO, SI-
MARA ELLERY, ODELMO LEÃO, CHICO VIGI-
LANTE, ARNALDO FARIA DE sÁ, CHICO VIGI-
LANTE, ARNALDO FARIA DE SÁ, ODELMO
LEÃO, CHICO VIGILANTE, ALDO ARANTES,
ODELMO LEÃO, CHICO VIGILANTE, WOLNEY
QUEIROZ, AYRTON XEREZ, ODELMO LEÃO,
CHICO VIGILANTE, ODELMO LEÃO, INOCÊN-
CIO OLIVEIRA, CHICO VIGILANTE, ODELMO
LEÃO, AYRTON XEREZ, CHICO VIGILANTE,
ODELMO LEÃO..................................................... 00205

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do CHICO VIGILANTE. 00206

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados MAT
HEus SCHMIDT, ARNALDO FARIA DE sÁ, PHI
LEMON RODRIGUES, ODELMO LEÃO, CHICO
VIGILANTE, ODELMO LEÃO, INOCÊNCIO OLI
VEIRA, ODELMO LEÃO, PHILEMON RODRI
GUES, CHICO VIGILANTE, ODELMO LEÃO,
MATHEUS SCHMIDT, CHICO VIGILANTE,
ODELMO LEÃO..................................................... 00206

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do ARNALDO FARIA DE SÁ................................. 00207

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO
VIGILANTE, ARNALDO FARIA DE SÁ................. 00207

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do FERNANDO LYRA. 00207

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os SIS. Deputados CHICO
VIGILANTE, ODELMO LEÃO, CHICO VIGILAN
TE, ODELMO LEÃO, CHICO VIGILANTE, INO
CÊNCIO OLIVEIRA, ODELMO LEÃO, CHICO VI
GILANTE, ODELMO LEÃO, CHICO VIGILANTE,
ODELMO LEÃO CHICO VIGILANTE, ODELMO
LEÃO, CHICO VIGILANTE.................................... 00207

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
do NILSON GIBSON. 00208

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os SIS. Deputados ODEL-
MO LEÃO, CHICO ViGILANTE............................. 00208

Usaram da palavra pela ordem os SIS. De-
putados ODELMO LEÃO, CHICO VIGILANTE. .... 00208

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os SIS. Deputados AR
NALDO FARIA DE sÁ, ODELMO LEÃO, AYR
TON XEREZ, ODELMO LEÃO, CHICO VIGILAN-
TE, ARNALDO FARIA DE SÁ, ODELMO LEÃO... 00208

INOCÊNCIO OLIVEIRA (Pela ordem) - Pe-
dido à Presidência para orientação aos Deputa-
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dos recém-empossados, sem o respectivo código Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa-
de votação, para o uso do microfone de aparte no do ARNALDO FARIA DE SÁ................................. 00212
processo de votação. 00209 PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Rejeição

PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Resposta 00209 do requerimento..................................................... 00212
ao Deputado Inocêncio Oliveira. ( •

PRESIDENTE LUIz Eduardo) - Discussão,
Usaram da palavra para orientação das em tumo único, do Projeto de Lei n2 1.131-A, de

respectivas bancadas os Srs. Deputados CHICO 1995, que altera a redação de dispositivos da Lei
VIGILANTE, AYRTON XEREZ, ODELMO LEÃO. 00209 n2 8.212 de 24 de julho de 1991, que "dispõe so-

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- bre a organização da Seguridade Social, institui
do CHICO VIGILANTE. 00209 Plano de Custeio e dá outras providências". 00216

Usaram da palavra para orientação das PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vexação de re-
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODELMO . orada da té . Orde D'
LEÃO, AYRTON XEREZ, RICARDO HERÁCLlO.. 00209 CJlenrnento para reti ma na da mdo la 00216

Aprovado...................................................... 00216
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Discussão,

do CHICO VIGILANTE. 00209 em tumo único, do Projeto de Resolução n!! 225,
Usou da palavra para orientação da banca- de 1994, que cria o Centro de Informática e dá

da o Sr. Deputado ODELMO LEÃO. 00209 outras providências................................................ 00216
Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- PRESIDENTE (Luís Eduardo) _ Votação

do SILVIO TORRES. 00210 de requerimento para retirada da matéria da Or-

Usaram da palavra para orientação das res- dem do Dia............................................................. 00216
pectivas bancadas os Srs. Deputados INOCÊNCIO 00216OLIVEIRA, ARNALDO FARIA DE sÁ, OOELMO Aprovado .

- - Apresentação de proposições pelos Srs.
LEAO, CHICO VIGILANTE, ODELMO LEAO.......... 00210 Deputados FERNANDO FERRO E OUTROS;

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- FERNANDO FERRO; NILSON GIBSON; SRS. Lí-
do ARNALOO FARIA DE SÁ................................. 00210 DERES; ARTHUR VIRGíLIO, SANDRA STARLlNG

Usaram da palavra para orientação das E OUTROS............................................................. 00216
respect~vas ban~ada~ os Srs. Deputados ODEL- 00210 Usaram da palavra pela ordem, para regis-
MO LEAO, JOSE ANIBAL. tro de presença, os Srs. Deputados CUNHA

Usou da palavra pela ordem o Sr. Deputa- BUENO, JOSÉ TELES. 00217
do CHICO VIGILANTE. 00210 VII C • - P I- omumcaçoes ar amentares

Usaram da palavra para orientação das
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL- HAROLDO SABÓiA - Atentado sofrido
MO LEÃO, CHICO VIGILANTE, MATHEUS pelo VICe-Presidente do Sindicato dos Trabalhado-
SCHMIDT, ODELMO LEÃO.................................. 00210 res Rurais de Coroatá, Estado do Maranhão. Na-

Usaram da palavra pela ordem os Srs. De- cessidade de providências da Governadora Rosea-
putados CHICO VIGILANTE, JOSÉ ANíBAL. ....... 00211 na sarney com relação a conflito entre jagunços e

Usaram da palavra para orientação das trabalhadores rurais no Município de Santa Rita..... 00217
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL- PAES LANDIM - Nomeação do Prof. Bar-
MO LEÃO, CHICO VIGILANTE, ODELMO LEÃO, jas Negri para Secretário Executivo do Ministério
CHICO VIGILANTE, AYRTON XEREZ, CHICO da Saúde. Proposta do Ministro da Educação
VIGILANTE, ODELMO LEÃO, MATHEUS para redução de horas dos cursos de licenciatura
SCHMIDT, CHICO VIGILANTE, ODELMO LEÃO, para a formação de professores de 12e 22graus. 00218
MARCONI PERILLO, ALDO ARANTES, ODEL- SARNEY FILHO - Complementação ao
MO LEÃO, CHICO VIGILANTE, ODELMO LEÃO, pronunciamento do Deputado Haroldo Sabóia so-
MARCONI PERILLO, CHICO VIGILANTE............ 00211 bre incidentes ocorridos com trabalhadores rurais

Usou da palavra pela ordem, para retificação no Município de Coroatá, Estado do Maranhão. ... 00219
de voto, o Sr. Deputado RICARDO HERÁCLlO..... 00211 ARTHUR VIRGíLIO - Importância de delibe-

Usaram da palavra para orientação das ração, pela Casa, sobre a proposta govemamental
respectivas bancadas os Srs. Deputados ODEL- de reeleição para Presidente da República e sobre
MO LEÃO, CHICO VIGILANTE, ODELMO LEÃO, as demais propostas de reformas para o País......... 00220
CHICO VIGILANTE, ODELMO LEÃO................... 00212 AUGUSTO NARDES - Adoção do SIM

PRESIDENTE (Luíz Eduardo) - Encerra- PLES pelos pequenos e microempresários. Arti-
mento da votação. 00212 go"A RBS e a CRr, de Nelson Sirotsky, publica-

Usou da palavra pela ordem, para registro do no jomal Zero Hora, de Porlo Alegre, Estado
de voto, o Sr. Deputado ANTÔNIO BRASIL. 00212 do Rio Grande do Sul. 00221
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PRESIDENTE (Wilson Braga) - Constituição
de Comissão Especial para exame da Proposta de
Emenda à Constituição nº 407-A, de 1996. 00224

INÁCIO ARRUDA - Questionamento sobre
a natureza da convocação extraordinária do Con
gresso Nacional. Necessidade de discussão, pela
sociedade, da proposta governamental de reelei-
ção para Presidente da República ,....... 00244

VIII- Encerramento

2 - ATOS DA PRESIDÊNCIA

- Designa o Senhor Primeiro Vice-Presi
dente da Câmara dos Deputados, Deputado Ro
naldo Perim, para desempenhar as atribuições
de Segundo Vice-Presidente, em virtude d.e re-
núncia do titular, Deputado Beta Mansur .

- Declara efetivado como titular do mandato de
Deputado Federal, nos termos dos artigos 238, inciso
11 e 241, inciso I, do Regimento Intemo, a Senhora De-
putada Alcione Maria Mello de Oliveira Athayde .

- Declara efetivado como titular do manda
to de Deputado Federal, nos termos dos artigos
238. inciso 11 e 241, inciso I, do Regimento Inter-
no, o Senhor Arnaldo de Abreu Madeira .

- Declara efetivado como titular do manda
to de Deputado Federal, nos termos dos artigos
238, inciso 11 e 241, inciso I, do Regimento Inter-
no, o Senhor João Lúcio Magalhães 8ifano .

- Declara efetivado como titular do manda
to de Deputado Federal, nos termos dos artigos
238, inciso 11 e 241, inciso I, do Regimento Inter-
no, o Senhor José Lourenço Morais da Silva .

- Declara efetivado como titular do manda
to de Deputado Federal, nos termos dos artigos
238, inciso 11 e 241, inciso I, do Regimento Inter-
no, o Senhor Valdir CoIatto .

- Declara efetivado como titular do manda
to de Deputado Federal, nos termos dos artigos
238, inciso 11 e 241. inciso I, do Regimento Inter-
no, o Senhor Edson Silva .

- Declara efetivado como titular do manda
to de Deputado Federal, nos termos dos artigos
238, inciso 11 e 241, inciso I. do Regimento Inter-
no, o Senhor Francisco Octavio Beckert .

- Declara efetivado como titular do manda
to de Deputado Federal, nos termos dos artigos
238, inciso 11 e 241, inciso I, do Regimento Inter-
no, o Senhor Osmar Leitão Rosa .

- Declara efetivado como titular do manda
to de Deputado Federal, nos termos dos artigos
238, inciso 11 e 241, inciso I, do Regimento Inter-
no, o Senhor Pedro Almeida Valadares Neto .

- Declara efetivado como titular do manda
to de Deputado Federal, nos termos dos artigos
238, inciso 11 e 241, inciso I, do Regimento Inter-
no, o Senhor Pedro Henry Neto .

00233

00233

00233

00233

00233

00233

00233

00234

00234

00234

00234

3 - ATOS DO PRESIDENTE

a) Nomeação - Tomar Sem Efeito: Eloiza
Rocha Pereira, Jonas Carvalho da Silva .

b) Nomeação: Agnes Teresa Costa Cam
braia, Elinete Tavares de Caldas Augusto, Jorge
Eduardo Faddoul, José Mesch, Marco Aurélio de
Lemos Santos, Marconi Martins Santana .

c) Exoneração: Clóvis Assunção de Melo, Ste
wart Antônio Boutros Faddoul, Wilson SantanaJúnior.

d) Designação: Alberto Valéria Souza,
José Antônio Torres Cortês .

4 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

N%: 1914 a 1917, 1920 a 1924,1926 a 1960,
1962 a 1965. 1967 a 2043, 2045 a 2052,2054 a 2077,
2105 e 2138, de 1996, com pareceres e despachos...

5-ERRATA

a) Seção de Atas (DCD nº 211, de 13-11-
96, página 29312, coluna 2) .

6-DIVERSOS

a) Departamento de Finanças - prestação
de contas analíticas do Fundo Rotativo, referente
aos meses de outubro e novembro, de 1996 .

COMISSÕES

7 - DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

a) Comissão de Finanças e Tributação, nº
1, em 7-1-97 .

S-MESA

9 - LíDERES E VICE-LíDERES

10 - COMISSÕES

SUPLEMENTO

- Renúncia e Impossibilidade dos Senho
res: Fernando Gomes; Marcos Medrado; Beta
Lélis; Ubaldino Júnior; Zé Geraldo; Theodorico
Ferraço; Jorge Anders; Newtron Cardoso; Edson
Soares; Jair Siqueira; Chico Ferramenta; André
Puccinelli; Paulo Titan; Ana Júlia; Cássio Cunha
Lima; Roberto Magalhães; Vilson Santini; Edison
Ezequiel; Nelson Bomier; Agnaldo Timóteo; IIde
mar Kussler; José Fortunati; Hugo Lagranha;
José Fritsch; Leonel Pavan; Luiz Henrique; Jerô
nimo Reis; Regis de Oliveira; Beta Mansur; Celso
Daniel; Carlos da Carbrás; José Tude; Dilo Binda;
José Adamo Belato; Sylvio Lopes; Wilson Leite
Passos; Wilson Branco; Emanuel Fernandes; An
selino Tatto; Domingos Dutra; Orlando Krautler e
Vito Ardito Lerário.

SUPLEMENTO "A"
- Comunicação de impossibilidade do Se

nhor Luiz Paulo Velloza Lucas.

SUPLEMENTO "B"

- Comunicação de impossibilidade do Se
nhor Deputado Roberto Frànça.

00234

00234

00235

00236

00236

00336

00337

00344
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Ata da 1ªSessão, da Câmara dos Deputados,
da 4ª Sessão Legislativa Extraordinária,

da 50ª Legislatura, em 7 de janeiro de 1997

Presidência dos Srs. Luís Eduardo, Presidente; Wilson Campos,
1º Secretário; Benedito Domingos,

3º Secretário; Wilson Braga, 4º Suplente de Secretário.

ÀS 14 HORAS COMPARECEM OS SENHO
RES:

Luís Eduardo
Wilson Campos
Benedito Domingos
João Henrique
Luiz Piauhylino

Roraima

Alceste Almeida - PTB; Elton Rohnelt - Bloco
- PSC; Luciano Castro - PSDB.

Amapá

Murilo Pinheiro - PFL; Raquel Capiberibe 
PSB.

Pará

Anivaldo Vale - Bloco - PPB; Antônio Brasil 
Bloco - PMDB; Asdrubal Bentes - Bloco - PMDB;
Geraldo Pastana - PT; Gerson Peres - Bloco 
PPB; Mario Martins - Bloco - PMDB; Olávio Rocha
- PSDB; Paulo Rocha - PT; Socorro Gomes 
PCdoB.

Amazonas

Claudio Chaves - PFL.

RondÔllIa

Moises Bennesby - Bloco - PL.

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB; Zíla Bezerra 
PFL.

Tocantins

Antônio Jorge - Bloco - PPB; Darci Coelho 
PFL; Dolores Nunes - Bloco - PPB; Osvaldo Reis 
Bloco - PPB; Paulo Mourão - PSDB; Udson Bandei
ra - Bloco - PMDB.

Maranhão

Antônio Joaquim Araújo - PFL; Cesar Bandeira
- PFL; Costa Ferreira - PFL; Pedro Novais -:- Bloco

- PMDB; Sarney Filho - PFL; Sebastião Macieira 
PSDB.

ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; Edson Silva 
PSDB; Gonzaga Mota - Bloco - PMDB; José Linha
res - Bloco - PPB; Leônidas Cristino - PSDB; Paes
de Andrade - Bloco - PMDB; Rommel Feijó 
PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda 
PSDB.

Piauí

B. Sá - PSDB; Felipe Mendes - Bloco - PPB;
Heraclito Fortes - PFL; Paes Landim - PFL.

Rio Grande do Norte

Betinho Rosado - PFL; Cipriano Correia 
PSDB; Iberê Ferreira - PFL; João Faustino - PSDB.

Paraiba

Alvaro Gaudêncio Neto - PFL; Armando Abílio
- Bloco - PMDB; Ivandro Cunha Lima - Bloco 
PMDB; Ricardo Rique - Bloco - PMDB.

Pernambuco

Antônio Geraldo - PFL; Humberto Costa - PT;
Inocêncio Otiveira - PFL; João Colaço - PSB; José
Jorge - PFL; José Múcio Monteiro - PFL; Mendonça
Filho - PFL; Nilson Gibson - PSB; Osvaldo Coelho
PFL; Sérgio Guerra - PSB; Severino Cavalcanti 
Bloco - PPB; Vicente André Gomes - PDT; Wolney
Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB; Benedito de Lira 
PFL; Talvane Albuquerque - Bloco - PPB.

sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Carlos Magno - PFL;
José Teles - Bloco - PPB; Wilson Cunha - PFL.
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Bahia

Colbert Martins - Bloco - PMDB; Félix Men
donça - PTB; Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB'
Jairo Carneiro - PFL; João Almeida - Bloco ~
PMDB; João Carlos Bacelar - Bloco - PSC; João
Leão - PSDB; José Carlos Aleluia - PFL; Luiz Alber
to - PT; Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira - PFL; Ma
noel Castro - PFL; Mário Negromonte - PSDB; Pe
dro lrujo - Bloco - PMDB; Prisco Viana- Bloco 
PPB; Roberto Santos - PSDB; Severiano Alves 
PDT; Ursicino Queiroz - PFL; Walter Pinheiro - PT.

Minas Gerais

Antônio do Valle - Bloco - PMDB; Aracely de
Paula - PFL; Armando Costa - Bloco - PMDB; Elias
Murad - PSDB; Eliseu Resende - PFL; Francisco
Horta - Bloco - PL; Hugo Rodrigues da Cunha 
PFL; Joana Darc - PT; João Fassarella - PT; João
Magalhães - PFL; José Rezende - Bloco - PPB'
José Santana de Vasconcellos - PFL; Marcos Lim~
- Bloco - PMDB; Neif Jabur - Bloco - PMDB; Nilmá
rio Miranda - PT; Odelmo Leão - Bloco - PPB; Os
mânio Pereira - PSDB; Paulo Heslander - PTB; Phi
lemon Rodrigues - PTB; Roberto Brant - PSDB; Sa
raiva Felipe - Bloco - PMDB; Sérgio Miranda 
PCdoB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - PTB; Feu Rosa - PSDB; João
Coser - PT; Rita Camata - Bloco - PMDB; Roberto
Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Alexandre Santos - PSDB; Cidinha Campos 
PDT; Eurico Miranda - Bloco - PPB; Francisco Silva
- Bloco - PPB; Milton Temer - PT; Moreira Franco 
Bloco - PMDB; Osmar Leitão - Bloco - PPB; Paulo
Feij6 - PSDB; Paulo Nascimento - Bloco - PPB.

São Paulo

Alberto Go!dman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo
- pedoB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlin
do Chinaglia - PT; Carlos Apolinário - Bloco 
PMDB; Carlos Nelson - Bloco - PMDB; De Vascon
celos - Bloco - PSD; Delfim Netto - Bloco - PPB;
Eduardo Jorge - PT; Hélio Bicudo - PT; Ivan Valen
te - PT; José Augusto - PT; José Genoíno - PT; La
martine Rosella - Bloco - PPB; Luiz Maximo 
PSDB; Michel Temer - Bloco - PMDB; Valdemar
Costa Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione - PTB·
Welson Gasparini - PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB. '

.Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Oswaldo Soler - PSDB; Pe
dro Henry - PSDB; Rodrigues Palma - PTB.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS; Chico Vigilante - PT.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; João Natal - Bloco 
PMDB; Vilmar Rocha - PFL.

Mato Grosso do Sul

Marçal Filho - Bloco - PMDB; Nelson Trad 
PTB; Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Abelardo Luppion - PFL; Alexandre Ceranto 
PFL; Antonio Ueno - PFL; Chico da Princesa - PTB
Dirceu Sperafico - Bloco - PPB; Djalma de Almeid~
Cesar - Bloco - PMDB; Fernando Ribas Carli 
PDT; João Iensen - Bloco - PPB; José Borba 
PTB; José Jatene - Bloco - PPB; Luciano Pizzato 
PFL; Nelson Meurer - Bloco - PPB; Paulo Cordeiro
- PTB; Renato Johnsson - Bloco - PPB; Ricardo
Barros - PFL; Ricardo Gomyde - PCdoB; Valdomiro
Meger - Bloco - PPB.

Santa Catarina

Hugo Biehl - Bloco - PPB; José Carlos Vieira
- PFL; Milton Mendes - PT; Paulo Bauer - PFL;
Paulo Bornhausen - PFL; Valdir Colato - Bloco 
PMDB.

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - Bloco - PPB; Augusto Nardes
- Bloco - PPB; Carlos Cardinal - PDT; Darcísio Pe
rondi - Bloco - PMDB; Eliseu Padilha - Bloco 
PMDB; Enio Bacci - PDT; Fetter Júnior - Bloco 
PPB; Germano Rigotto - Bloco - PMDB; Ivo Mainar
di - Bloco - PMDB; Júlio Redecker - Bloco - PPB'
Luiz Mainardi - PT; Matheus Schmidt - PDT; Nelso~
Marchezan - PSDB; Odacir Klein - Bloco - PMDB'
Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Paim - PT; Valdeci
Oliveira - PT; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson
Cignachi - Bloco - PMDB; Veda Crusius - PSDB.

1- ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A lis
ta de presença registra na Casa o comparecimento
de 207 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus e em nome do povo
brasileiro iniciamos nossos trabalhos.
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11- LEITURA DA ATA
O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas

sa-se à leitura do expediente.
O SR. NILSON GIBSON, servindo como 1I! Se

cretário, procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
OFíCIOS

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

Ofício nl! 0001-L-BI.Parl.97

Brasma, 7 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência que o Deputado

Philemon Rodrigues deixa de fazer parte, como
membro titular da Comissão Especial, destinada a
apreciar a Proposta de Emenda à Constituição nl!
1/95, que -dá nova redação ao parágrafo 51! do arti
go 14 da Constituição Federal-, sendo sua vaga ocu
pada pelo Deputado Jairo Azi.

Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oli
veira, Líder do Bloco Parlamentar PFUPTB.

Defiro.

Em 7-01-97. - Luís Eduardo, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Odelmo Leão, Líder do
Bloco Parlamentar PPBJPL, nos seguintes ter
mos:
Ofício nl! 049/97

Brasma, 7 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Cumprimentando cordialmente Vossa Excelên

cia, indico o Deputado Eraldo Trindade em substitui
ção ao Deputado Laprovita Vieira como membro su
plente da Comissão Especial destinada a proferir pa
recer à Proposta de Emenda à Constituição nl! 1-A
de 1995, do Senhor Deputado Mendonça Filho e
Outros, que -Dá Nova Redação ao Parágrafo 51!, do
art. 14, da Constituição Federal- (Reeleição).

Atenciosamente, - Deputado Odelmo Leão,
Líder do Bloco.

Defiro.

Em 7-1-97. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Ubiratan Aguiar, Vice-Uder
do PSDB, nos seguintes termos:
OF.PSDBlVNlI 2.648/96

Brasma, 18 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza

de detenninar a substituição do Deputado Nelson Otoch
pela Deputada Alzira Ewerton, como membro suplente,
na Comissão de Economia, Indústria e Comércio.

Atenciosamente, - Ubiratan Aguiar, Líder do
PSDB.

Defiro.

Em 23-12-96. - Ronaldo Perim, 1I!

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Do Sr. Deputado Aloysio Nunes Ferreira,
Presidente da Comissão de Constituição e Justi
ça e de Redação, nos seguintes termos:
Cf. nll 180-P/96

Brasma, 17 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Em virtude de manifestação do Senhor Deputa

do José Genoíno, Relator do Projeto de Lei Comple
mentar nll 195/94, ocorrida em reunião ordinária des
ta Comissão, realizada em 9-10-96 (cópia da ata em
anexo), encaminho a proposição para que Vossa
Excelência avalie a conveniência de ser dado a ela o
tratamento previsto no art. 34, I, do Regimento Inter
no - Projetos de Código.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima e consideração.
- Deputado Aloysio Nunes Ferreira, Presidente.

Mantenho a distribuição inicial por
entender que não se fazem presentes as
condições previstas no parágrafo único
do art. 212 do Regimento Interno. Oficie
se à Comissão requerente.

Em 23-12-96. - Luís Eduardo, Presidente.
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CO~HSSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO

50~ LEGISLATURA - 2a SESS,~O LEGISLATIVA ORDINARIA

ATA DA TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA, REALIZADA

NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 1996

Aos nove dias do mês de outubro de mil novecentos e noventa e seis,

às onze horas, no Plenário nO O1 do Anexo II da Câmara dos Deputados, reuniu-se

~~;"'riamente a Comissão de Constimição e Jusy~hl de Redação, sob a

_~~...~ncia do Senhor Deputado Aloysio ~úile1 ipêrreira - Presidente, estando

presentes os Senhores Membros Titulares, QeJ.ú.t~dos Vicente Cascione, Nestor

Duarte, Vicente Arruda - Vice-Presid~~t~s, Adhemar de Barros Filho, Adylson

Motta, Aldo Arantes, Almino A:ffijnso, Ary Kara, Benedito de Lira, Coriolano
~. 1 (.L

Sales, Danilo de Castr0t ~e.l'lelasco, Enio Bacci, Eudoro Pedroza, Gilvan Freire,

Ivandro Cunha Lima, Jair Siqueira, Jarbas Lima, José Natal, José Genoíno, José

Luiz Clero!, José Rezende, Marcelo Déda, Marcam Perillo, Milton Temer., Paes

Landim, Prisco Viana, Régis de Oliveira, Robson Tuma, Rodrigues Palma,

Roland Lavigne, Vilmar Rocha, Welson Gasparini, Zulaiê Cobra, e os Suplentes,

Deputados Ayrton Xerez, Cláudio Cajado, Fernando Diniz, Jair Soares, Júlio

César, Luís Barbosa, Magno Bacelar, Moisés Lipnik, Nilson Gibson, Ricardo

Barros e Welintoh Fagundes. Foi registrada a ausência dos Senhores JVlembro§

Titulares, Deputados Alexandre Cardoso, Alzira Ewerton, Antônio dos SctlTItos,

Ciro Nogueira, Edson Silva, Elísio Curvo, Gerson Peres, Ibrahim Abi=A~~kd3 Jairo

Carneiro, Luiz Mainardi, Milton Mendes, Nicias Ribeiro, Raul Belém" Robl~rto

Magalhães e Silvio Abreu. ABERTURA: Havendo número regimental, {) Senhor

Presidente declarou aberta a reunião, passando ao exame da Ata da Trigésimao
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Sétima Rewliào Ordinária da Segunda- Sessão Legislativa -Ordinária, realizada no

dia 11 de setembro do corrente. A requerimento do Deputado José Genoíno, foi

dispensada a leitura da Ata.' Não houve discussão. Em votação, foi aprovada por

unanimidade a Ata. EXPEDIENTE~ O Deputado José Genoíno devolveu ao

Senhor Presidente o Projeto de. Lei- Complementar nO 195/94, que "Institui o

Código de Poder de Sufrágio". Solicitou, ainda, o'encaminhamento do Projeto à

Mesa da Câmara dos Deputados, a fIm de que, depois de reexaminado, seja,

alterado o seu despacho, para a análise da matéria por comissão especial,

conforme determina o inciso l, artigo 34, do Regimento Interno. ORDEM DO

DIA: 1) REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO N° 101195 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática (Mensagem nO 366/92-PE)1g,ue "aprova o ato que

renova concessão outorgada à Rádio Progresso de JUF&~ Ltda., para explorar
{v

serviço de radiodifusão sonora em onda méffR)f1~lhidade de Juazeiro do Norte,

Estado do Ceará". Relator: Deputado NilsoO::-úlblon. Não houve discussão. Em

votação, foi aprovada a Redação F~f)contra os votos dos Deputados Aldo
ti _

Arantes e José Genoíno., 2\ítREDAÇAO FINAL DO PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIvÓTN° 172/95 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
", \,

Comunicação e Informática (Mensagem n° 554/92-PE) - que "aprova o ato que

renova permissão outorgada à Rádio MF Ltda., para explorar serviço de

radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Feira de Santana,

Estado da Bahia". Relator: Deputado Nilson Gibson. Não houve discussão. Em

votação, foi aprovada a Redação Final, contra os votos dos Deputados Aldo

Arantes e José Genoíno. 3) REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO N° 173/95 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática (Mensagem n° 562/93-PE) - que "aprova o ato que

autoriza o Governo do Estado da Bahia, a executar, por intermédio do Instituto de
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Radiodifusão Educativa da Bahia - IRDEB, serviço de radiodifusão sonora em

freqüência modulada, com fms exclusivamente educativos, na cidade de

Salvador, Estado da Bahia". Relator: Deputac0 Nilson Gibson. Não houve

discussão. Em vota-ção, foi aprovada a Redação Final, contra os votos dos

Deputados Aldo Arantes e José Genoíno. 4) REDAÇlo FINAL no
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 194/95 - da Comissão de

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática (Mensagem nO 22/95-PE) - que

"aprova o ato que -renova a concessão da TV Gazeta de Alagoas Ltda., para

explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens, na cidade de Maceió,Estado

de Alagoas". Relator: Deputado Nilson Gibson. Não houve discussão. Em

votação, foi aprovada a Redação Final, contra os votos dos Deputados Aldo

Arantes e José Genoíno. 5) REDAÇlo FINAL DO PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO N° 217/95 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Infonnática (Mensagem n° 877/94-PE) - que "aprova o ato que

renova a pennissão outorgada à Rádio Itapoã Ltda., para explorar serviço de

radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidadf::d~({tajaí, Estado de Santa

Catarina". Relator: Deputado Nilson GibsOIl:". N.ãO(lh~uve discussão. Em votação,
C/ "foi aprovada a Redação Final, contra os votos:áos Deputados Aldo Arantes e José

Genoíno. 6) REDAÇÃO FINAL I(ho PROJETO DE DECRETO
t

LEGISLATIVO N° 218/95 l'(1'l (da Comissão de Ciência e T~cnologia,

Comunicação e Infonn~Íif~ l~ensagem n° 31195-PE) - que "aprova o ato que

renova a concessão da Rádio Xavantes de Jaciara Ltda., para explorar serviço de

radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Jaciara, Estado do Mato

Grosso". Relator: Deputado Nilson Gibson. Não houve discussão. Em votação, foi

aprovada a Redação Final, contra os votos dos Deputados Aldo Arantes e José

Genoíno. 7) REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO N° 226/95 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,
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Comunicação e Informática (Mensagem nO 183/90-PE) - que "aprova o ato que

outorga permissão à Rádio Serrinha FM Ltda., para explorar serviço de

radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Corumbá de Goiás,

Estado de Goiás". Relator: Deputado Nilson Gibson. Não 'houve discussão. Em

votação, foi aprovada a Redação Final, contra ..os votos dos Deputados Aldo

Arantes e José Genoíno. 8) REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO N° 253/96 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática (Mensagem n° 404/92-PE) - que "aprova o ato que

renova a concessão da Rádio Comunicadora Grande Rio Lula., para explorar

serviço de radiodifusão sonora em onda, média, na cidade de ltaguaí, Estado do

Rio de Janeiro". Relator: Deputado Nilson Gibson. Não houve discussão. Em

votação, foi aprovada a Redação. Final, contra os votos dos Deputados Aldo

Arantes e José Genoíno. 9) REDAÇÃO FINAL" DO PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO N° 254/96 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática (Mensagem nO 658/94~PE) -que "aprova o ato que

renova a concessão da Fundação Cásper Líbero, para explorar serviço de

radiodifusão de sons e imagens,. na cidade de São Paulo, ,Estado de São Paulo".

Relator: Deputado Nilson ,Gibson. Não houve,,'discus,~'.~o. ,Em votação, foi

aprovada a Redação Final, contra os votos dos Dep~rPJósAldQ Arantes e José
_ .~; I fi

Genoíno. 10) REDAÇAO FINAL 'De/t:frOJETODE DECRETO

LEGISLATIVO N° 255/96· da ComiSsão. de Ciência, e Tecnologia,

Comunicação e Informática (MensageJetio 8$4/94-PE) '~que· '!aprovao ato que

renova a concessão ,da Rádio Ga~c~a S.A., para explorar serviço de radiodifusão
. ll.

sonora em onda média, n:a!cid~de de Porto Alegre. Estado do Rio Grande do Sul".
~ L' .

Relator: Deputado Nilson Gibson. Não houve discussão. Em votação, foi

aprovada a Redação Final, contra os votos dos Deputados Aldo Arantes e José

Genoíno. 11) REDAÇÃO FINAL DO· PROJETO ,DE DECRETO
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LEGISLATIVO N° 256/96 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática (Mensagem nO l.D82/94-PE) - que "aprova o ato que

renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio Carijós Ltda., para explorar

serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Conselheiro

Lafaiete, Estado de Minas Gerais". Relator: Deputado Nilson Gibson. Não houve

discussão. Em votação, foi aprovada a Redação Final, contra os votos dos

Deputados Aldo Arantes e José Genoíno. 12) REDAÇÃO FINAL DO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 257/96 - da Comissão de

Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem nO 28/9S-PE) - que

"aprova o ato que renova a concessão da Rádio Sentinela de üurinhos Ltda, para

explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ourinhos~

Estado de São Paulo". Relator: Deputado Nilson Gibson. Não houve discussão.

Em votação, foi aprovada a RedaçãoFinal~ contra os votos dos Deputados Aldo

Arantes e José Genoíno. 13) REDAÇi\.o FINAL DO PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO N° 271196 - da Comissão de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Infonnática (Mensagem nO 60S/94-PE) - que "aprova o ato que

renova a concessão da Rádio e Televisão Vila Rica Ltda, atualmente denominada

Rádio e Televisão Bandeirantes de Minas Gerais Ltda., para explorar serviço de

radiodifusão de sOns e 'imagens (televisão), na cidade de Belo Horizonte, Estado

de Minas Gerais". Rélátor: Deputado Nilson Gibson. Não houve discussão. Em

votação, foi aprovada a Redação Final, contra os votos dos Deputados Aldo

Arantes e José Genoíno. 14) REDAÇÃO FIN~U~irio PROJETO DE
{,.

DECRETO LEGISLATIVO N° 272/96 -da ãonii~~ãode Ciência e Tecnologia,
l- .. ,. 1./

Comunicação e Infonnática (Mensagem nO 660/94-PE) - que "aprova o ato que

renova a concessão da Rádio Jornal deJIÍàaiatuba Ltda., para explorar serviço de

radiodifusão sonora em on~a~dik na cidade -de Indaiatuba, Estado de São

Paulo". Relator: Deputa~o{NiÍsbn Gibson. Não houve discussão. Em votação, foi
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\-

aprovada a Redação Final, contra os votos dos Deputados Aldo Arantes e José

Genoíno." 15) REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE DECRETO

LEGISLATIVO N° 273/96 - da Comissão de Ciência e Tecnol(Jgi?~

Comunicação e Infonnática (Mensagem nO 751/94-PE) - que "aprova o ato que

renova a pennissão da Rádio Franca do Imperador Ltda., para explorar serviço de

radiodifusão sonora em onda média local, na cidade de Franca, Estado de São

Paulo". Relator: Deputado Nilson Gibson. Não houve discussão. Em votação, foi

aprovado a Redação Final, contra os votos dos Deputados Aldo Arantes e José
; ,-

, Genoíno. 16) REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.074/92 - do Sr.

César Mma - que "altera disposições gerais do Código' de Processo Penal,

dispondo sobre o local em que os réus deverão estar sentados durante as
. ". ".

audiências e sessões". Relator: Deputado Nilson Gibson. Não houve discussão.
.. ',' -"
",~': .\ '.

Ernvotação, foi aprovada por unanimidade a Redação Final. 17) REDAÇÃO
• \", '" ; I •

FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.803/96 - do Poder Executivo (Mensagem
.-. ~ '/, ';' .:: '"~. .

nO 342/96) - qu,e I~alteradispositivo da Lei n° 6.450, de 14' de outubro de 1917, e

illí~~~_p~óvidências'" Rel~tor: Deputado Nilson Gibson. Não houve dis~ussão.
:~.' .... ,

Em votaç~o, foi aprovada por ~animídade a Redação Final. 18) PROJETO DE

DECRET9 'LEGISLATIVO N~ '274/96 - da Comissão de Ciência e Te~ôlogia,

~~~~caçã9 e Info~ática (Mensagem nO 759/94-PE) - que "aprova ci~to que
._ o',

o l ....,. •

renova aconcessãq da Sociedade Rádio Clube de Rondonópolis Ltda., para
i ,,<-,", ·t.:) f ~ t -t I. _" ; '. > j " • '

explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de

Ro~<i6~óp~lis: Estado de Mato Grosso". Relator: Deputado Rodrigues" Palma.

P~ece~: p~là' consti~cionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Nã~" houve
f " ;, '~.' li ' " ." " ,

discussão~<"Em votação, foi aprovado o Parecer do Relal~fj contra os v~tos dos

Deputados Aldo Arantes e José Genoíno. 19) PR9JETO DE DECRETO
., ,; " ., ','. .,.,' --, I fIl. ., '. ., , .,

LEGISL~:IVO~~. 275/96 - da C0XV!~'~( de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Infonnática (Mensagem nO WO/90-PE) - que "aprova o ato que
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outorga pennissão à Carícia Radioql~ão Ltda., para explorar serViço de

radiodifusão sonora em freqüênciiilh\odulada, na cidade de Correntin~ Estadô da
~ ,

Bahia". Relator: Deputádo, /Nhson Gibson. Parecer: pela constitucionalidadé,
\ \ .. . .

juridicidade e técnica legisÍativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado

o Parecer do Relator, contr~ ,os votos dos Deputados Aldo Arantes e"José

Genoíno. 20) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 276196 .. da

Comissão de Ciência e Tecnologi~ Comunicação e Infonnática (Mensagem nO

346/92..PE) - que "aprova o ato que renova a pennissão outorgada à Rádio

Liberdade de Caruaru Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora em

freqüência modulada, na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco". Relator:

Deputado Nilson Gibson. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidad:e e té~ca

legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o Parecer do Relator,

contra os votos dos Deputados Aldo Arantes e José Genoínd. 21) PROJETO DE

DECRETO LEGISLATIVO N° 277/96 - da Comissão de Ciência e Tecnologi~

Comunicação e Infonnática (Mensagem nO 406/Ç 2-PE) .. que "aprova o ato que

renova a concessão outorgada à TV Eldorado Catarinense Ltda.,· para explorar

serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Criciiima

Estado de Santa Catarina", Relator: Deputado Nilson Gibson. ,Parecer: pela

constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão.. Em

votação, foi aprovado o Parecer do Relator~ contra os votos dos Deputados Aldn

Arantes e José Genoíno. 22) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°

278/96 - da Comissão de Ciência e Tecnologi~ Comunicação e Infonnátiea

(Mensagem n° 1. 151/95-PE) - que "aprova o ato que renova a concessão da Rádio

Difusora de Mirassol D'Oeste Ltda, para explorar serviço de radiodifusãos~norà

em onda médi~ na cidade de Mirassol D'Oeste, Estado do Mato Grosso". Relator:

Deputado Nilson Gibson. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o Parecer do' Relator,
.1 ,~) . .
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contra os votos dos Deputados Aldo Arantes e José Gt~mo. 23) PROJETO DE

DECRETO LEGISLAnvo N" 279196 - 'l?'~or~~~ de Ciência e Tecnologia,

Comunicação e Informática (Mensagem n° L-l'57/95-PE) - que "aprova o ato que

renova a concessão da Rádio São (J!~los Ltda., para explorar serviço de
r( .

radiodifusão sonora em onda m~pHl, na cidade de São Carlos, Estado de Santa

Catarina". Relator: DeRli~dd.1Gilson Gibson. Parecer: pela constitucionalidade,

juridicidade e técnica legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado

o Parecer do Relator, contra os votos dos Deputados Aldo Arantes e José

Genoíno. 24) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 280/96 - da

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática (Mensagem n°

1.163/95-PE) - que "aprova o ato que renova a permissão outorgada ao Sistema

Cancella de Comunicação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em

freqüência modulada, na cidade de ltuiutaba, Estado de Minas Gerais". Relator:

Deputado Nilson Gibson. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade e técnica

legislativa. Não houve discussão. Em votação, foi aprovado o Parecer do Relator,

contra os votos dos Deputados Aldo Arantes e José Genoího. 25) PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 95/95 - que "dá nova redação ao artigo

144 da Constituição Federal" - do Sr. Fernando Zuppo e outros. (Apensas as

Propostas de Emenda -à Constituição nOs 247/95, 343/96, 392/96, 409/96).

Relator: Deputado Prisco Viana. Parecer: pela admissibilidade desta e das

Propostas de Emenda à Constituição nOs 247/95, 343/96, 392/96, 409/96,

apensadas, com emendas. Esta matéria foi incluída em pauta em 11 de setembro

de 1996, devido' a aprovaçãL de requeriInento do Deputado Prisco Viana, nos

termos do § 5°, .artigo 52, do Regimento Interno, tendo o Senhor Presidente, nessa

ocasião, concedido vista da Proposta ao Deputado Edson Silva. Em votação, foi

aprovado por unanimidade o Parecer do Relator..26) PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 73/95 - do Sr. Roberto Pessoa e outros - que
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"altera O § 3° ao art. 46 da Constituição Federa!, dispondo sobre a eleição dos

sl;1plentes de Senador". Relator: Deputado Prisco Viana. Parecer: pela

inadmissibilidade. Foi concedida vista em 20 de agost~. de 1996 ao Deputado

Vicente Arruda. Em votação, foi aprovado o Parecer 1;~t~{ator, contra o voto do
_/ "., _

Deputado José Genoíno. 27) PROPOSTA ~~,t~NDA A CONSTITUIÇAO

N° 115/95 - do Sr. Gervásio Oliveira e outros:-...!'que "modifica o § 4° do art. 225

da Constituição Federal, incluindo o CJt~do na relação dos biomas considerados

patrimônio nacional". (Apensa ~,(r~posta de Emenda à Constituição nO 150/95).

Relator: Deputado Jo~é. (?eh~íno. Parecer: pela admissibilidade desta e da

Proposta de Emenda à Constituição n° 150/95, apensada. Foi concedida vista em

20 de agosto de 1996 ao Deputado José Rezende. O Senhor Presidente adiou a

discussão da matéria, atendendo a pedido do Deputado Nilson Gibson. 28)

PROJETO DE LEI N° 1.671196 - do Senado Federal (PLS n° 318/95) - que

"altera dispositivos do Código de Processo Civil, e acrescenta Capítulo ao Título

li do Livro N". Relator: Deputado Marcelo Déda. Parecer: pela

constitucionalidade, injuridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela rejeição.

Foi concedida vista ao Deputado Régis de Oliveira em 10 de setembro de 1996.

Em votação, foi aprovado o Parecer do Relator, contra o voto em separado do

Deputado Régis de Oliveira. 29) PROJETO DE LEI N° 845/95 - do Sr. Hélio

Bicudo - que "regula a ação popular". Relator: Deputado José Luiz Clerot.

Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito,

pela aprovação, com emendas. Foi concedida vista conjunta em 27 de agosto de

1996 aos Deputados José Genoíno e Régis de Oliveira. O Deputado José Genoíno

apresentou manifestação-.escrita. A votação foi adiada em 10 de setembro de

1996. Solicitado para proceder à leitura do Parecer. o Deputado Régis de Oliveira

sugeriu a criação de um grupo de deputados para estudar mais criteriosamente a

matéria, com vistas a aperfeiçoar o instituto da ação popular. Em-seguida,'"()
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Senhor Presidente detenninou, de oficio, a retirada de pauta da matéria. 30)

PROJETO DE LEI N° 1.301-A195 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre a

obrigatoriedade de participação em curso de prevenção ao uso de drogas e álcool
. ..,

aos .motoristas que, alcoolizados ou sob efeito de outra substância química,

provoquem acidente de trânsito". Relator: Deputado José Rezende. Parecer: pela

constitucionalidade,juridicidade e técnica legislativa deste ;;ela injuridicidade da

emenda adotada pela Comissão de Viação e Transpon.eS~1 Foi concedida vista ao
__ l t,

Deputado Edso~ Silva em 11 de setembro drl.'1~p; 'Em votação, foi aprovado por

unanimidade o Parecer do Relator. 31) PROJETO DE LEI N° 1.308/95 - do Sr.

Ivo Mainardi - que "introduz alteraçõe~lfe1ativas aos recursos' da Lei n° 5.869,

de "11 de janeiro de 1973,~ que ~1ilÍ~titui o Código de Processo Civil". Relator:

Dep"u~do Marcelo Déda. éareJ~r: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica

legislativa e: no mérito, pela rejeição. Foi concedida vista ao Deputado Régis de

Oliv~ira'em 11 de setembro de 1996. Em votação, foi aprovado o Parecer do

Relator, contra o voto em separado do Deputado Régis de Oliveira. 32)

PROJETO' DE LEI N° 1.626/96 - do SI. MoacyrAndrade - que "amplia a

legitimação para causas perante os juizados cíveis e dá outras providências".

Relator: Deputado Alzira Ewerton. Leitura: Deputada Zulaiê Cobra Parecer: pela

. constitucio~alidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação.

Não houve' discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer do

,. Relator. 33) PROJETO DE LEI N° 1.655/96 - do Sr. Ayrton Xerez - que "inclui

na Certidão 'de Óbito dados que menciona e dá outras providências": Relator:

Deputado Jarbas Lima. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica
, .

legislativa e, no mérito, pela rejeição. Não houve discussão. Em votação, foi
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aprovado por unanimidade o Parecer do Relator. Nesse' momento, o Senhor

Presidente passou a presidência dos trabalhos ao Deputado Vicente Arruda.

Terceiro Více-Presidente~ em razão de estar regimentalmente impedido de presidir

deliberação de projeto de sua autori3. 34) PROJETO DE LEI N° 1.660/96 - do

Sr. Aloysio Nunes Ferreira - que "altera a redação do § 3° do art. 12 da Lei n°
" .

4.591, de 15 de dezembro .de 1964, que "dispõe sobre o .condomínio em

edificação e as incorporações imobiliárias". Relator: Deputado Almino Affo~o.

Leitura: Deputado Prisco Viana. Parecer: pela constitucionalidade, juridici~~e,

técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação, com substitutivo. Não houve
: ,l ...

discussão. Em votação, foi aprovado por unanimidade o Parecer do Relato~. 35)
• ' •• j

PROJETO DE LEI N° 1.667/96 - do Sr. Arnaldo Faria de Sá - que "modifica o. .

"caput" do art. 48 da Lei n° 6.015, de 31 de dezembrlc9ç 1973, ."que.disp~e

. sobre os Registros Públicos e dá outras providênci~l'~ Relator: Deputado José
, ' ,(l· . ','" ,

Rezende. Parecer: pela constitucionalidade, ~t1te1ade, t~cnica legislativa.~?,~o

mérito, pela aprovação. Foi concedida vista em"27 de agosto de 1996 ao Deputado

Régis de Oliveira, que apresentou manJiS~ação escrita. Não houve di~~ussão.' "Em

votaçãot foi aprovado por unanimid~de o Pareçer,do Relator. 36)'P~ÓJE~O 'l)E
, ' l·l ,. ,..' , .• ~ ','

o I • 1 ,.,,', ,. . \ .,' ~

LEI _~:' 1.685/96 - do \S~_ Márcelo Barbieri -.que "dispõe sobre ~/:~du~ão ~e

despesas cartorárias com as escrituras públicas e os registros imobiliário.) paI;'a a
~ , • ' -<' •. .>: •~ .:

aquisição de imóvel construído pelo sistema, de mutirão pos programas
, ... , " _.' • • • r /' '~:" .... '. :1,'''"

habitacionais. para famílias de baixa renda". Relator: Deputado .Milton Temer.
'.;...' . , ',. • ."'·.~I'·.~ .,._~ ''-.~ .t .•~.I:I:·!

Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e,. no mérito,
"s ;. . ::,<1' "! '"'/ : _'o ....J.',<

pela aprovação, com substitutivo. Iniciada a discussão da ~atéria, solicitou vista
" "'1,"" - "I.

~ .,t ....

da proppsição o Deputado Jarbas Lima, tendo o Senhor Presidente concedido a. ", ; ." ..... ".,

vista..J:'Jesse momento, reassumiu a presidência dos trabalhos o Deputado Aloysio
, "1 • ,~'.,;",.. '_' : •. ' /," • .,~ ..:.....

Nunes Ferreira. 37) PROJETO DE LEI N° 1.762/96 - do Sr. Júlio Redecker -
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que "altera o art. 62 da Lei nO 5.010, de 30 de maio de 1966, que "organiza a

Justiça Federal de primeira instância", dispondo sobre féri~ forenses". Relator:
~' .l.

Deputado Marcom Perillo. Leitura: Deputado Adhemar de Barros Filho. Parecer:
,

pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela

aprovação. Iniciada a discussão da matéria, solicitaram vista conjunta da

proposlçao os Deputados Vicente Arruda e Nilson Gibson, tendo o Senhor

Presidente concedido a vista conjunta. 38) PROJETO DE LEI N° 1.579-B/96

do Senado Federal (PLS nO 06/95) - que "dispõe sobre a remoção de órgãos.

tecidos e partes do corpo hwnano para fms de transplante e tratamento e dá outras

providências". (Apensos os Projetos de Lei nOs 639,: 701 ~ 771 de 1995). Relator:

Deputado Nilson Gibson. Parecer: pela constitucionalidade, juridicidade, técnica

legislativa e,no mérito, pela aprovação deste, dos'Projetosde Lei nOs 639, 701 e

771 de 1995, apensados, e do substitutivo adotado pelá' Comissão' de Seguridade

Social e Família. Após tecer cOnSidérações a respeito clã matéria e não havendo
. ,

quem quisesse discutir, o Senhor Presidenté colocou em votação o Parecer do
.. , '.

"Relator, que foi aprovado por unànimidade. 39) OFÍÇIO N° 472-P/95 - do,\~

.Supremo Tribunal Federal - q~e ,isoliciialiCén~â préyia! ~os't~os do art. 53, §

ló~ da COllStituiçãoFederal, para aprediir 'tienúriçili'fbíereCida contra o Deputado

Ricardo José Magalhães Barros". Relàtor:'D~ptikJo Én.io'Bacci~ Parecer: 'pela não

concessão' da licença. O Senhor Presid~bfl solicitou ao Deputado Coriolano Sales

que fIzesse 'a: leitura'do Parecét'd~Rêlator: Em se~idâ.; pediu' ao 'Deputado Prisco

Viana que auxiliasse \a(.~~cia, procederido à cliamadií noÍninal dos

Membros, "ao tempo em qúe'esclareceu qúe .a votação seria se'~eta, e'que o voto

SIM aconipanharia"o Parecer do Relator, pela não concessão dá licença: Feita a

chamada, votaram os Senhores Membros' Titulares, Deputados Beneditb de Lira,

Paes Landim, Régis de Oliveira, Rodrigues Palma, Roland Lavigne e Vilmar
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Rocha, pelo Bloco PFLIPTB; Aloysio Nunes Ferreira, Ary Kara, De Velasco,

Gilvan Freire, João Natal, Nestor Duarte e Robson Tuma, pelo Bloco

PMDBIPSDIPSLIPSC; Adhemar de Barros Filho, Adylson Motta, Jair Siqueira,
" ',i '>. .

Jarbas Lima., José Rezende e Prisco Viana, pelo Bloco PPBIPL; Almino Affonso,

Marconi Perillo, Vicente Arruda, Welson Gasparini e Zulaiê Cobra, pelo PSDB;

José Genoíno e Milton Temer, pelo PT; .Coriolano Sales e Enio Bacci, pelo PDT;

Aldo Arantes, pelo PCdoB; e os Senhores Membros Suplentes, Deputados

Cláudio Cajado, Jair. So.a,res e Magno Bacelar, pelo Bloco PFLIPTB; Welinton
. '

Fagundes, pelo Bloco PPBIPL; Ayrton Xerez, pelo PSDB; e Nilson Gibson, pelo

PSB. Encerr~da, a vo~ação, :verificou-se a corre,spondência entre o número de
, ,~ .".

votantes e o de sobrecartas. Foram apuradQ~ ,34 votos favoráveis e 1 contrário ao
. ' " ., ~

Parecer. ,do R~lator~ O S~phor.Presid~nt~ .pI:oclamou o resultado. A Comissão
;, • - .., •• J". • • • • 'f " • !

prommciqu-se p'~la nã<? ,.cQncçssão da licença préviÇL solicitada pelo SlJprem·.)
• • • • _~,.,. '" _,. I. , .1 .. ' i

Tribunal Feder,al, para. ~pr~~iar. denúncia oferecida contra 9 Deputado Ricardo
" • " • '1, '. " I" < .' •

José Magalhães. Barros. ,40) OFÍCIO N° 71~/?~ - do Supremo Tribunal Federal
, ,,' .1 ,·.·.~_.·~d;,. ,.'

- que "solicita .liçe{lça:pr~via, no~ tenn<?~ d~ art.. S~, §10, da. Constituição Federal,
• o·, ~j,~~ 'jj .>~., ',., <>$''> .' •

para Çlpreciar. cdenúnci~ oferecida. co~tr~ .Q., p~putado Federal José Maurício
.... ~ " \i ". "-' J ••• '"" . '. ," I' ", •

Linhar~sBarr~to". Relator: 'pep~tado DaniJo, .de Castro. Parecer: pela não
, . • t .' , • '. .. ... ,. ~ • ' • • .

concess,ão da lice~ça. O S~nhO~ Presidç~te solit;itou ao Deputado.Aldo Arantes. ~ ..'-~ ,.,~-' ~~.,

que fIz~ss~ a lei~a dp. Pare.c~r, ç10 Relat9.r...Em~eguida, pediu ao Deputado Prisco

Viana que ~!iass~ ~~si~ência, ~oceOO1do IL~Jf~amada nominal dos

Memb~os, ao tep1po em qu:e esclareceu que (~.yt~ão seria ,secreta, e que o voto

SlJv1 acompanharia o Par~cer do Relator, peÚíÍlão concessão da licença. Feita a

chama$, votar~,~s Senhores' MembrJf~itulares, Deputados Benedito de Lira,
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Paes Landim, Régis de OJiveira.l~odrigues Palma, Roland Lavigne e Vilmar
I ) lJ~

Rocha, pelo Bloco P~~1~\J1AlOysio Nunes Ferreira, Ary Kara, De Velasco,

Gilvan Freire, João Natal, Nestor Duarte e Robson Tuma, pelo Bloco

PMDBIPSDIPSLIPSC; Adhemar de Barros Filho, Adylson Motta, Jair Siqueira,

Jarbas Lima, José Rezende e Prisco Viana, pelo Bloco PPBIPL; Almino Affonso,

Marconi Perillo, Vicente Arruda, Welson Gasparini e Zulaiê Cobra, pelo PSDB;

José Genoíno e Milton Temer, pelo PT; Coriolano Sales e Enio Bacci, pelo PDT;

Aldo Arantes, pelo PCdoB; e os Senhores Membros Suplentes, Deputados

CláudIO Cajado, Jair Soares e Magno Bacelar, pelo Bloco PFL/PTB; Welinton

Fagundes, pelo Bloco PPBIPL; Ayrton Xerez, pelo PSDB; e Nilson Gibson, pelo

PSB. Encerrada a votação, verificou-se a correspondência entre o número de

votantes e o de sobrecartas. Foram apurados 33 votos favoráveis, 1 contrário e 1

em branco ao Parecer do Relator. O Senhor Presidente proclamou o resultado. A

Comissão pronunciou-se pela não concessão da licença prévia, solicitada pelo

Supremo Tribunal Federal, para apreciar denúncia oferecida eonU"a o Deputado

José Maurício Linhares Barreto. ENCERRA~IENTO: Nada.mais havendo a

tratar, o Senhor Presidente encerrou a presente reunião, às doze horas'e'vinte~e

oito minutos, convocando· outra. para amanhã, às 10 horas. Para constar, eu,

Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida, Secretário, lavrei a presente

Ata, que, depois de aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e

encaminhada à publicação no Diário da Câmara dos Deputados. Deputado

Aloysio Nunes Ferreira, Presidente.
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01. nl! 187/96 - CCJR

Brasfiia, 31 de outubro de 1996
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, a Consulta nl! 4/95,
apreciada por este Órgão Técnico em 23 de'outubro
do corrente ano.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada consideração. 
Deputado Aloysio Nunes Ferreira, Presidente.

Df. nl! 191-96 - CCJR

, Brasflia, 20 de novembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico à Vossa Excelência, em cumprimen

to ao Art. 58 do R,egimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 19 de novembro do corren
te, dos Projetos de Lei nl!s 4.776/90, 2.503-B/92,
3.950-B, 3.970-A e 4.085-A, de 1993;

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção dos referidos projetos €i pareceres a eles ofere
cidos.

Cordialmente, - Deputado Aloysio Nunes Fer
reira, Presidente.

01. nº 192/96 - 'CCJR

Brasfiia, 20 de novembro, de 1996
Senhor Presidente,
Encaminho à Vossa Excelência,' para as provi.,.

dências regimentais cabíveis, as proposições abaixo
relacionadas, apreciadas por este Órgão Técnico em
19 de novembro do corrente.

- Projeto, de L;ei Ill!s,$.p62192(apen~do o ,de
nl! 3.121/92) e 4.554/94;

- Projetosde'Decreto Legislativo nl!s 317,325,
326, 327 e 328, de 1996;

- Recursôs·nl!s 9195 e 22/95.-
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce

lência meus protestos de elevada estima e considera
ção. - Deputadó Aloysio NIJI'Ie8 Ferreira, Presidente.

01. n~ 196196 " CCJR '

Brasília, 21 de novembro de 1996
,'Senhor Presidente,' , ,"

Encaminho a Vossa Excelência, para as pre
vidências regimentais cabíveis, os Recursos nl!s
12, 23, 27, 28, 30 39 e 53, de 1995, apreciados
por este Órgão Técnico em 20 de novembro do
corrente.

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência protestos de estima e apreço. - Deputa
do Aloysio Nunes Ferreira, Presidente.

Df. nl! 197196-CCJR

Brasília, 26 de novembro de 1996
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, os Projetos de Lei nºs
3.708193, 1.737/96,2.252196; o Projeto de Lei Com
plementar nl! 34/95 e os Projetos de Decreto Legisla
tivos nl!s 335 e 336, de 1996, apreciados por este
Órgão Técnico em 21 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce
lência protesto de estima e consideração. - Deputa
do Aloysio Nunes Ferreira, Presidente.

Df. Nl! 198196-CCJR

Brasília, 26 de novembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 21 de novembro do corren
te, dos Projetos de Lei n2s 4.175-A/89, 1.828-B/91
(1.009/91 apensado) e 4.344~BI93 (4.398/94 apen
sado).

. Solicito a Vossa Excelência autorizara publica
ção dos referidos projetos e pareceres a eles ofere
cidos:

Cordialmente, - Deputado Aloysio Nunes Fer
.reira, Presidente.

Df. Nº 200196-CCJR

Brasília, 26de·hovembro d~ 1996
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, o Projeto de Lei nº
2.380196 e' Emendas oferecidas 'em Plenário, apre
ciados por este Órgão Técnico nesta data.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce
lência protestos de estima e consideração. - Depu
tado Aloysio Nunes Ferreira, Presidente.

, 01. P Nl! 201196

Brasília, 26 de novembro de 1996.
Senhor Presidente, ' .

Comunico a Vossa Excelência que declarei,
na reunião de hoje, a prejudicialidade dos Projetos
de Decreto Legislativo n!!s 12/91 e 158/92, com
fulcro no art. 164, I do Regimento Interno desta
Casa..

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência
meus votos de profunda estima e consideração. 
Deputado Aloysio Nunes Ferreira, Presidente.
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Of. WI 204196 - CCJR

BrasOia, 29 de novembro de 1996
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, a Proposta de Emen
da à Constituição nº 231/95, apreciada por este Ór
gão Técnico em 26 de novembro do corrente.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce
lência protestos de elevada estima. - Deputado
Aloysio Nunes Ferreira, Presidente.

Of. N2 206196 - CCJR

BrasOia, 3 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, as Propostas de
Emenda à Constituição nºs 139/95,151/95 e 316/96,
apreciadas por este Órgão Técnico em 27 de no
vembro do corrente.

Aproveito a oportunidade para reiterar-lhe pro
testos de estima e distinto apreço. - Deputado Aloy
sio Nunes Ferreim, Presidente.

Of. Nº 207/96 - CCJR

Brasília, 3 de dezembro de 1996
SenhorPresidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para as provi

dências regimentais cabíveis, as proposições abaixo
relacionadas, apreciadas por este Órgão Técnico em
27 de novembro do corrente.

- Projeto de Lei nº 1.815/91
- Recurso nº 11195 e
- Projeto de lei Complementar nº 61/91 (25 e

::'iÔ/95 ~~l'msados) ..
Aproveito o ensejo para renovar a Vossa'Exce

lência meus protestos de elevada estima. - Deputa
do ~~V~ioWuoos Ferreira, Presidente.

Df. nº 209-P/96

Brasma, 13 de novembro de 1996
Senhor Presidente,
O Projeto de Lei nº 3.792/93, tendo tramitado

de forma conclusiva perante à Comissão de Educa
ção, Cultura e Desporto, Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, retoma

, agora a este órgão técnico para a elaboração da Re
dação Final. A matéria foi distribuída ao Deputado
Nilson Gibson que, devido à divergência entre os pa
receres elaborados pelas Comissões incumbidas da
análise de mérito da proposição, ficou impossibilita
do de exercer o seu mister.

Melhor explicitando, a Comissão de Educação,
Cultura e Desporto, ao apreciar a matéria, ofereceu
seis emendas, enquanto que a Comissão de Defesa.
do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias optou
pela aprovação de um substitutivo que não contem·
pia as emendas oferecidas. Caracterizada, pois, êfl

divergência entre as Comissões.
Neste caso, a solução que se afigura plausível

é a prevista pelo art. 24, 11, g, do R.I., ou seja, a ma,·
téria deve ser remetida ao Plenário para que decida
a controvérsia. Do contrário, pergunta-se qual do:;
textos deveria prevalecer, aquele aprovado pela Co
missão de Educação, Cultura e Desporto ou o da
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambien
te e Minorias, ambas competentes para apreciar o
mérito.

Destarte, encaminho o assunto para judiciosa
apreciação de Vossa Excelência, e caso concord'e
com o nosso entendimento sobre o assunto, remeta
a matéria para deliberação do Plenário da Casa.

Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exo~

lência protesto de elevada estima e distinta consida
ração. - Deputado Aloysio Nunes ferreira, Presi
dente.

Defiro. Submeta-se .0 PL n2 3.792/03
ao Plenário, já que coofigurada a hipóte
se da alínea g, do inciso 11, do art. 24 do
RICO. Oficie-se à Comissão requerente.

Em, 23 de dezembro de 1996. - Llmís
Eduardo, Presidente.

Of. Nº 213/96 - CCJR

Brasília, 26 de novembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimnn

to ao Art. 58 do Regimento Interno, a apreciação por
este Órgão Técnico, em 21 de novembro do corn:~n
te, do Projeto de Lei n2 4.586-N90:

Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica
ção do referido projeto e parecer aele of.erecido.

Cordialmente, Deputado Aloysio Nunes F?er
reira, Presidente.

Do Sr. Deputado Gilney Viana, Presidente
da Comissão de Defesa do consumidor, Meio
Ambient~e Minorias, nos seguintes termos:

Of. TP N2 359/96

Brasfiia, 29 de novembro de 1H96.
Senhor Presidente,
Na reunião ordinária realizada no dia 27 de no

vembro de 1996, esta Comissão rejeitou o Prcije.t9
de Lei nll 2.217/96 - do Sr. Luiz Fernando - que



Brasfiía, 11 de dezembro de 1996.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 164, inciso I, do Regimento

Interno da Câmara dos Deputados, comunico a Vos
sa Excelência que resolvi declarar prejudicadas as
proposições abaixo:

Projeto de Lei nl! 3.223189 - do Sr. Samir
Achôa - que "institui o Código Nacional de Porte e
Uso de Armas·.

Projeto de Lei nll 4.614/94 - (Apensos os de
nl!s 4.606/94, 189/95, 203195, 486195 e 2.276196) 
do Senado Federal (PLS 139/93) - que "considera
crime o porte de arma de fogo nas condições que
especifica, e dá outras providências".

Atenciosamente, Deputado Elias Murad, Presi
dente.

Do Sr. Deputado José Priante, Presidente
da Comissão de Economia, Indústria e Comércio,
nos seguintes Termos;

Ofício-PRES NI! 196196

Brasília, 28 de novembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos

dos artigos 41, IV, e 50, 111, a do Regimento Interno,
esta Presidência fez a leitura da Mensagem nl!
976196, do Poder Executivo, na reunião da Comis
são do dia 27-11-96.

Ao ensejo, apresento a Vossa Excelência pro
testos de apreço e consideração. - Deputado José
Priante, Presidente.

Ofício-PRES. NI! 196-AI96

Brasília, 6 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Intemo, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei nll 1.830, de 1996.

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

Atenciosamente, - Deputado José Prisnte,
Presidente.

Of. NI! 212196

Brasília, 5 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Na reunião ordinária realizada no dia 4 de de

zembro de 1996, esta Comissão rejeitou o Projeto
de Lei nl! 1.928196 - do Sr. Jorge Anders - que "dis
põe sobre a obrigatoriedade de exposição, em local
viSÍVel nos postos revendedores, dos preços de
combustÍVeis e lubrificantes, e dá outras providên
cias", nos termos do parecer do relator, Deputado
Expedito Júnior.

Tendo em vista que o referido Projeto foi des
pachado às Comissões de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias (mérito) e de Constituição
e justiça e de Redação (admissibilidade), em cumpri
mento ao disposto no art. 133 do Regimento Interno

Defiro. Apense-se ao Projeto de Lei
nQ 1.825191 o Projeto de Lei n2 2.566196.
Oficie-se à Comissão requerente.

Em, 23-12-96. - Luís Eduardo, Presi
dente.

Of. TP Nll 36"1196

Brasília, 5 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 142 do Regimento interno

desta Casa, solicito a V. ExA as providências neces
sárias à apensação do Projeto de Lei nl! 2.566/96 
do Senado Federal (PLS 54/96) - que "altera a Lei
nl! 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "dispõe
sobre a proteção do consumidor e dá outras provi
dências", ao Projeto de Lei nl! 1.825/91 - do Senado
Federal (PLS 140191) - que "altera dispositivos da
Lei nll 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "dis
põe sobre a proteção do consumidor e dá outras
providências", por tratar de matéria análoga".

Atenciosamente, - Deputado Gilney Viana,
Presidente.

Of. TP Nll 366/96
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"dispõe sobre a instalação de postos de vigilância desta Casa, solicito a V. Ex- autorizar as providên-
em Unidades de Conservação da Natureza", nos ter- cias inerentes. .
mos do parecer do relator, Deputado Fernando Ga- Atenciosamente, - Deputado Gilney Viana,
beira. Presidente.

Tendo em vista que o referido Projeto foi des- Do Sr. Deputado Elias Murad, Presidente da
pachado às Comissões de Defesa do Consumidor, Comissão de Defesa Nacional, nos seguintes ter-
Meio Ambiente e Minorias (mérito) e de Constituição mos:
e Justiça e de Redação (admissibilidade), em cum
primento ao disposto no Art. 133 do Regimento In
terno desta Casa, solicito a V. EX- autorizar as provi
dências inerentes. - Deputado Gilney Viana, Presi
dente.
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Ofício-PRES. N2 197/96

Brasília, 5 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n2 1.182, de 1995.

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

Atenciosamente, - Deputado José
Prlante, Presidente.

Do Sr. Deputado Moacyr Andrade, Presiden
te da Comissão de Educação, Cultura e Despor
to, nos seguintes termos,

Ofício n2 P-126196

Brasília, 21 de novembro de 1996
Senhor Presidente,
Solicito de V. Exil, conforme o disposto no arti

go 142 do Regimento Interno da Casa, providências
no sentido de serem os Projetos de Leis n2s
2.292196 - do Sr. Cunha Bueno - que "dá nova re
dação aos artigos 1º e 22 da Lei nº 8.436, de 25 de
junho de 1992, que "institucionaliza o Programa de
Ci"éditó Educativo para estudantes carentes· e
2.367196 - do Sr. Jovair Arantes - que "acrescenta
artigos à Lei nll 8.436, de 25 de junho de 1992, que
institucionaliza o Programa de Crédito Educativo
,para estudantes carentes, apensados ao PL nº
2240/96 - do Sr. Luiz Mainardi, que" altera dispositi
vo da Lei nll 8.436 de 25 de junho de 1992, que insti
tucionalisa o Programa de Crédito Educativo para
estUdàntes, carentes, modificada pela Lei nº 9.288,
de 111 de julho de 1996", por tratarem de matérias
correlatas.

. , . AtencioSamente" - Deputado Moacyr Andra
dê, Presidente.

Defiro. Apense-se ao PL nl! 2.240196
os PLS 2.292196 e 2.367196. Oflcle-se à
Comissão requerente.

Em 23 de dezembro de 1996.- Luís
Eduardo, Presidente.

Ofício NlI P"'0130196

Brasília, 3 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a V. EX-, em cumprimento ao dis

posto no artigo 58 do Regimento Intemo, a rejeição
do ,Projeto de lei nll 2.169196 - do Sr. José Tude 
que "~ispõe sobre a concessão obrigatória de des
contos nas mensalidades escolares", para publica-

ção da referida proposição e do parecer a ela ofere
cido.

Atenciosamente, - Deputado Moacyr Andra
de, Presidente.

Ofício NlI P-0131196
Brasília, 3 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a V. EX-, em cumprimento ao dis

posto no artigo 58 do Regimento Interno, a rejeição
do Projeto de lei nl! 1.538/96 - do Sr. Osvaldo Bio
Ichi - que "dispõe sobre a concessão de bolsas de
estudo para filhos adotivos e para portadores de de
ficiência", para publicação da referida proposição e
do parecer a ela oferecido.

Atenciosamente, - Deputado Moacyr Andra
de, Presidente.

Ofício Nl! P-0132196

Brasília, 3 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a V. Exõ', em cumprimento ao dis

posto no artigo 58 do Regimento Interno, a rejeição
do Projeto de Lei nl! 1.815-AI96 - do Sr. Átila Lins 
que "dispõe sobre a criação de Centros de Educa-

ção~.~,' ~~~ pubJicação da referida proposi-
"~'" -- er a ela ofereéido.

Atenciosamente; - Deputado Moacyr Andra
de, Presidente.

Ofício Nº P-0133/96

Brasília, 4 de dezàmbro de 1996
Senhor Presidente,
Solicito de V. Exil, nos termos regimentais, a

reconstituição do Projeto de Lei nl! 617/95, do Sr. Ar-
.naldo Madeira - que "define, as despesas de manu
tençãoe desenvolvimento do' ensino para os efeitos
do artigo 212 da Constituição Federal", e dos Proje
tos de Leis a ele apensados,· n!!g 1.075/95, da Sr
Esther Grossi -.que "dispõe sobre a responsabilida
de do Estado em educação pública, e dá outras pro
vidências· e ·1.464/96~ do Sr. Ivan Valente - que "re
gulamenta o artigo 212 da Constituição Federal e dá
outras providências·, porterem-se extraviado quan
do da elaboração do parecer pelo relator da matéria,
Deputado Lindberg Farias.

Atenciosamente, - Deputado Moacyr Andra
de, Presidente.

Defiro.

Em 23 de dezembro de 1996. - Ronal
do Perlm, 111 Vice-Presidente no exercício
da Presidência.
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Ofício Nll P-135196

Brasília, 5 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Solicito de Vossa Excelência, nos tennos regi

mentais, providências no sentido de incluir a Comis
são de Trabalho, de Administração e Serviço Público
no despacho proferido ao Substitutivo do Senado ao
PL nll 2.838-B/89, que ·dá nova redação a dispositi
vos da Lei nll 3.857, de 22 de dezembro de 1960,
que cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe s0
bre a regulamentação do exercício da profissão de
músico, e dá outras providências, a fim de que esta
analise o mérito da referida proposição.

Atenciosamente, - Deputado Moaeyr Andra
de, Presidente.

Revejo, nos termos do art. 141, do
RICO, o despacho aposto ao Substitutivo
do Senado ao PL nll 2.838189, para incluir a
CTASP. Ofieie-se à Comissão requerente.

Em 23 de dezembro de 1996. - Luís
Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Romel Anízio, Presidente
da Comissão de Minas e Energia, nos seguintes
termos:

Ofício Nll124196

Brasília, 29 de novembro de 1996
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 41, do in

ciso XVIII, do Regimento Interno, encaminho a V.
ExA em anexo, a relação das proposições pendentes
de decisão, no mês de novembro, neste Órgão Téc
nico.

Atenciosamente, - Deputado Romel Anízio
Jorge, Presidente.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

PROJETOS EM TRAMITAÇÃO

A - PROPOSiÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO
DO PLENÁRIO DA CASA:

PRIORIDADE

1) Projeto de Lei nll 2.671/89 - do Senado Fe
deral- que ·dispõe sobre o exercício das atividades
de Posto Revendedor de derivados de petróleo e ál
cool etOico hidratado combustível - AEHC, e dá ou
tras providências.· (apensados os PI nlls 1.060/88,
1.911/89, 2.413/89, 2.615/89, 3.211/89, 3.387/89,
3.922/89,4.113/89,5.403190 e 4.742194 e 1.741196).

2) Projeto de Lei nll 3.875193 - do Senado Fe
deral - que ·dispõe sobre' a Política Nacional de

Conservação e Uso Racional de Energia Elétrica e
dá outras providências.·

ORDINÁRIA

3) Projeto de Decreto Legislativo nll 245193 
do Sr. Fábio Feldmann - que ·dispõe sobre a reali
zação de consulta plebiscitária para a instalação e o
funcionamento de usinas nucleares em Angra dos
Reis, Estado do Rio de Janeiro.

B - PROPOSiÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO
CONCLUSIVA DAS COMISSÕES:

PRIORIDADE

4) Projeto de Lei nll 189191 - do Senado Fede
ral - que ·dispõe sobre a seleção áê1ocais,--a ~~ns

trução, o licenciamento, a operação, a fiscalização,
os custos, a remuneração, a respenSat)jíida~Civil e
as garantias dos depósitos de rejeitos radioãtiVos e
dá outras providências.·

5) Projeto de Lei nll 1.610196 - do Senado Fe
deral - que ·dispõe sobre a exploração e o aprovei
tamento de recursos minerais e· terras indígenas, de
que tratam os artigos 176, parágrafo 1ll, e 231, pará
grafo 3ll, da Constituição Federal".

6) Projeto de Lei nll 1.790/96 - do Senado Fe
deral - que ·dispõe sobre o transporte a granel, por
meio de conduto, de derivados de petróleo produzi
dos no País".

ORDINÁRIA

7) Projeto de Lei nll 5.874/90 - do Sr. Roberto
Balestra - que ·dispõe sobre o Programa Nacional
do Álcool, a produção de álcool etílico de todos os ti
pos, sua comercialização e distribuição e dá outras
providências·.

8) Projeto de Lei nll 964-A/91 - do Sr. Aroldo
Cedraz - que "estabelece critérios para aplicação de
recursos destinados à eletrificação rural em apoio a
projetos de irrigação do Nordeste".

9) Projeto de Lei nll 3.285/92 - do Sr. Fábio
Feldmann - que ·dispõe sobre a utilização e prote
ção da Mata Atlântica e dá outras providências".

10) Projeto de Lei nll 4.345/93 - do Sr. Fábio
Feldmann - que "dispõe sobre as normas de prote
ção à população residente na zona externa de usi
nas nucleoelétricas e dá outras providências".

11) Projeto de Lei nll 24/95 - do Sr. Eduardo
Jorge - que ·dispõe sobre adição de álcool etílico
anidro carburante na proporção de 22"10 na gasolina
utilizada nos grandes centros, nos meses de inverno·.

12) Projeto de Lei nll 299-N95 - do Sr. Ricardo
Heráclio - que ·dispõe sobre os critérios a serem ob-



Brasma, 27 de novembro de 1996.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos

do artigo 163, inciso I, do Regimento Interno, decla
rei, na Reunião Ordinária de hoje" dia 27-11-96, Pre
judicado o Projeto de lei n2 2.299/96, que "determi
na" que seiam' reealcúladas as .aposentadorias com
data de início de concessão de benefício entre 1li de
abril de 1990 e 4 de abril de 1991", em virtude da
aprovação, por este Órgão Técnico, em 2D-9-Q5, do
Projeto de lei nll 231/95, que "altera o artigo 26 da
lei n2 8.870, de 15 de abril de 1994, que "altera dis
positivos das leis nlls 8.212 e 8.13, de 24 de julho
de 1991, à dá outras providências". " .

Atenciosamente, - Deputado Osmâncio Perei
ra, Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Ofício n2 260196-P

Brasma, 29 de nov~iTlbn:fdeJ.996

Senhor.Presidente,
Comuniç:o a Vossa Execelência; j~)êUi'npri

mento ao disposto no art. 58 do RegimEmt~:"ritemo,
a apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
lei nll 216-A, de 1995.
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servados na definição de localização das novas des- 21) Projeto de lei nll! 1.467/96 - do Sr. Aníbal
tilarias no Território Nacional". (Projeto reconstituído) Gomes - que "altera a lei n2 8.631, de 4 de março

13) Projeto de lei n2 303195 - do Sr. Fernando de 1993, que "dispõe sobre a fixação dos níveis das
lopes - que "modifica o artigo 27 e seus parágrafos tarifas para o serviço público de energia elétrica, ex-
da lei n2 2.004, de 3 de outubro de 1953, alterado tingue o regime de remuneração garantida e dá ou-
pelas leis n2 3.257, de 22 de setembro de 1957, n2 tras providências·.
7.453, de 27 de dezembro de 1985, n2 7.525, de 22 22) Projeto de lei nl1 1.903196 - do Sr. Feman-
de julho de 1986 e n2 7.990, de 28 de dezembro de do lopes - que "modifica o artigo 22 da lei nl1 7.453,
1989, que dispõe sobre a Política Nacional do Petro- de 27 de dezembro de 1985, que dispõe sobre o
leo, institui a Sociedade por Ações Petróleo Brasilei- preço de referência do óleo extraído da Plataforma
ro Sociedade Anônima e dá outras providências." Continental para os fins da indenização devida aos
(Apensado Pl nI1 747195). Estados e Municípios confrontantes."

14) Projeto de lei n2 401-A/95 - do Sr. Rivaldo 23) Projeto de lei n11 2.147196 - do Sr.luciano
Macari - que "altera os incisos I e 11, do parágrafo 12 , Pizzatto - que "dispõe sobre a comercialização de
do artigo 22 , da lei n2 8.001, de 13 de março de gás Iiqüefeito de petróleo em botijões, e dá outras
1990, que "define os percentuais da distribuição da providências." (Apensado o Pl n2 2.160/96).
compensação financeira de que trata a lei n2 7.990, 24) Projeto de lei n2 2.450/96 - do Sr. Wilson
de 28 de dezembro de 1990, e dá outras providên- Cignachi - que "proíbe as distribuidoras de combus-
cias." tíveis de serem proprietárias de postos revendedo-

15) Projeto de lei nll 584195 - do Sr. Fernando res de combustíveis e lubrificantes, e dá outras pro-
Ferro - que "altera a redação dos artigos 111 e 2!l da vidências."
lei nll 9.048, de 18 de maio de 1995, que "toma obri- . Atualizado em 30-11-96.
gatório a existência de instrumentos de medição de Do Sr. Deputado Osmânio Pereira vice-Pre-
peso nos postos revendedores de gás Iiqüefeito de sidente no exercício da Presidência da Comissão
petróleo para uso doméstico". (Apensados nlls de Seguridade Social e Familia, nos seguintes
861/95 e 1.152195). termos;

16) Projeto de lei n!l 633-A/95 - da Sr- Yeda Ofício n!l 250196-P
Crusius - que "dá nova redação ao caput do artigo
92 da lei nll 8.723, de 28 de outubro de 1993, que
dispõe sobre a redução de emissão de poluentes
por veículos automotores e dá outras providências."
(Apensados PIS nlls 1.009195 e 1.826196).

17) Projeto de lei nll 891/95 - do Sr. Antônio
Feijão - que "dispõe sobre o ressarcimento, pela
União, dos custos decorrentes dos subsídios conce
didos às empresas eletrointensivas localizadas na
Amazônia legal, que a partir da edição da lei nll

8.631, de 4 de março de 1993, recaíram sobre as
Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - ElETRD
NORTE, edá outras providências".

18) Projeto de lei nll 909195 - da Sr' Rita Ca
mata - que "institui compensação financeira pela ex
ploração de recursos minerais para fins de aprovei
tamento econômico e dá outras providências".

19) Projeto de lei nll 1.010195 - do Sr. Elias
Murad - que "dispõe sobre o sistema de fusos horá
rios no território nacional".

20) Projeto de lei nll 1.257-A/95 - do Sr. Valdir
Colatto - que "dispõe sobre a proibição de estabele
cimento de horários especiais.(Apensados os PIS
nlls 1.523/96, 1.557/96 e 1.908196).



Brasília, 27 de novembro de 1996.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 133, ca

put, do Regimento Interno, comunico a V. Exª que a
Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordi
nária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº
2.162, de 1996, do Sr. Moisés Lipnik, que "altera o
parágrafo 22 do artigo 12 da Lei n2 5.917, de 10 de
setembro de 1973, que "aprova o Plano Nacional de
Viação e dá outras providências".

Atenciosamente, - Deputado Newton Cardo
so, Presidente.

Ofício P-134/96

Brasília, 4 de dezembro de 1996.
Senhor Presidente,

Of. P-132196

Brasília, 20 de novembro de 1996
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 133, ca

put, do Regimento Intemo, comunico a V. Ex'! que a
Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordi
nária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nl!
1.945-A, de 1996, do Sr. Carlos Nelson, que "altera
a descrição da rodovia BR-373, constante do anexo
à Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que
"aprova o Plano Nacional de Viação e dá outras pro
vidências."

Atenciosamente, - Deputado Newton Cardo
so, Presidente.

Of. P-127/96

Brasília, 27 de novembro de 1996.
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 133, ca

put, do Regimento Intemo, comunico a V. Ex'! que a
Comissão de Viação e Transportes, em reunião ordi
nária realizada hoje, rejeitou o Projeto de Lei nº
,1.814, de 1996, do Sr. Agnelo Queiroz que "estabe
lece exigências para a obtenção ou renovação da
Carteira Nacional de Habilitação, em todo o território
nacional".

Atenciosamente, - Deputado Newton Cardo
so, Presidente.

Of. P':133196

Brasília, 29 de novembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Intemo, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n2 791-A, de 1995.

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

Atenciosamente, - Deputado Osmânio PereI
ra, Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Ofício n2 263/96-P

Brasília, 29 de novembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen

to ao disposto no art. 58 do Regimento Interno, a
apreciação, por esse Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n2 1.960-A, de 1996.

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

Atenciosamente, - Deputado Osmânlo PereI
ra, Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Ofício P-125/96

Brasília, 17 de outubro de 1996.
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 1642, do Regimento Inter

no, comunico a V. Ex'! que declarei prejudicado o
Projeto de Lei n2 1.884/96 - do Sr. Pedro Canedo 
que "dispõe sobre a adoção do Nair-bagO como equi
pamento obrigatório nos automóveis a serem fabri
cados no País".

Ofício n2 261/96-P

Brasília, 29 de novembro de 1996.
Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, em cumprimen
to ao disposto no art. 58 do Regimento Intemo, a
apreciação, por este Órgão Técnico, do Projeto de
Lei n2 734-A, de 1995.

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

Atenciosamente, - Deputado Osmânio PereI
ra, Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Ofício n2 262196-P
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Solicito a Vossa Excelência autorizar a publica- Justifica-se a medida tendo em vista que este
ção ro referido projeto e do parecer a ele referido. Órgão rejeitou, em reunião realizada em 16-10-96, o

Atenciosamente, - Deputado Osmânlo Perel- Projeto de Lei n2 1.029-A/95.
ra, Vice-Presidente no exercício da Presidência. Atenciosamente, - Deputado Newton Cardo-

so, Presidente.



COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTE

PROPOSiÇÕES PENDENTES AO TÉRMINO
DO MÊS DE NOVEMBRO DE 1996

1 - Expediente nº 001/95 - da Federação Na
cional dos Trabalhadores em Transportes Maríti
mos, Fluviais e Pescadores - que "solicita a reali
zação de Audiência Pública para discutir a liquida
ção do L10yd Brasileiro, com a presença ao Minis
tro dos Transportes, do Ministro do Planejamento
e Orçamento, do Ministro da Fazenda, da Ministra
da Indústria e do Comércio, do Ministro-Chefe da
Casa Civil e do Secretário de Controle das Empre
sas Estatais".

Relator. Deputado Edson Ezequiel

2 - Expediente nº 002195 - do Sindicato Inte
restadual da Indústria de Materiais e Equipamen
tos Ferroviários e Rodoviários - que "solicita a
realização de Audiência Pública para discutir so
bre o transporte de massas nas grandes metrópo
les e seu relacionamento com o sistema metro-fer
roviário".

Relatora: Deputada Teima de Souza
3 - Projeto de Resolução da Câmara nll 45/95

- do Sr. Francisco Silva e outros - que "institui Co
missão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar
e investigar as irregularidades no transporte de GLP
- Gás Liquefeito de Petróleo·.

Relator: Deputado Alberto Goldman

4 - Projeto de Lei nll 5.993/90 (apensados os
Pis nºs 1.190/88, 1.281/88,· 2.702189, 952191,
1.027/91, 1.721 ;91, 2.872192, 3.037/92, 3.112192 e
2.102196) - do Senado Federal - que "dispõe sobre
a construção de logradouros, de edifícios de uso pú
blico e de veículos de transporte coletivo, a fim de
garantir acesso adequado às pessoas portadoras de
deficiência física, nos termos do arts. 227, § 22, e
244 da Constituição".

Relator. Deputado Antônio Brasil.
5 - Projeto de Lei nº 4.259-BI93 - do Poder

Executivo (Mens. nº 743/93) - que "dispõe sobre a
segurança do tráfego aquaviário em águas sob juris
dição nacional e dá outras providências".

Relator. Deputado Moreira Franco
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Em cumprimento ao disposto no art. 41, inciso 6 - Projeto de Lei nll 377-A/95 - do Sr. Álvaro
XVIII, do Regimento Interno, encaminho a V. ExII, Valle - que "dispõe sobre atividade de motorista pro-
em anexo a relação das proposições pendentes de fissional e dá outras providências".
decisão deste Órgão, ao término do mês de novem- Relator. Deputado Philemon Rodrigues.
bro último. 7 - Projeto de Lei nll 557/95 - do Sr. Sérgio

Atenciosamente, - Deputado Newton Cardo- Arouca - que "dispõe sobre a mudança do nome do
80, Presidente. Aeroposto Internacional do Rio de Janeiro para

Aeroporto Internacional Maestro Antônio Carlos Jo
bim". (apensado o PL nll 689/95)

Relator. Deputado José Egydio
8 - Projeto de Lei nll 941/95 - do Sr. Carlos

Cardinal - que dá nova redação ao artigo 80 da Lei
nll 5.108, de 21 de setembro de 1966 - Código Na
cional de Trânsito".

Relator. Deputado Mauro Lopes
9 - Projeto de Lei nº 1.333-A/95 - do Sr. Jovair

Arantes - que "dispõe sobre a validade dos bilhetes
de passagem no transporte coletivo rodoviário de
passageiros e dá outras providências". (apensado o
PL nll 1.875/96)

Relator. Deputado Mauro Lopes
10 - Ofício S/Nº196 - do Sr. Luís Antônio Perei

ra da Silva - que "denuncia irregularidades no De
partamento de Polícia Rodoviária Federal- DPRF".

Relator: Deputado Mauro Lopes
11 - Proposta de Fiscalização e Controle nll

46/96 - do Sr. Chico da Princesa - que "solicita que
a CVT fiscalize o Ministério dos Transportes, especi
ficamente em relação à concessão feita pelo Depar
tamento de Transportes Rodoviários à empresa
Reunidas S/A Transportes Coletivos, para implanta
ção da seção Campinas (SP) - Curitiba (PR), na li
nha Tubarão (SC) - Campinas(SP), de transporte
rodoviário interestadual de passageiros, e a outros
atos similares, praticados pelo Diretor do referido ór
gão na mesma data da exoneração do respectivo ti
tular".

Relator. Deputado Barbosa Neto
12 - Projeto de Decreto Legislativo nº 336/96

- da Comissão de Relações Exteriores (Mens. nº
765/96-PE) - que "aprova o texto do Acordo sobre
Serviços Aéreos, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da
Nova Zelândia, em Brasília, em 18 de junho de
1996".

Relator. Deputado Lael Varella
13 - Projeto de Lei nll 1.884/96 - do Sr. Pedro

Canedo - que "dispõe sobre a adoção do Nair-bagO
como equipamento obrigatório nos automóveis a se
rem fabricados no País".

Aguardando Distribuição



Brasma, 31 de dezembro de 1996.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude

de estar tomando posse no dia 111 de janeiro de
1997, no mandato de Vereador do Município do Rio
de Janeiro, considero-me, à luz do disposto no art.
54, inciso 11, alínea d da Constituição Federal, impe-

Relator: Deputado Antônio Brasil
29 - Projeto de Lei nº 2.507/96 - do Sr. Jorge

Anders - que "obriga o licenciamento específico de
veículos utilizados no transporte de contêineres".

Relator: Deputado Paulo Feijó
30 - Projeto de Lei nll 2.523/96 - do Poder

Executivo - que "Denomina Rodovia Ulysses Gui
marães a BR-282".

Aguardando Distribuição
Sala da Comissão, em 4 de dezembro de

1996.
Ruy Omar Prudêncio da Silva, Secretário.

.Do Sr. Deputado Agnaldo Timóteo, nos se
guintes termos:

OfíGAT nll 0086-96
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14 - Projeto de Lei nl! 1.907/96 - do Sr. Jorge de passageiros por motocicletas de aluguel- Moto-
Tadeu Mudalem - que "toma obrigatória a previsão Táxi". .
de vagas nos estacionamentos dos aeroportos para Relator: Deputado Cláudio Cajado
as pessoas que neles exercem atividade profissional 24 - Projeto de Lei nl! 2.351/96 - do Sr. Wig-
regular". berto Tartude - que "autoriza o uso ininterrupto da

Relator: Deputado Benedito Guimarães bandeira dois pelos permissionários do serviço de
15 - Projeto de Lei nl! 1.960-A/96 - do Sr. We- táxi durante o mês de dezembro".

Iinton Fagundes - que "Acrescenta parágrafo 5º ao Relator: Deputado Pedro Valadares
artigo 29 do Decreto-Lei nl! 1.455, de 7 de abril de 25 - Projeto de Lei nl! 2.360/96 - do Sr. Júlio
1976 alterado pelo Decreto-Lei nl! 2.411, de 21 de ja- Redecker - que "destina à Polícia Rodoviária Fede-
neiro de 1988". ralo produto da arrecadação das multas aplicadas

Aguardando Distribuição nas rodovias federais".
16 - Projeto de Lei nl! 2.000/96 - do Sr. Nilton Relator: Deputado Carlos Santana

Baiano - que "dispõe sobre multas por infrações no 26 - Projeto de Lei nl! 2.362/96 - do Sr. Fer-
trânsito, estabelecendo a responsabilidade do paga- nando Zuppo - que "dispõe sobre a jornada de tra-
mento dos seus respectivos valores ao condutor do balho dos motoristas de ônibus interestaduais, muni-
veículo". cipais e intermunicipais".

Relator: Deputado Benedito Guimarães Aguardando Distribuição
17 - Projeto de Lei nl! 2.035/96 - do Sr. Cássio 27 - Projeto de Lei nº 2.387/96 - do Sr. Nilton

Cunha Lima - que "toma obrigatória a sinalização Baiano - que "toma o "bafômetro eletrônico" equipa-
específica para deficientes visuais nas estações e mento obrigátio nos transportes rodoviários coletivos
terminais de transporte coletivo urbano". e de carga".

Relatora: Deputada Teima de Souza Relator: Deputado Simão Sessim
18 - Projeto de Lei nll 2.066/96 - do Sr. Elias 28 - Projeto de Lei nl! 2.395/96 - do Sr. Max

Murad - que "toma obrigatório o Seguro contra Ter- Rosenmann - que "dispõe sobre a colocação de
ceiros para veículos com mais de 15 anos de fabri- adesivo de segurança nos pará-choques dos veícu-
cação". los".

Relator: Deputado Simão Sessim
19 - Projeto de Lei nl! 2.239/96 - do Sr. Leôni

das Cristino - que "obriga a impressão de mensa
gens educativas sobre normas de trânsito em emba
lagens de fósforos".

Relator: Deputado Ricardo Barros
20 - Projeto de Lei nll 2.243/96 - do Sr. Régis

de Oliveira - que "proibe a comercialização de bebi
das alcoólicas ao longo das rodovias federais". Rela
tor: Deputado Pedro Valadares

21 - Projeto de Lei nll 2.298/96 - do Sr. Eraldo
Trindade - que "obriga as empresas aéreas comer
ciais a servir, com dois vôos cornerciais, as capitais
brasileiras com mais de quatrOcentos mil habitan
tes".

Relator: Deputado Carlos Santana
22 - Projeto de Lei nll 2.308/96 - do Sr. Mar

celo Teixeira - que "permite o uso de películas fu
mês nos vidros de segurança dos veículos auto
motores".

Relator: Deputado Mauro Fecury
23 - Projeto de Lei nl! 2.327/96 - do Sr. Rober

to Pessoa - que "dispõe sobre o transporte público



Brasília, 31 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que em virtu

de de estar tomando posse no dia 12 de janeiro
de 1997, no mandato de Prefeito Municipal de
Irecê - Estado da Bahia, considero-me, à luz do
disposto no artigo 54, inciso li, alínea d da Cons
tituição Federal, impedido de continuar exercen
do o mandato de Deputado Federal, a partir da
referida data.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima. - Adalberto Lélis, Deputado Federal.

Recebo nos termos do art. 239 do
Regimento Interno.

Em 1-1-97. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Beta Mansur, nos seguin

testermos:
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude

de estar tomando posse do dia 19 de janeiro de
1997, no mandato de Prefeito Municipal na cidade
de Santos, Estado de São Paulo, considero-me, à
luz do disposto no artigo 54, inciso li, alínea d da
Constituição Federal, impedido de continuar exer
cendo o mandato de Deputado Federal, a partir des
sadata.

Em face desse impedimento, formulo pela pre
sente minha renúncia ao mandato de Deputado Fe
deral a partir de 12 de janeiro de 1997.

Aproveito a oportunidade para reiterar-lhe os
protestos de minha maior estima e distinta conside
ração. - Deputado Beto Mansur, Segundo Vice
Presidente.

Recebo nos termos do art. 239 do Regimen
to Interno.

Em 1-1-97. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Carlos da carbrás, nos se

guintes termos:

Ofício nll 196-96

Atenciosamente, Arlindo Roso de Vargas,
Deputado Federal.

Do Sr. Deputado Beta Lélis, nos seguintes
termos:Recebo nos termos do art. 239 do

Regimento Interno.
Em 31-12-96. - Luís Eduardo, Presi

dente.
Do Sr. Deputado Alexandre Ceranto, nos se

guintes termos:

Ofício nll CEIOO1/97

Brasília, 01 de janeiro de 1997.
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que, aceito reassumir o mandato de
Deputado Federal, na qualidade de suplente, pelo
Estado do Paraná.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de considerações e aprelço.

Cordialmente, Alexandre Ceranto.
Do Sr. Deputado André Puccinelli, nos se

guintes termos:

OF/GAB. 6461247196

Campo Grande, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude

de estar tomando posse no dia 1Q de janeiro de
1997, no mandato de Prefeito Municipal da cidade
de Campo Grande do Estado de Mato Grosso do
Sul, considero-me, à luz do disposto no art. 54, inci
so li, alínea d da Constituição Federal, impedido de
continuar exercendo o mandato de Deputado Fede
ral, a partir desta data.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de estima e consideração. André Puccinelli,
Deputado Federal.

Recebo nos termos do art. 239 do
Regimento Interno.

Em 1ll.01-97. - Luís Eduardo, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Arlindo Vargas, nos se
guintes termos:

Ofício nll 001197
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dido de continuar exercendo o mandato de Deputa- Deputado Federal, pelo Estado do Rio Grande do
do Federal, a partir de 31 do corrente. Sul.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de estima. - Agnaldo Timóteo, Deputado Fede
ral- PPBlRJ.

Brasília, 1Q de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendo convocação de Vossa Excelência, co

munico-lhe que assumo, nesta data, o mandato de

Ofício n2 777196

Brasília, 31 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
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Recebo nos termos do art. 239 do
Regimento Interno.

Em 12-1-97. - Luís Eduardo, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Edson Ezequiel, nos se
guintes termos:

OGDEE n2 070/96
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude

de estar tomando posse no dia 12 de janeiro de
1997, no mandato de Prefeito do Município de São
Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro, considero
me, à luz do art. 54, inciso 11, alínea d da Constitui
ção Federal, impedido de continuar exercendo o

Brasília, 1º de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude

de estar tomando posse no dia 12 de janeiro de
1997, no mandato de Prefeito do Município de Ipa
tinga, no Estado de Minas Gerais, considero-me, à
luz do disposto no artigo 54, inciso li, alínea d da
Constituição Federal, impedido de continuar exer
cendo o mandato de Deputado Federal, a partir
desta data, a saber no dia 1º-1-97.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de estima.

Atenciosamente. - Chico Ferramenta, Depu
tado Federal.

Defiro.
Em 23-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.

Do Sr. Deputado Chico Ferramenta, nos se
guintes termos:

Ofício nº 145/96

Brasília, 5 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Em cordial visita venho, por meio deste, comu

nicar a V. Ex" que estou desistindo do processo da
tramitação do PLC n2 72195, de minha autoria, que
dispõe sobre N ...normas gerais para a gestão orça
mentária no âmbito da União, dos Estados, do Distri
to Federal e dos Municípios", atualmente tramitando
na Comissão de Finanças e Tributação desta Casa,
e constando do item IV da Pauta n2 12196, de 4-12
96 desta Comissão.

Atenciosamente. - Chico Ferramenta, Depu
tado Federal.

Ofício n2 IPT

Brasília, 12 de janeiro de 1997.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude

de estar tomando posse no dia 12 de janeiro de 1997,
no mandato de Prefeito do município de Santo André,
considero-me, à luz do disposto no artigo 54, inciso
11, alínea d da Constituição Federal, impedido de con
tinuar exercendo o mandato de Deputado Federal, a
partir desta data.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vos
sa Excelência protestos de elevada estima e con
sideração. - Celso Daniel, Deputado Federal (PT
SP).

Recebo nos termos do art. 239 do Regimen
to Interno. Em 12-1-97. - Luis Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Chico Ferramenta, nos se
guintes termos:

Comunico a Vossa Excelência que, em virtude Ofício n2 144/96
de estar tomando posse no dia 12 de janeiro de
1997, no mandato de Prefeito Municipal de Parintins,
no Estado do Amazonas, considero-me, nos termos
regimentais, impossibilitado de continuar exercendo
o mandato de Deputado Federal, a partir desta data.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos do mais alto apreço e consideração. - Deputado
Carlos da Carbrás.

Convoque-se o suplente seguinte. Em 31-12
96. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Cássio Cunha Lima, nos
seguintes termos:

Ofício n2 141-GAB.705

Brasília, 31 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, comunico a

Vossa Excelência que, em virtude de estar tomando
posse no dia 1º de janeiro de 1997, no mandato de
Prefeito Municipal de Campina Grande, Estado da
Paraíba, considero-me, à luz do disposto no artigo
54, inciso 11, alínea d da Constituição Federal, impe
dido de continuar exercendo o mandato de Deputa
do Federal a partir desta.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
meus votos de continuado sucesso.

Atenciosamente, - Cássio Cunha Lima, Depu
tado Federal.

Recebo nos tennos do art. 239 do Regimento
Interno. - Em 31-12-96. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Celso Daniel, nos Seguin
testermos:



Brasma, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtu

de de estar tomando posse no dia 12 de janeiro de
1997, no mandato de Prefeito Municipal de Ji-Pa
raná do Estado de Rondônia, considero-me, à luz
do disposto no artigo 54, inciso 11, alínea d da
Constituição Federal, impedido de continuar exer-

Brasília, 31 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a

Vossa Excelência, com o objetivo de comunicar
que, em virtude de ter sido eJeito Prefeito da cida
de de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, es
tou renunciando ao meu mandato de Deputado Fe
deral a partir de 12 de janeiro de 1997, data em
que estarei tomando posse naquele Executivo Mu
nicipal.

Anexo ao presente, encaminho 2 (duas) cópias
de minha última declaração de Imposto de Renda,
para os devidos fins.

Sendo o que se me apresentava para o m0
mento, e agradecendo a especial atenção que sem
pre recebi do nobre Colega, subscrevo-me.

Atenciosamente. - Hugo Simões Lagranha,
Deputado Federal.

Recebo nos termos do art. 239 do
Regimento Interno.

Em 1º-1-97. - Luís Eduardo, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Ildemar Kussler, nos se
guintes termos:

OF. N2 722196/GDKI

Brasma, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir mandato de Depu
tado Federal, na qualidade de titular, pelo Estado do
Pará.

Aproveito a oportunidade para renovar pro
testos de consideração e apreço. - Geraldo Pas
tana.

Do Sr. Deputado Hugo Lagranha, nos se
guintes termos:

DF. N2 212196

Recebo nos termos do art. 239 do
Regimento Interno.

Em 31-12-96. - Luís Eduardo, Presi
dente.

Recebo nos termos do art. 239 do
Regimento Interno.

Em 1º-1-97. - Luís Eduardo, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Fernando Gomes, nos se
guintes termos:

Ofício/GAB/056/96

Brasília, 31 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em vir

tude de estar tomando posse no dia 1li de janei
ro de 1997, no mandato de Prefeito no Município
de Itabuna, Estado da Bahia, considero-me, à
luz do disposto no artigo 54, inciso 11, alínea d
da Constituição Federal, impedido de continuar
exercendo o mandato de Dep".Jtado Federal, a
partir desta data.

Aproveito a oportunidade para renovar pro
testos de estima. - Fernando Gomes, Deputado
Federal.

Recebo nos termos do art. 239 do
Regimento Interno.

Em 31-12-96. - Luís Eduardo, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Edson Soares, nos seguin
testermos:

OF. ES/96

Brasília, 1º de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em vir

tude de estar tomando posse no dia 1º de janei
ro de 1997, no mandato de Prefeito de Teófilo
Otoni do Estado de Minas Gerais, considero-me,
à luz do disposto no artigo 54, inciso 11, alínea d
da Constituição Federal, impedido de continuar
exercendo o mandato de Deputado Federal, a
partir desta data.

Aproveito a oportunidade para reiterar protesto
de estima. - Edson Soares, Deputado Federal
PSDBlMG.
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mandato de Deputado Federal, a partir do dia 31 do Do Sr. Deputado Geraldo Pastana, nos se-
corrente. guintes termos:

Aproveito a oportunidade para renovar protes- Ofício nº
tos de consideração e apreço. - Deputado Edson
Ezequiel.



Brasília, 17 de dezembro de 1996
Excelentíssimo Senhor

PMDB - PARTIDO DO MOVIMENTO
DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Diretório Nacional - Brasília

Ofício n2 264196

Brasília, 17 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar a

minha desfiliação partidária ao PSDB e o meu in
gresso no PMDB, ocorrido no último dia 12 do cor
rente mês.

Aproveitando a oportunidade para renovar a
minha consideração e respeito, subscrevo-me
atenciosamente. - José Chaves, Deputado Fede
ral.

Ofício n2 072196

Brasília, 31 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de suplente, pelo Esta
do da Bahia.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de consideração e apreço. - João Carlos Bace
lar..

Do Sr. Deputado José Chaves, nos seguin
testermos:

Brasília, 27 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir o mandato de De
putada Federal, na qualidade de titular, pelo Estado
de Minas Gerais.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de consideração e apreço. - Joana O'Arc C.
Guimarães.

Do Sr. Deputado João Carlos Bacelar, nos
seguintes termos:

Ofício n2 001

Recebo nos termos do art. 239 do
Regimento Interno.

Em 111-1-97. - Luís Eduardo, Presi
dente.

Brasília, 31 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em vir

tude de estar tomando posse no dia 12 de janei
ro de 1997, no mandato de Prefeito da Cidade
de Lagarto-SE, considero-me, à luz do dispositi
vo no artigo 54, inciso 11, alínea d da Constitui
ção Federal, impedido de continuar exercendo o
mandato de Deputado Federal a partir desta
data.

Aproveito o ensejo para manifestar os meus sin
ceros protestos de elevada consideração e apreço.

Cordialmente, - Jerônimo Reis, Deputado
Federal.

Recebo nos termos do art. 239 do
Regimento Interno.

Em 31-12-96. - Luís Eduardo, Presi
dente.

Do Sr. Deputado Jerônimo Reis, nos se
guintes termos:

Ofício nll 058

Brasília, 31 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude

de estar tomando posse no dia 111 de janeiro de
1997, no mandato de Prefeito da cidade de Pouso
AlegrelMG, considero-me, à luz do disposto no arti
go 54, inciso 11, alínea d da Constituição Federal, im
pedido de continuar exercendo o mandato de Depu
tado Federal, a partir desta data.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de estima e consideração.

Atenciosamente. - Jair Siqueira, Deputado
Federal.

Do Sr. Deputado Jairo Siqueira, nos seguin
testermos:

Ofício nº 0036
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cendo O mandato de Deputado Federal, a partir des- Recebo nos termos do art. 239 do
ta data. Regimento Interno.

Aproveito a oportunidade para renovar protes- Em 31-12-96. - Luís Eduardo, Presi-
tos de elevada estima e distinta consideração. dente.

Atenciosamente. -lIdemar Kussler, Deputado Da Sra. Deputada Joana D'Arc, nos seguin-
FederaIlPSDB/RO. • tes termos:

Ofício n2 01196
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Deputado Luís Eduardo Magalhães
Digníssimo Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília, - DF
Senhor Presidente,
O Partido do Movimento Democrático Brasileiro

- PMDB, tenho a honra de comunicar a Vossa Exce
lência o ingresso do Deputado José Chaves em nos
so partido, a partir de 12 de dezembro deste.

Com meus cordiais cumprimentos. - Deputado
Paes de Andrade, Presidente.

Brasília, 17 de dezembro de 1996
Ao Presidente do
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB
Senador da República Teotônio Vilela Rlho
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico ao Diretório Nacional do Parti

do da Social Democracia Brasileira - PSDB, a
minha desfiliação partidária desde 12 de de
zembro próximo passado. Antecipo que as ra
zões que motivaram a tomada desta minha de
cisão prendem-se, unicamente, à questões de
ordem local.

Aproveito, no entanto, para reafirmar a minha
sintonia com os princípios da Social-Democracia, na
perspectiva de transformar este País - num futuro
breve - num ambiente pleno de liberdades aliado a
conquistas econômicas e sociais.

Certo de continuar compartilhando dos mes
mos anseios políticos e agradecendo pelo salutar
convívio partidário até este instante.

Respeitosamente. - José Chaves, Deputado Fe
deral.

Exm2 Sr. Dr. Juiz Eleitoral da 12 Zona Eleitoral
da Cidade do Recife, Estado de Pernambuco.

José Severiano Chaves, brasileiro, casado, En
genheiro Civil, inscrito no CIC (MF) sob o n2

018.576.494-00, portador do Título Eleitoral de n2

3028208-17 -1 2 zona - 66i seção, Deputado Fede
ral, filiado ao PSDB - Partido da Social Democracia
Brasileira, vem à presença de Vossa Excelência,
nos termos do artigo 21, da Lei n2 9.096, de 19-19
95, fazer comunicação do seu desligamento do refe
rido Partido.

São os termos em que
Pede deferimento.
Recife, 12 de dezembro de 1996. - José Seve

rlano Chaves.
Exm2 Sr. Presidente Regional do PSDB - Parti

do da Social Democracia Brasileira.

José Severiano Chaves, brasileiro, casado, En
genheiro Civil, inscrito no CIC (MF) sob o n2

018.576.494-00, portador do título eleitoral de nll

3028208-17 -111 zona - 66lI seção, Deputado Federal
filiado ao PSDB - Partido da Social Democracia Brasi
leira, vem à presença de Vossa Excelência, nos ter
mos do Artigo 21, da Lei nll 9.096, de 19-19-95, fazer
comunicação do seu desligamento do referido Partido.

São os termos em que
Pede deferimento
Recife, 12 de dezembro de 1996. - José Seve

rlano Chaves.
Do Sr. Deputado Jorge Anders, nos seguin

testermos:

OF.Gab.DJA n2 234/96

Brasília, 31 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtu

de de estar tomando posse no dia 12 de janeiro de
1997, no mandato de Prefeito da Cidade de Vila
Velha, no Estado do Espírito Santo, considero-me,
à luz do disposto no artigo 54, inciso 11, alínea d da
Constituição Federal, impedido de continuar exer
cendo o mandato de Deputado Federal, a partir
desta data.

Ao ensejo, aproveito a oportunidade para reno
var protestos da mais alta e profunda estima.

Respeitosamente, - Jorge Anders, Deputado
Federal PSDB - ES.

Recebo nos termos do art. 239 do Regimen
to Interno.

Em 31-12-96. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado José Fortunatl, nos se

guintes termos:

Ofício nll 57IPT

Brasília, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em vir

tude de estar tomando posse no dia 1ll de janei
ro de 1997, no mandato de Vice-Prefeito do Mu
nicípio de Porto Alegre, considero-me à luz do
disposto no artigo 54, inciso li, alínea d da Cons
tituição Federal, impedido de continuar exercen
do o mandato de Deputado Federal, a partir des
ta data.

Aproveito a oportunidade para renova. a Vos
sa Excelência protestos de elevada estima e con
sideração. - José Fortunati, Deputado Federal
(PT - RS).



Brasília, 6 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que, aceito assumir a titularidade do
mandato de Deputado Federal, pelo Estado do Espí
rito Santo, nos termos regimentais.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Marcus
Antonio Vicente.

Do Sr. Deputado Marcos Medrado, nos se
guintes termos:

Ofício n2 38/96 - GPDMM.

Brasma, 17 de dezembro de 1996.
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, informo à V. Exll o meu

afastamento dos trabalhos desta Casa pelo perío
do de 3 (três) dias, a contar da data de 27 de de
zembro do corrente ano, de acordo com o atesta
do médico que segue anexo para sua apreciação.

No aguardo de sua atenção e posterior provi
dência ao pleito, antecipo-me os agradecimentos.

Atenciosamente. - Marcos Medrado, Deputa
do Federal, PPBIBA.

Defiro (§ 52, art. 235, RICO).
Em 23-12-96 - Ronaldo Perim, 12 Vice-Presi

dente no exercício da Presidência.

Brasma, 1º de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito reassumir o mandato de
Deputado Federal, na qualidade de titular pelo Esta
do do Mato Grosso do Sul.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de consideração e apreço. - Marçal Gonçalves
Leite Filho.

Do Sr. Deputado Marcus Vicente, nos se
guintes termos:

Ofício n2

Of. n2 718/96

Brasília, 31 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude

de estar tomando posse no dia 12 de janeiro de
1997, no mandato de Prefeito de Joinville - SC,
considero-me à luz do disposto no artigo 54, inciso

Brasma, 1º de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude

de estar tomando posse no dia 12 de janeiro de
1997, no mandato de Prefeito do Município de Cha
pecá, considero-me, à luz do disposto no artigo 54,
inciso 11, alínea d da Constituição Federal, impedido
de continuar exercendo o mandato de Deputado Fe
deral, a partir desta data.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e considera
ção. - José Fritsch, Deputado Federal PT/SC.

Recebo nos termos do art. 239 do Regimen
to Interno.

Em 1º-1-97. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Leonel Pavan, nos seguin

tes termos:

Ofício/Gab. 711 nº 244

Brasma, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtu

de de estar tomando posse no dia 12 de janeiro de
1997, no mandato de Prefeito do Município de Bal
neário Camboriú, Estado de Santa Catarina consi
dero-me, à luz do disposto no artigo 54, inciso 11,
alínea d da Constituição Federal, impedido de conti
nuar exercendo o mandato de Deputado Federal a
partir desta data.

Aproveito a oportunidade para renovar protesto
de estima.

Cordialmente, - Leonel Pavan, Deputado Federa/.
Recebo nos termos do art. 239 do Regimen

to Interno.
Em 12..1-97. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Luiz Henrique, nos seguin

testermos:
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Recebo nos termos do art. 239 do Regimen- 11, alínea d da Constituição Federal, impedido de
to Interno. continuar exercendo o mandato de Deputado Fede-

Em 12..1-97. - Luís Eduardo, Presidente. ral, a partir desta data.
Do Sr. Deputado José Fritsch, nos seguin- Aproveito a oportunidade para renovar protes-

tes termos: tos de estima e real consideração. - Luiz Henrique,
Ofício nº 101/96-JF Deputado Federal.

Recebo nos termos do art. 239 do Regimen
to Interno.

Em 31-12-96. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Deputado Marçal Filho, nos seguintes

termos:
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Brasnia, 31 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude

de estar tomando posse no dia 1Q de janeiro de
1997, no mandato de Vice-Prefeito do Município de
São Paulo, considero-me, à luz do disposto no artigo
54, inciso 11, alínea d, da Constituição Federal, impe
dido de continuar exercendo o mandato de Deputa
do Federal, a partir desta data.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de estima. - Régis de Oliveira, Deputado Federal.

Recebo nos termos do art. 239 do Regimen
to Interno.

Em 31-12-96. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Roberto Pessoa, nos se

guintes termos:

Ofício/GRPINº 295/96

Brasma, 4 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Cumprimentando V. Ex!!, solicito os seus bons

préstimos no sentido de determinar as providências
necessárias a fim de que o Projeto de Lei nl!
2.414/96, de autoria do Deputado Serafim Venzon,
seja apensado ao de nl! 4.385/94, de autoria da se
nadora Marluce, Pinto, que tramita na Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
desta Casa.

Ressalto que os dois projetos tratam de altera
ções na Lei nº 5.991, de 17-12-73, que dispõe sobre
o controle sanitário do comércio de drogas, medica
mentos, insumos farmacêuticos e correlatos.

Atenciosamente, - Roberto Pessoa, Deputado
Federal.

Defiro. Apense-se ao PL nQ 4.385J94 o PL nQ

2.414196. Oficie-se ao Requerente.
Em 23-12-96. - Luís Eduardo, Presidente.

Brasnia, 31 de dezembro de 1996

NB-DF Nº 296/96
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude

de estar tomando posse no dia 1º de janeiro de
1997, no mandato de Prefeito do Município de Nova
Iguaçu-RJ, considero-me, à luz do disposto no artigo
54, inciso 11, alínea d, da Constituição Federal, impe
dido de continuar exercendo o mandato de Deputa
do Federal, a partir desta data.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de estima.

Atenciosamente, - Nelson Bornier, Deputado
Federal, PSDBIRJ.

Recebo nos termos do art. 239 do Regimen
to Interno.

Em 31-12-96. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Newton Cardoso, nos se

guintes termos:

OF. NI! 624/96

Brasnia, 17 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Com a minha cordial visita, tenho o prazer de

dirigir-me a Vossa Excelência para comunicar-lhe
que, em virtude de estar tomando posse no dia 1º de
janeiro de 1997, no mandato de Prefeito no Municí
pio de Contagem do Estado de Minas Gerais, consi
dero-me à luz do disposto no artigo 54, inciso 11, alí-

Brasnia, 31 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude

de estar tomando posse no dia 1º de janeiro de
1997, no mandato de Vice-Prefeito da cidade de Sal
vador, no Estado da Bahia, considero-me à luz do
disposto no artigo 54, inciso 11, alínea d, da Consti
tuição Federal, impedido de continuar exercendo o
mandato de Deputado Federal, a partir desta data.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de estima.

Atenciosamente, - Marcos Medrado, Deputa
do Federal, -- PPBIBA.

Recebo nos termos do art. 239 do Regimen
to Interno.

Em 31-12-96. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Nelson Bornier, nos se

guintes termos:
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Do Sr. Deputado Marcos Medrado, nos se- nea d, da Constituição Federal, impedido de conti-
guintes termos: nuar exercendo o mandato de Deputado Federal, a

Ofício nl! 39/96 - GPDMM partir de 31-12-96.
Aproveito a oportunidade para renovar protes

tos de estima e consideração.
Atenciosamente, - Newton Cardoso, Deputa

do Federal.
Recebo nos termos do art. 239 do Regimen

to Interno.

Em 31-12-96. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Régis de Oliveira, nos se

guintes termos:

OF. Nº 3.593/96
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Do Sr. Deputado Sylvio Lopes, nos seguin
testermos:

Of. GB. NQ 237/96

Brasnia, DF, 31 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a

Vossa Excelência para comunicar que, em virtuàe
de estar tomando posse no mandato de Prefeito do
Município de Macaé, Estado do Rio de Janeiro, con
sidero-me, nos termos regimentais, impossibilitado
de continuar exercendo o mandato de Deputado Fe
deral, a partir desta data.

Aproveito a oportunidade para colocar-me à
disposição de Vossa Excelência e renovar protestos
de estima e consideração.

Atenciosamente, - Sylvio Lopes, Deputado
Federal PSDB/RJ.

Convoque-se o suplente seguinte.
Em 31-12-96 - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Theodorico Ferraço, nos

seguintes termos:

Ofício-P/96

Brasília, 4 de novembro de 1996
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência seja retirada minha

assinatura de apoiamento à Proposta de Emenda à
Constituição nQ 263, de 1995, que extingue os Tribu
nais de Contas dos Estados e Municípios.

Aproveito o ensejo, reiterando a Vossa Exce
lência meus protestos de elevada estima e distinta
consideração. - Deputado Theodorico Ferraço
(PTB-ES).

Indefiro, por tratar-se de proposição de au
toria coletiva, não podendo, assim, ser retirada
assinatura após a publicação, na forma de dis
posto no arl 102, § 411, do RICO. Oficie-se ao Re
querente.

Em 23-12-96. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Ubaldino Júnior, nos se

guintes termos:

Ofício nQ 351/96

Brasnia, 31 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude

de estar tomando posse no dia 1Q de janeiro de
1997, no mandato de Prefeito no município de Porto
Seguro, estado da Bahia, considero-me, à luz do
disposto no artigo 54, inciso 11, alínea d, da Consti-

tuição Federal, impedido de continuar exercendo o
mandato de Deputado Federal, a partir desta data.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de estima e consideração. - Ubaldino Júnior,
Deputado Federal, PSBlBA.

Recebo nos termos do art. 239 do Regimen
to Interno.

Em 31-12-96. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Valdeci Oliveira, nos se

guintes termos:

Of. NQ 00111997.

Brasma, 1Q de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que, aceito assumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de titular, pelo Estado
do Rio Grande do Sul.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço.

Atenciosamente, - Antonio Valdeci Oliveira
de Oliveira.

Do Sr. Deputado Wagner do Nascimento,
nos seguintes termos:

Ofício nQ 1/96

BrasOia, 31 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que, aceito assumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de titular, pelo Estado
de Minas Gerais.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de consideração e apreço. - Wagner do Nasci
mento.

Do Sr. Deputado Wilson Branco, nos se
guintes termos:

Ofício nQ 120/96

Brasnia, 31 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude

de estar tomando posse no dia 12 de janeiro de
1997, no mandato de Prefeito Municipal da Cidade
do Rio Grande, do Estado do Rio Grande do Sul,
considero-me, nos termos regimentais, impossibilita
do de continuar exercendo o mandato de Deputado
Federal, a partir desta data.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Wilson Branco,
PMDBlRS.

Convoque-se o suplente seguinte.



Brasnia, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
José Adarno Belato, Suplente de Deputado Fe

deral, (PMDBIMG), vem, com fulcro no artigo 241,
parágrafo 12 do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, declarar-se impossibilitado de assumir o
exercício do mandato para o qual foi convocado.

Atenciosamente, - José Adamo Belato.
Convoque-se o suplente seguinte.
Em 12-1-97. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Orlando Krautler, nos seguintes termos:

OF. n2 003/97

Of.001196

Ofício/GAB/512-028/96

Brasília, 31 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude

de estar tomando posse no mandato de Vereador da
cidade do Rio de Janeiro, considero-me à luz do dis
posto no § 12 do artigo 241 do Regimento Interno,
impossibilitado de continuar no exercício do manda
to de Deputado Federal, a partir desta data.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Wil
son Leite Passos, PPBlRJ.

Convoque-se o suplente seguinte.
Em 31-12-96. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Zé Gerardo, nos seguintes

termos:
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Em 31-12-96. - Luís Eduardo, Presidente. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa. Ex-
Do Sr. Deputado Wilson Leite Passos, nos celência protestos de elevada estima e consideração.

seguintes termos: Atenciosamente, - Arselino Tatto, Vereador PT.
Convoque-se o suplente seguinte.
Em 1!L1-97, - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. José Adamo Belato, nos seguintes

termos:

Ofício n2 150196

Brasnia, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude

de estar tomando posse no dia 12 de janeiro de
1997, no mandato de Prefeito do Município de Cau
caia, Estado do Ceará, considero-me, à luz do dis
posto no artigo 54, inciso 11, alínea d, da Constitui
ção Federal, impedido de continuar exercendo o
mandato de Deputado Federal, a partir desta data.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de estima. - Zé Gerardo, Deputado Federal 
PSDBlCE.

Recebo nos termos do art. 239 do Regimen
to Interno.

Em 1!L1-97. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Arselino Tatto, nos seguintes ter

mos:

São Paulo, 12 de janeiro de 1997

OF.AT. 8ll SSP -1543196
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 12 do Artigo 241, do

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, co
munico à Vossa Excelência que me encontro impos
sibilitado de assumir nesta oportunidade o cargo de
deputado federal.

Canoinhas-SC, 2 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que, em virtude de estar tomando pos
se no mandato de Prefeito Municipal de Canoinhas,
do Estado de Santa Catarina, considero-me nos ter
mos regimentais, impossibilitado de assumir o man
da~o de Deputado Federal, na qualidade de titular.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de estima e consideração. - Engº Orlando Krau
tler, Prefeito Municipal.

Convoque-se o suplente seguinte.
Em 2-1-97. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTOS

Da Bancada do PTB, nos seguintes termos:
Senhor Presidente,
A bancada do PTB na Câmara dos Deputados,

por seu Líder e demais signatários da presente mo
ção, com fundamento no art. 117, caput e seu § 12 ,

do Regimento Interno, e tendo em vista que ·para o
PTB, o Estado deve estimular e incentivar o espor
te", consoante diretriz firmada no Programa do Parti
do, requer a V. Exll, ouvido o Plenário, o envio ao
Governo do Estado do Rio de Janeiro e ao Comitê
Rio 2004 de manifestação dl3 integral apoio da Casa
à escolha do Rio de Janeiro para sediar a Olimpíada
de 2004.

Sala das Sessões, em de novembro de 1996.
- Deputado Pedrinho Abrão, Líder do PTB.
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Brasnia, 22 de outubro de 1996
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Lima Netto
Anexo IV - Gabinete nQ 432
Nesta
Senhor Deputado,
Reporto-me ao Projeto de Lei n2 2.354, de

1996, de sua autoria, que "dispõe sobre a auditoria
dos benefícios concedidos pelo INSS."

Inforroo a Vossa Excelência que rm será possível dar
segJimento à mencionada proposição, consideíclOOo o fato
de elaconter matéria~ iliciativa é privativa cD TrixJlaI de
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Do Sr. Deputado Chico da Princesa, nos se- Contas da União, de oonfomidade com o dsposto
guintes termos: no artig:> 73· ele artig:> 96, tocbs da ConstitUção Fe-

Senhor Presidente, deraI (Súrn.ia da Jurisprudência rP 1, da CCJR).
Tendo em vista o cancelamento de at05 adninistrati- Nesse sentido, encaminho-a em devolução a

vos praticados, solicito a V. Exª a retirada da Proposla de Vossa Excelência, nos termos do artigo 137, pará-
RscaJização e Controle rP46196-de minha autoria-que grafo 12 , Inciso 11, alínea b, do Regimento Interno.
"solicita que a eomssão de Viação e Transportes fiscalize Colho o ensejo para expressar a Vossa Exce-
o Ministério dos Transportes, especilicamente em relação lência protestos de estima e apreço. - Luís Eduar-
à concessão feita pelo Departamento de Transportes Ao- do, Presidente.
doviários à empresa Reunidas S/A Transportes Coletivos, Do Sr. Deputado Luiz Moreira, nos seguln-
para irrplantação da seção Campinas (SP) - Curitiba (PR), tes termos:
na linha Tubarão (SC) - Campina (SP), de transporte ro- Senhor Presidente

doviário i~erestadual ~ passageiros,. e a ou,!OS atos sini- Requeiro a V. ExB, ~05 termos do art. 104 do Regi-
lares, praticados ~o diretor ci? ~erido órgao na mesma mento Interno, a retirada do Projeto de Lei rP 1.649196,
data da exoneraçao~ respectivo titular. de minha autoria, que altera 05 artigos 42 e 5º da Lei rP

Sala da~ sessoe~, 20 de novembro de 1996. - 8.389, de 30 de setembro de 1991, que instituiu o Conse-
Deputado ChiCO da Princesa. lho de Comunicação Social, ora em exame na Comissão

Defiro. de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática.
Em 23-12-96. - Ronaldo Perim, 12 Vice-Presi- Esta iniciativa se deve ao fato de estar trami-

dente no exercício da Presidência. tando nesta Casa o Substitutivo do senado ao Pro-
DoSr.DepadoLinaNetk>,nos~termos: jeto de Lei n2 2.225-D, de 1992, de autoria do Depu-

Brasília 11 de novembro de 1996 tado Cunha Bueno, que contempla de forma mais
Senhor Presidente ' ampla as alterações que pretendia introduzir na Lei

Reporto-me ao SGMIP n2 894, que me informa q~e instituiu ~ 90n~lho de Comunicação Social. A
que é privativo do TCU a auditoria dos benefícios c~t~da proposlçao fOI aprovada pelo Senado, em re-
concedidos pelo INSS Vlsao, em 12-6-96, encontrando-se atualmente em

M
.• t' . I. rb q e fase de apreciação final na Comissão de Ciência e

eu proJelo au onza, ressa lO o ve o, u o .. - á .
TCU contrate auditoria externa para verificar os 00- Tecnologl~,Comumcaça~e Info~m tlca.
nefícios concedidos pelo INSS. Atenciosamente, -Luiz Moreira, Deputado Federal.

Não se trata de imposição, mas de autorização Defiro.
pelo que peço-lhe reconsiderar a decisão constante Em 23-12-96. - Ronaldo Perim, 1Q Vice-Presi-
do SGMlP, nQ 894. dente no exercício da Presidência.

Atenciosamente, - Lima Netto, Deputado Fe- Dos Srs. Deputados Ricardo Gomyde e Ha-
deral PFLlRJ. roldo Lima, nos seguintes termos:

Mantenho a decisão anterior, pelOS seus Senhor Presidente,
próprios fundamentos. Oficie-se ao Requerente. Representando um décimo da composição da Câ-

Em 23-12-96. - Luís Eduardo, Presidente. mara dos Deputados, requeremos a V. ExB com base no
SGMlP n2 894 art. 68 do Regimepto Interno, e ouvido o plenário, a con-

vocação de sessã.b-soIene desta casa para o dia 25 de
março de 1997, às 10 horas, a fim de comemorarmos 05

.75 anoS de fundação do Partido Comunista do Brasil.
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 1996. - Ri

cardo Gomyde, Deputado Federal- Haroldo Uma, De
putado Federal- Humberto Costa, VlCe-líder do PT.

Defiro.
Em 26-12-96. - Ronaldo Perlm, 12 Vice-Presi

dente no exercício da Presidência.

COMUNICAÇÕES

Da S'" Deputada Alcione Athayde, nos se
guintes termos:
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Brasma, 6 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência, co

munico-lhe que, aceito assumir a titularidade do manda
to de Deputado Federal, pelo Estado do Rio de Janeiro.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de consideração e apreço. - Deputada Alcione
Athayde.

Da SI" Deputada Ana Júlia, nos seguintes
termos:

Brasma, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude de

estar tomando posse no dia 12 de janeiro de 1997, no
mandato de VICe-Prefeita do Município de Belém, consi
dero-rne, à luz do disposto no artigo 54, inciso li, alínea d
da Constituição Federal, impedida de continuar exen::en
do o mandato de Deputada Federal, a partir desta data.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e considera
ção. Ana Júlia Carepa, Dep. Federal- PTIPA.

Recebo nos termos do art. 239 do Regimen
to Interno.

Em 12-1-97. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Arnaldo Madeira, nos se

guintes termos:

Brasma, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência, co

munico-lhe que aceito assumir a titularidade do mandato
de Deputado Federal, pelo Estado de São Paulo.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Arnaldo Madei
ra, PSDB/SP.

Do Sr. Deputado Asdrubal Bentes, nos se
guintes termos:

Brasma, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência, co

munico-lhe que aceito assllnir o mandato de Deputado
Federal, na qualidade de titular, pelo Estado do Pará.

Aproveito a oportunidade para apresentar protes
tos de consideração e apreço. - Asdrubal Bentes.

Do Sr. Deputado AyrIDn Xerez, nos seguintes
termos:

Brasma, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito reassumir o mandato de

Deputado Federal, na qualidade de suplente, pelo
Estado do Rio de Janeiro.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de consideração e apreço. - Deputado Ayrton Xerez.

Do Sr. Deputado Carlos Alberto Campista,
nos seguintes termos:

Brasma, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de titular, pelo Estado
do Rio de Janeiro.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de consideração e apreço. - Carlos Alberto Ta
vares Campista.

Do Sr. Deputado Chico da Princesa, nos se
guintes termos:

Brasnia, 7 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de '(ossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir a titularidade do man
dato de Deputado Federal, pelo Estado do Paraná

Aproveito a oportunidade para apresentar pro-
testos de consideração e apreço. - Deputado Chico
da Princesa.

Do Sr. Deputado Cláudio Chaves, nos se
guintes termos:

Brasnia, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo a convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que, aceito assumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de suplente, pelo Esta
do do Amazonas.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de consideração e apreço. - Cláudio do Carmo
Chaves.

Do Sr. Deputado CoIbert Martins, nos se
guintes termos:

Brasnia, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência, co

munico-lhe que aceito assumir o mandato de Deputado
Federal na qualidade de titular, pelo Estado da Bahia.

Sem outro assunto para o momento, atenciosa
mente, - CoIbert Martins da Silva Filho.

Da SI" Deputada Dalila Figueiredo, nos se
guintes termos:

Brasma, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
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Atendendo convocação de Vossa Excelência,
comunico-lhe que aceito assumir o mandato de De
putada Federal, na qualidade de suplente, pelo Esta
do de São Paulo.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Dalila Eugênia
Maranhão Dias Figueiredo.

Do Sr. Deputado Dejandir Dalpasquale, nos
seguintes termos:

Brasma, 2 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,

Atendendo convocação de Vossa Excelência,
comunico-lhe que aceito reassumir o mandato de
Deputado Federal, na qualidade de suplente, pelo
Estado de Santa Catarina.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Deputado Dejan
dir Dalpasquale.

Do Sr. Deputado Sérgio Knop, nos seguin
testermos:

Brasma, lI! de janeiro de 1997
Senhor Presidente,

Atendendo convocação de Vossa Excelência,
comunico-lhe que, aceito assumir o mandato de
Deputado Federal na qualidade de titular.

Aproveito' a oportunidade para renovar protesto
de consideração e apreço. - Dércio Knop, Deputa
do Federal.

Do Sr. Deputado Domingos Dutra, nos se
guintes termos:

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência, que na qualidade
de Vice-Prefeito da cidade de São Luís, Capital do Es
tado do Maranhão, eleito no mais recente pleito toma
rei posse do cargo no dia lI! de janeiro de 1997.

Este fato político-jurídico me impede de conti
nuar exercendo o mandato de Deputado Federal,
nos termos do artigo 54, inciso 11, alínea d, da Cons
tituição da República.

Em face do impedimento constitucional, reque
ro a Vossa Excelência a adoção das providências
necessárias, nos termos do artigo 56, parágrafo pri
meiro, da Constituição Federal, sendo convocado o
Doutor Neiva Moreira, primeiro suplente de Deputa
do Federal, pela Coligação "Frente Ética", para as
sumir a vaga existente.

São Luís, 31 de dezembro de 1996. - Domin
gos Francisco Dutra Filho, Deputado Federal-PT.

Recebo nos termos do art. 239 do
Regimento Interno.

Em 31-12-96. - Luís Eduardo. Presi
dente.

Do Sr. Deputado Edson Silva, nos 5eg' ·'ntes
termos:

BrasUía, 7 de janeiro de 19~1
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir a titularidade do
mandato de Deputado Federal, pelo Estado do Ceará.

Aproveito a oportunidade para apresentar protes
tos de consideração e apreço. - Deputado Edson Silva.

Do Sr. Deputado Emanuel Fernandes, nos
seguintes termos:

Senhor Presidente,
Em virtude de estar tomando posse como

Prefeito Municipal de São José dos Campos-SP,
comunico que estarei impossibilitado de conti
nuar exercendo minhas atividades de Deputado
Federal em exercício a partir de 11! de janeiro de
1997. Assim sendo, requeiro a minha desincom
patibilização a partir de 11! de janeiro de 1997.

Sem outro motivo, aproveito a oportunidade
para externar os meus votos de consideração. 
Emanuel Fernandes, Deputado Federal,
PSDB/SP.

Convoque-se o suplente seguinte.
Em 11!-1-97. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sra. Deputada Etevalda Grassi de Mene

zes, nos seguintes termos:

Vitória (ES), 30 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência

comunico-lhe que aceito assumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de titular, pelo Estado
do Espírito Santo.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de consideração e apreço.

Saudações, - Etevalda Grassi de Menezes.
Do Sr. Deputado Expedito Júnior. nos se

guintes termos:

Brasma, 17 de dezembro de 1996
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que em virtude

de minha filiação ao Partido liberal (PL), nesta data,
estou ingressando na bancada do mencionado Parti
do, nesta Casa.

Atenciosamente, - Deputado Expedito Jú
nior.
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Porto Velho~ 17 de dezembro de 1996

Ao
PARTIDO PROGRESSISTA BRASILEIRO (PPB)
Porto Velho (RO)

Prezados Senhores

Comunico a Vossas Senhorias que, a partir desta data, estou-me desligando do quadro
de filiados dessa Agremiação Partidária.

Face ao exposto, e.para atender ao que dispGe o parágrafo único do art. 22 da Lei rf
9.096/95. solicito o devido cancelamento de minha filiaçfto nesse partido.

Atenciosamente.

40932323-21
(número do título)

015
(zona)

QQ19
(1e91o)
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Porto Velho, 17 de dezembro

Janeiro de 1997

de 1996

Excelentissimo Senhor
Doutor JOS( ARIMAT(IA NEVES COSTA
MM Juiz da 15 ZonaEleitoral

Meritfssimo

Para atender ao que displSe o parágrafo único do art. 22 da Lei nO 9.096/95, comm:ico
a Vossa Excelência que, nesta data, estou-me desligando do quadro de filiados do Partido
Progressista Brasileiro (PPB), ao qual já solicitei o devido cancelamento da filiação, e
ingressando no do Partido Liberal (PL).

Respeitosamente,

Expedito ~"'.l"~

40932323-21
(número do título)

015
(zona)

0019
(seção)
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FICHA DE FILlAçAO PARTIDÁRIA
IPteenc:ba•.íAíliiü!íIí:CMUIm'1eb'I debina:1

t: :ni~(: ,~,~,~~ ~~;,: ~i, ~~.,;, ~~ i ~~::.;:: ~;: ~ ~::.: ~;:'::":":::::::" ~ ~':'! i::~.:Ao·IOENTIFICAçAO DO FIUADO:••;·:,· .. ::::;.!!';;'.:":::: ~ i ~. ~ :!.:' i :;~: i: ~! ~i ~ ~~~i~~~! ~ !!~~!H ~!!!!. ~!i ~+I

101. NOME EXPEDITO GONÇALVES FERREIRA JUNIOR I
02. ENDEREço COMPLETO (LOGIWlOUIIO. NMEIIO. CCMPL!MBITO)

RUA 13 S/N PARQUE DO PIQUIAIS BLOCO C APTº 204
03. BAlRROIOlSTRITO

1
04

·
CEP 05. MUNICIPIO

IRÕuFIALPHAVILLE 78908-350 PORTO VELHO
07. 1'ELEFONES 08. DATA NASCIMENTO Oll. SEXO 10. ESTADO CIVIL 11. NATURAl. DE (CI_ADOI I(069) 988-4244 10 106 163 ~MA!IC.

CASADO GUARARAPES - SP(2) FEM.

I12.FIUAÇÁO

"AI: EXPEDITO GONÇAI VES EERREIRf\o:\I.E MARIA RODRIGUES FERREIRA
13. N" TITULO ELSTOR

40932323 - 21
18. PROFISSÃO

PROFESSOR 2º GRAU IiQSIM (2)N1,o (3)QIW.? DEPUTADO FEDERAL
(;:W':'i+~:':'::::::~!n:;ii.?:.:::::::.'::::::::'/i::::: ::':.:::'::: .. ':: :;::B.HNF.ORMAçQes DE. CAR~TE.RPOÚTICO:::·:::::::::·':::::::X~:::·:::::;;:::;::·:;g::;;;,;;·;:;·j·;:!;;:;.::1:1;:I:::;,;1·j=:jl

21. ATUALMENTE, É FlUAOO A OUTRO PARTIDO? 122. JÁ FOI FILIADO A OUTRO(S) PARTIDO(S)?

00 SIM (21 NA!> (3) QUAI.? O() SIM (2) NA!> .(3) QUAl.(IS1~

23. JA FOI CANDIDATO A CARGO(S) ELEnVO(S)? (1) SIM (2) NÃO
(EM CASO AFI_TIIIO. MENCIONE OIS) c:MGO(S), OIS, ANO(S) DAS ELElçOES. OIS) PAllnDO(sl. AlS) VOTAÇAo(OESI. E SE FOI ELEITO ou N1,o)

VEREADOR 1984/1986 - P~DB

OEPUTADO FEDERAL 1987 - P~DB (CONSTITUINTE)
DEPUTADO FEDERAL 1995/1999 - PL

CONTINUA NO VERSO
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Do Sr. Deputado flávio Palmier da Veiga, Atendendo convocação de V. Ex', comuni-
nos seguintes termos: co-lhe que àceito com muita alegria assumir a ti-

B n· 2 d· . d 1997 tularidade de Deputado Federal, pelo Estado da
raShla, e Janeiro e Bah.a

Senhor Presidente I .. .
, _ . Aproveito a oportunidade para apresentar-lhe

Atendendo convocaçao de Vossa ExcelênCia, protestos de consideração e apreço - Deputado
comunico-lhe que aceit? assumir o mandato de De- José Lourenço. .
putado ~ederal, n~ qualidade de suplente, pelo Esta- Do Sr. Deputado José Tude, nos seguintes
do do RIO de Janeiro. termos:

Aproveito a oportunidade para renovar protes- Senhor Presidente
tos de consideração e apreço. - Deputado flávio Comunico a Voss~ Excelência que em virtude
Palmier Martins da Veiga. de estar tomando posse no dia 12 d~ janeiro de

Do Sr. Deputado Ivo Mainardi, nos seguin- 1997, no mandato de Prefeito do Município de Ca-
tes termos: maçari do Estado da Bahia, considero-rne, nos ter-

BrasOia, 12 de janeiro de 1997 mos regimentais, impossibilitado de continuar exer-
Senhor Presidente, cendo o mandato de Deputado Federal, a partir des-

Atendendo convocação de Vossa Excelência, ta data.
comunico-lhe que aceito reassumir o mandato de Aproveito a oportunidade para apresentar pro-
Deputado Federal, na qualidade de suplente, pelo testos de consideração e apreço.
Estado do Rio Grande do Sul. Atenciosamente, - José Tude, Deputado Fe-

Aproveito a oportunidade para renovar protes- dera!.
tos de consideração e apre'ço. - Deputado Ivo Mai- Convoque-se o suplente seguinte.
nardl. Em 31-12-96. - Luís Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado João Magalhães, nos se- Do Sr. Deputado Lamartine Posella, nos se-
guintes termos: guintes termos:

BrasRia, 111 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-Ihe que, aceito assumir a titularidade do
mandato de Deputado Federal, pelo Estado de Mi
nas Gerais.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de consideração e apreço. - Deputado João Ma
galhães.

Do Sr. Deputado José da Paixão, nos se
guintes termos:

BrasRia, 6 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de suplente, pelo Esta
do do Rio de Janeiro.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Deputado José
Eustáquio da Palxio.

Do Sr. Deputado JoH Lourenço, nos se
guintes termos:

Portugal, 2 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,

Brasma, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir a titularidade do
mandato de Deputado Federal, pelo Estado de São
Paulo.

Atenciosamente, - Lamartine Posella Sobri
nho.

Do Sr. Deputado Luiz Alberto, nos seguin
testermos:

Brasnía, 2 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que, aceito assumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de titular, pelo Estado
da Bahia.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de consideração e apreço. - Luiz Alberto Silva
dos Santos.

Do Sr. Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh,
nos seguintes termos:

Brasnía, 2 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que, aceito assumir mandato de Depu-
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Do Sr. Deputado Pedro Henry, nos seguin
testermos:

Brasília, de janeiro de 1997
Senhor Presidente, '
"Atendendo convocação de Vossa EXéelêndia, co

munico-lhe que, aceito asSumir a titularidade dO·~da.
to de Deputado Federal, pelo Estâdo de"Mafó GroSSo.

Aproveito a àportunidade para renovar protes
tos de consideração e' apreço. - Deputado Pedro
Henry. .' ".'

Do Sr. bepútado 'Pedro Valadares, nos se-
guintes termos: '

BrasOia, 7 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,

BrasOia, 2 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que, aceito assumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de suplente, pelo Esta
do do Rio de Janeiro.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de consideração e apreço. - Paulo América de
Oliveira Nascimento.

Do Sr. Deputado Paulo Titan, nos seguintes
termos: '

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em vir

tude de estar tomando posse no mandato de
prefeito do município de Castanhal, no Estado
do Pará, considero-me, à luz do disposto no arti
go 54, inciso 11, alíneà .d, da Constituição Fede
ral, impedido de continuar exercenq~ o mandato
de Deputado Federal, a partir de 12 de janeiro de
1997. '

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de estima. - Deputado Paulo Titan: '.

Recebo nos termos 'do art. 239 do Regimen-
to Interno. '

Em 12..1-97. - LU,ísE:duardo,_Pr.~sidente.

BrasOia, 7 de janeiro de 1997

Brasília, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-Ihe que aceito reassumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de titular, pelo Estado
de Rondônia.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Oscar Andrade.

Do Sr. Deputado Osmar Leitão, nos seguin
testermos:

BrasOia, 2 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de titular, pelo Estado
do Maranhão.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testo de consideração e apreço. - Deputado Neiva
Moreira.

,Do Sr. Deputado Oscar Andrade, nos se
guintes termos:

Brasnia, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que assumo, nesta data, o mandato
de Deputado Federal, pelo Estado de Minas Ge
rais.

Atenciosamente, - José Neif Jabur.
Do Sr. Deputado Neiva Moreira, nos seguin

testermos:

Brasnia, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de suplente, pelo Esta
do de São Paulo.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Luiz Benedicto
Máximo.

Do Sr. Deputado Neif Jabur, nos seguintes
termos:

tado Federal, na qualidade de titular, pelo Estado de Senhor Presidente,
São Paulo. Atendendo convocação de Vossa Excelência,

Aproveito a oportunidade para renovar protes- comunico-lhe que, aceito assumir a titularidade do
tos de consideração e apreço. - Luiz Eduardo Ro- mandato de Deputado Federal, pelo Estado do Rio
drigues Greenhalgh. de Janeiro.

Do Sr. Deputado Luiz Máximo, nos seguin- Aproveito a oportunidade para renovar protes-
tes termos: tos de consideração e apreço. - Deputado Osmar

Leitão.
Do Sr. Deputado Paulo Nascimento, nos se

guintes termos:
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Atendendo convocação de Vossa Excelência, co
munico-lhe que, aceito assumir a titularidade do manda
to de Deputado Federal, pelo Estado de sergipe.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de consideração e apreço. - Pedro Valadares.

Do Sr. Deputado Raimundo Matos, nos se
guintes termos:

Brasnia, 2 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que, aceito assumir, mandato de De
putado Federal, na qualidade de suplente, pelo Esta
do do Ceará.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de consideração e apreço. - Raimundo Gomes
de Matos.

Do Sr. Deputado Ricardo Rique, nos seguin
tes termos:

Brasma, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito reassumir o mandato de
Deputado Federal, na qualidade de titular, pelo Esta
do da Paraíba.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Ricardo Rique.

Do Sr. Deputado Roberto França, nos se
guintes termos:

Brasília, 31 de dezembro de 1996·
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude

de estar tomando posse no dia 12 de janeiro de
1997, no mandato de Prefeito da Cidade df3 Cuiabá,
Estado de Mato Grosso, considero-me, nos termos
regimentais, impossibilitado de continuar exercendo
o mandato de Deputado Federal, a partir desta data.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de estima. - Roberto França.

Recebo nos termos do art. 239 do Regimento
Interno.

Em 31-12-96. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Roberto Magalhães, nos

seguintes termos:

Em 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Devendo tomar posse, hoje, no cargo de Pre

feito do Recife, dirijo-me a Vossa Excelência para,
em cumprimento do disposto no art. 54, inciso 11, alr
nea d, da Constituição da República, formalizar a
minha renúncia ao mandato de Deputado Federal

que venha exercendo na presente legislatura, como
integrante da bancada de Pernambuco, pela legen
da do Partido da Frente Liberal.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelên
cia os meus protestos de elevado apreço. - Roberto
Magalhães.

Recebo nos termos do art. 239 do Regimen
to Interno.

Em 1ll..1-97 - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Sylvio Lopes, nos seguin

testermos:

Brasma, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelênci"a,

comunico-lhe que encontro-me impossibilitado de
reassumir o mandato de Deputado Federal, na quali
dade de titular, pelo Estado do Rio de Janeiro.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro-
testos de consideração e apreço. - Sylvio Lopes.

Convoque-se o suplente seguinte.
Em 1ll..1-97. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Sílvio Pessoa nos seguin

testermos:

Brasma, 12 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de titular, pelo Estado
de Pernambuco.

Aproveito a oportunidade para renovar protestos
de éonsideração e apreço - Sílvio Pessoa carvalho.

" Do Sr. Deputado Theodorlco Ferraço, nos
seguintes termos:

Brasma, 12 de janeiro de 1997
senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em virtude

de estar tomando posse ao mandato de Prefeito Mu
nicipal 'de Cachoeiro do ltapemirim-ES, considero
me à luz do disposto no artigo 54, inciso 11, alínea d
da Constituição Federal, impedido de" continuar exer
cendo o mandato de Deputado Federal, a partir des
ta data.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de estima e consideração. - Deputado Theoclo
rico Ferraço, PTBlES.

Do Sr. Deputados Valdir CoIatto, nos se
guintes temos:

Brasnia, 6 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,



Vitória, 1!2 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-Ihe que, em virtude de estar tomando posse
no mandato de Prefeito Municipal de Vitória, Capital do
Estado do Espírito Santo, considero-me nos termos re
gimentais, impossibilitado de assumir o mandato de
DeputadO Federal, na qualidade de titular.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de eStima e consideraçãó. -Luíz Paulo Vellezo
Lucas, Prefeito Municipal de Vitória.

Do Dr. Vito Ardito Lerário, nos seguintes
termos; , '

Brasília, 1!l de janeiro de 1997.
Senhor Presidente,
'Comunico a Vossa Excelência que, em virtu

de de estar tomando pose no dia 1º de janeiro de
1997, no mandato de Prefeito Municipal, do Esta
do de São Paulo, considero-me, nos termos regi
mentais, impossibilitado de assumir o mandato de
Deputado Federal, na qualidade de suplente, a
partir desta data.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Vito Ardito Le
rário, Prefeito Municipal.

Convoque-se o suplente seguinte.
Em 12.1-97. - Luís Eduardo, Presidente.

Brasma, 2 de janeiro de 1997
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que, aceito assumir o mandato de De
putado Federal, na qualidade de titular, pelo Estado
de Santa Catarina.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de consideração e apreço. - Vanio dos Santos.

Do Sr. Deputado Vilson Santinl, nos seguin
testermos:

Senhor Presidente
Cumprimento cordialmente Vossa Excelência,

venho através desta comunicar que estou renun
ciando ao mandato de Deputados Federal, a partir
de 31 de dezembro do corrente, tendo em vista mi
nha eleição a Prefeito Municipal da Cidade de Pru
dentópolis-PR no pleito de 3 de outubro.

Certo de poder ter cqntribuído CO!,11 ás decisões
importantes que chegam a esta Casa e da fidelidade
aos meus eleitores, antecipo ao nobre PreSidente
meus protestos de elevada estima e dis~inta,consi-:
deração.

Atenciosamente, .,... Vilson Santini, Deputado
Federal.

Recebo nos termOs do art. 239,do'Regimen
to Interno.

Em 31-12-96. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Walter Pinheiro, nos se

guintes termos;

Brasília, 2 de)aneiro ,de 1997
Senhor Presidente, '
Atendendo convocação de VoSsa' Excelência,

comunico-lhe que aceito assumir Omandato.de Oe
putado Federal, a partir de 2 de janeiro de 1997,·em
decorrência de vaga.

Aproveito a oportunidade para apresentar pro
testos de consideração e apreço. - Walter Pinheiro,
Deputado Federal PTIBA.

Do Sr. Deputado Wilson Leite Passos, nos
seguintes termos;

Senhor Presidente,
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Atendendo convocação de Vossa Excelência, Atendendo convocação de Vossa Excelência
comunico-lhe que aceitei assumir a titularidade do comunico-lhe que, em virtude de haver tomado pos-
mandato de Deputado Federal, pelo Estado de 8an- se no mandato de Vereador, na cidade do Rio de Ja-
ta Catarina. neiro, considero-me, nos Termos Regimentais, im-

Aproveito a oportunidade para apresentar pro- possibilitado de reassumir o mandato de Deputado
testos de consideração e apreço. - Deputado Valdir Federal, na qualidade de Titular.
Colatto. Aproveito a oportunidade para renovar protesto

Do Sr. Deputado Vânio dos Santos, nos se- de estima e consideração.
guintes termos: Patrício, Am!2, At?- - Wilson Leite Passos.

Convoque-se o suplente seguinte.
Em 3-1-97. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Dilo Binda, nos seguintes termos;
Senhor Presidente,
Atendendo convocação de Vossa Excelência,

comunico-lhe que, em virtude de estar tomando
posse no mandato de Prefeito da Cidade de Cola
tina, no Estado do Espírito Santo, considero-me
nos termos regimentais, impossibilitado de assu
mir o mandato de Deputado Federal, na qualidade
de titular.

Aproveito a oportunidade para renovar protes
tos de estima consideração. - DUo Binda, Deputado
Federal.

Convoque-se o suplente seguinte.
Em 1º-1-97. - Luís Eduardo, Presidente.
Do Sr. Luíz Paulo Vellazo Lucas, nos se

guintes termos;
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MENSAGEM N2 454/92
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Aprova o ato que renova a outorga deferida à Sociedade
Continental Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
em onda média, na cidade de Coronel Freitas, Estado de
Catarina.

Rádio
sonora
Santa

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54))

o CONGRESSO ~;\CIO:\;\L decreta:

Art. 1° - Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto de 04 de agosto de
1992, que renova, por 10 (dez) anos. a partir de 20 de outubro de 1990. a outorga deferida á
Sociedade Radio Continental Ltda. para explorar. sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora e!n onda·media. 011 cidade de Corl)nel Freitas. Estado de Santa Catarina.

An .2° - ESte decreto legislativo· entra em vil!or na data de sua publicação..

Sala da Comissào. 27 de novembro de 1996.

MENSAGEM NR 454, DE 1992

(00 POder' ExecutIvo)

Su~te i aprectaçlo do Congresso Na
cional o ato constante do deCreto que
"renova a outorga deferida·à soct-'ade
Rádio Conttnental Ltdl, para explorar
servtço de rldtodifusio sonora em onda
IllllÍdi I, nl ctdac:lec:leCo~l 'rettas; Es
tado de Sinta Catarina".

vos do Senhor Ministro de Estado
gorte. e das Comunicações. o ato
do Decreto Que "Renova a outorga
SOCIEDADE RÁDIO CONTINENTAL LTDA,
plorar servIço de radiodIfusão
onda médIa. na cidade de coronel
Estado de Santa Catarina".

dos Trans
constante

deferida i!
·pa·ra ex
sonora em
Freitas.

Excel.nt;ssimo Senhor Presidente da Repú
blica.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NA 172/92 DE 14 DE
JULHO DE t992 DO SENHOR MINISTRO DE ESTA
DO DOS TRANSPORTES E DAS COMUNICAÇÕES

(Às ComlS56.s de Ciência e TecnologIa.
Comunlcaçio e informática: e de Consti
tuiçio e Justiça e de R.daçio - art. 5~.)

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos termos do art. ~9. tnctso XII. COmbi
nado com o f 1- do art. 223. da ConstitUiçio
Feder.l. submeto à aDrec1açio do Congresso
NaClonal, acompanhadO de E~gOsiçio d. Moti-

Bras; lIa.
Collor.

4 de agosto de 1992. F.
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tido o processo adminitrativo pertinente.
que a esta acompanha.

2. O pedldo de renovação encontra-se devi
damente instruído de acordo com a leglslação
em v1gor e a estação está funcionando dentro
das características técnicas a ela atribuí
das por este Ministério.

Tenho a honra de supmeter à elevada consi
deração de Vossa Excelência o incluso proje
to de decreto de renovação do prazo de vi
gêncla da concessão outorgada à SOCIEDADE
RÁDIO CONTINENTAL LTDA. para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em onda média. na
cidade de Coronel Freitas. Estado de Santa
Catar1na.

3. Nos
titU1Ção.
produzirá
Congresso

termos do § 3~ do art.223 da Cons
o ato de renovação somente

efeitos legais após deliberação do
Nacional. a quem deverá ser reme-

20 de outubro de 1990. a outorga deferlda a
SOCIEDADE RÁDIO CONTINENTAL LTDA. pela Por
tari~ MC n~234. de 13 de outubro de 1980.
tendo a ent1dade passado à condição de
concessionária nos termos do art. 106 do Re
gulamento dos Serviços de Radiodlfusão. a
provado pelo Decreto n 2 52.795. de 31 de ou
tubro de 1963. para explorar. sem d1reito de
exclusividade. serviço de rad10difus'0 sono
ra em onda média. na cidade de Coronel Fr(~l

tas. Estado de Santa Catarlna.

Parágrafo único. A execução do serviço de
radiodifusão. cUJa outorga é renovada por
este Decreto. reger-se-á pelo Codigo Bra~l

leiro de Telecomunlcações. le1s subsqüentes
e seus regulamentos.

Art. 2 2 Este ato somente prOduzir~ efe1tos
legais após deliberação do Congresso Naclo
nal. nos termos do § 3~ do art. 223 da
Constituição.

4. Estas. Senhor Presidente. as mlnhas
considerações a respeito do mencionado pro
Jeto de decreto. que submeto à elevada con
sideração de Vossa Excelência.

Atenciosamente. _ Affonso Alves d~ Camargo
Ne1:to, Ministro de Estado dos Transportes e
das Comunicações.

DECRETO DE 4 DE AGOSTO DE .1992

Renova a outorga deferida a Sociedade
Rádio Continental Ltda., para explorár
serviço de radiodifusão sonora em ónda
média, na cidade de Coronel Fre:~as; Es
ta~~ ~ Santa Catarlna.

O Presidente da República. no uso das a
tribuições que lhe conferem os arts. 84. in
ciso IV. e 223. da Constituição. e nos ter
mos do ·art. 6~. inciso I, do Decreto nA
83.066. de 26 de janeiro de 1983. e tendo em
vista o que consta do Processo n~ 29.106
000332/90. decreta:

Art. 1~ Fica renovada. de aCQrdo com o
art. 33. § 3~. da Lei nA 4.117. de 27 de a
gosto de 1962. por 10 (dez) anos a partir 4e

Art. 3 2 Este Decreto entra em vigol ",
data de sua publlcação.

Brasília. 4 de agosto de 1992; 171~ d(l In
dependência e 104 Q da República. _ f.
Collor.

Aviso n~ 996 _ AL/SG.

Brasília. 4 de agosto de 1992.

A Sua Excelênc1a o Senhor
Deputado INOCÊNCIO OLIVEIRA
Primeiro Secretário da Câmara dos 8eputados
Br.as í 1 i a-DF.

Senhor Primeiro Secretário.

Encami nho a essa Secretarl a a Mensagelll ci,)

Excelentíssimo Senhor Presidente da RepúblI
ca. acompanhada de Expos i ção de Mot i vos eJo
Senhor Ministro de Estado.dos Transportes e
das Comunicações. na qual submete ~ aprecia
ção do Congresso Nacio~~j o ato constante do
Decreto que renova a outorga defer i da ~ "!)

CIEDADE RÁDIO CONTINENTALLTDA.

Atenciosamente. _ Marcos CCliftt)ra, Secl-eti'!
rio-Geral da Presidência da República.
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COHISSAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COHUNICAÇAO E INFORMATICAPARECER DA

COMISSAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COHUNICAÇAO E INFORMATICA

I - RELATORIO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ , DE 1996

no pedido de renovação encontra-se
devidamente instruido de acordo com a
legislação em vigor e a estação està
funcionando dentro das características
técnicas a ela atribuidas por' este
Ministério".

De conformidade com o art. 49, inciso XII,
combinado com o parãgrafo 10 do art. 223, da Constituição
Federal, o Excelentissimo Senhor Presidente da Rep6blica

submete à apreciação do Congresso Nacional. através da

Mensagem nQ 454, de 1992, o ato que renova a concessão da

Sociedade Rãdio Continental Ltda., para explorar, na cidade

de Coronel Freitas. Estado de Santa Catarina. sem direito de

exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em onda média.

Transportes e das Comunicações esclarece que:

integra o

Na respectiva' Exposição

processo. O então Ministro

de Motivos,

de Estado

que

dos

Aprova o ato que renova a
concessão da Sociedade Ràdio
Continental Ltda., para
explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda
média, na cidade' de Coronel
Freitas, Estado de Santa
Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. lQ g ap;pvado o ato a que se refere o

Decreto de 04 de agosto de 1992, que renova a concessão da

Sociedade Rãdio Continental Ltda., para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, a partir de 20 de outubro de 1990. sem

direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em

onda média. na cidade de Coronel Freitas. Estado de Santa

Catarina.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

Atendendo ao disposto no parãgrafo 30 do

artigo 223 da Constituição Federal, a matéria foi enviada ao

Poder Legislativo para a devida apreciação. visto que o ato

de renovação somente produzira efeitos legais após a

delioeração do Con~resso Nacional.

Nos termos do art. 32, lI,

Interno. a esta Comissão compete deliberar

técnicos e formais relativos ã proposição

exame.

11 - VOTO DO RELATOR

"h", do Regimento

sobre os aspectos

submetida ao seu

Sala da Comissão, em 04 de ?1.CUjrl1jyu;, de 1996.

/./ .~.
{.-t/;;'~/< .

Deputado WAGNER ROSSI
Relator ~

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁnCA

MENSAGEM N° 454/92

o processo de renovação de outorga requerido

pela Sociedade Ràdio Continental Ltda., executante do

serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de

Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina. encontra-se de

acordo com a prAtica legal e documental atinente ao processo

renovatório.

Todas as exigências da Resolução nO 01, de

1990, foram atendidas e os documentos acostados aos autos

PARECER DE COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática,
em Reunião Ordinária realizada hoje, aprovou, por unanimidade, o parecer
favorável do Relator á Mensagem n° 454/92, nos tennos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

o ato de renovação de outorga obedece aos

princípios de constitucionalidade, especialmente no que se

refere aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal. e

atende às formalidades legais, motivos pelos quais somos

pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do

Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

indicam a regularidade na

radiodifusão.
execução dos serviços de Estiveram presentes os seguintes Deputados: l'l'ey Lopes _

Presidente; Carlos Apolinário e Wagner Salustiano - Vice-Presidentes: Antônio
Joaquim Araújo, Arolde de Oliveira, João Iensen, José Mendonça Bezerra,
Maluly Netto, Paulo Borhaunsen, Paulo Heslander, Edinho Araújo, Hélio Rosas,
João Almeida, Pedro lrujo, Roberto Valadão, WagJ)er Rossi, Corauci SobrüúlO.
Laprovita Vieira, Welinton Fagundes, Domingos Leonelli, José de Abreu, Koyu
lha, Luiz Piaullylino, Salvador Zimbaldi, Vic Pires Franco, Jaques Wagner,
Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Euripedes Miranda, Leonel Pavan e Inácio
Arruda, membros titulares; César Bandeira, José Rocha, Vilmar Rocha, Renato
Jolmsson, Adroaldo Streck, Antônio Carlos Pannúuzio, Ivan Valente e Tilden
Santiago, membros suplentes.

Sala da Comissão, em cil de ''YtO~bwde 199@.

/J ~.é-{/~

Deputado WAGNER ROSSI
Relator

Sala da Comissão, em 27 de novembro de 1996.
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radiodifusão,
pelo código
regulamentos.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATNO
N.!! 352, DE 1996

(Da Comwão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
MENSAGEM N" 463/93_

Aprova o ato que renova a concessao outorgada à Rádio Industrial
de Várzea Grande Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Várzea Grande, Estado de Mato
Grosso.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (art. 54))

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

constituição, e nos termos do art. 6 1 , inciso I. do Decreto n 1 88.066,
de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo n l

29118.000098/91-99.

DECRETA

Art .. 1- Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3 1 ,

da Lei n- 4.117, de 27 de agosto de 1962, por 10 (dez) anos, a partir
de 28 de maio de 1991, a concessão deferida à Rádio Industrial de
Várzea Grande LtC!a, pelo Decreto n" 85.970, de 0" de maio de 19B1,
cuj o prazo residual da outorga foi mantido pelo decreto sem número de
10 de maio de 1991, para explorar, selll direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonorit em onda média, na cidade de Várzea
Grande, Estado de Mato Grosso.

Parágrafo tinico. A execução do serviço de
cuj li. outorga é renovada por este Decreto, reger-se-á

Brasileiro de Telecomunicações, leis SUbseqüentes e seus

Art. 2- Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3- do art. 223
da Constituição. .

Art. 3" Este Decreto estra em vigor
Art 10. Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto de 06 de julho de 1993,

que renova. por 10 (dez) anos, a partir de 28 de maio de 1991. à concessào deferida á Rádio
Industrial de Várzea Grande Ltda, para explorar. sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda media. na cidade de Varzea Grande, Es.tado de Mato Grosso.

An. 20
- Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação

Sala da Comissão. 2.7 de novembro de 1996.

publicação.

Brasilia, 06 de julho
Independência e 105 1 da República.

Aviso n" 1.581 ~ SUPARlC. Civil.

de

na data de sua

1993; 172- da

Senhor Primeiro Secrelário,

Brasma, 27 de jullio de 1993.

MENSAGEM NO 463, DE 1993
(Do Poder Executivo)

Submete ã consideração do Congresso Nacional o ato con~

tanta ão Decreto de 6 de julho de 1993, que "renova a

concessão outorgada à Rádio Industrial de várzea Grande
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em

onda ~édia, na cidade de Várze~ Grande l Estado de Mato

Grosso.

(As COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇJl.o E I~

FoRMA~ICA; E DE CONSTITUIçAo E JUSTIÇA E DÊ'. REDAçAo
(ART. 54))

Senhores Membros d<J Congre.oso Nacional.

Nos tennos do anigo 49. i.nciso XII. combinado com o § l- do artigo 223. da

Constituiçio Federal. submeto l apreciação de Vossas Excelências o ato constante d? Decreto.de 6
de julho de 1993, que "Renov•• concesslo outorgada à Rádio Industrial de Várzea Grande Lida.
para explorar serviço de radiodifuslo sonora em onda média.. na cid.1de de Vh7.ea Grande. Estado

de Mato Grosso".

Encaminho a essa Secretaria a Mensagem do Excelcntfssimo Senhor Presidente da
República. na qual submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constante de Decreto de 6

de julho de 1993. de concessão à Rádio Industrial de Várzea Grande LIda.

Atenciosamente,

HENRIqUE EDUARjl FERREIRA HARGREAVES
MInIstro de Est~~hCfe da Casa Clvil da

Presidêb'cía da Repliblica

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSOS CAMPOS
PrimcI~o Secretáno da Câmara dos Deputados
BRASILlA-DF.

~"PARECERDA

COHIBSÃO DE CI!NCIA E ~ECNOLOGIA, COHUNICAÇÃO I! INFORHÁ~ICA

I - IlBLA~ÔRIO

de 1993. De confonnidade com o art. 49, inciso XII,

combinado com o S 12 do art. 223, da Constituição Federal, o

Excelentlssimo Senhor Presidente da República submete à

apreciaçao d( congresso Nacional, através da Mensagem ng 463,

de 1993, o ato que renova a concessão da Rádio Industrial de

Várzea Grande Ltda., para explorar, na cidade de Várzea

G:t"ande, Estado de Mato Grosso, sem direito de exclusividade,

serviço de radiodifusão sonora em onda média.

o P R E S I O B H T E O A R E P 'O B L I C A, no
uso das atribuições que lhe conferem os arts. 8.4, inciso IV. e 223. da

Renova a conce.uão outorgada à R4dio
Industrial de V'rzea Grande Ltda, para
explorar ••rviço da radiodifusão sonora
em onda aédia, na cidade de Várzea
Grande, Estado de Mato Grosso.

DI!Cl\ETO DI! 06 DE JULHO DE 1993 Atendendo ao disposto no S 3Q do artigo 223 da

Constituição Federal, a matéria foi enviada ao Poder

Legislativo para a devida apreciação, visto que o ato de

renovação somente produzirá efeitos legais ap6s a deliberação
do Congresso Nacional. .

Nos termos do art. 32, II, "h", do Regimento

Interno, a esta Comissão compete deliberar sobre os aspectos

técnicos e formais relativos à proposição submetida ao seu
exame.
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II - VO'fO DO RI:LATOR

o processo de renovaçáo de outorga requerida

pela Rádio Industrial de Várzea Grande Ltda~, executante do

serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de

VArzea Grande, Estado de Mato Grosso, encontra-se de acordo

com a prática legal e documental atinente ao processo
renovat6rio.

Todas as exigências da Resolução ng 01, de

1990, foram atendidas e os documentos juntados ao. autos

indicam a regularidade na execuç40 dos serviços d.
radiodifusão.

o ato de renovaç40 de outorga obedece aos
principias de constitucionalidade, especialmente no que se

refere aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal, e atende
às formalidades leqa~s, motivos pelos quais somos pela

ho~ologaçáo do ato do Poder Executivo, na forma do projeto de
Decreto Legislativo que ora apresentamos.

Sala da Comissão, em ~5 de ,,()...:........; de 1995.

t, / jtl..~
Deputado ~& HESLAKOER

Relator

cOIIIsBio OI: CIOCIA I: TECJlOLOGIA. COIIlIJIICAÇÃO E IH1'oRllÁTICA

Arruda. membros tituIares; Cêsar Bandeira, José Rocha, Vilmar Rocha, Renato
Johnsson, Adroaldo Streck, Antônio Carlos Paonunzio, Ivan Valente e Tilden
Santiago, membros suplentes.

Sala da Comissão, em 27 de novembro de 1996.

.~~/\"'-1,\ _
Depu~do NEj-f~

'PrCStãente

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 35.3, DE 1996

(Da Comisoio de Ciêneia e Tecnologia, Comunieação e Informática)
MENSAGEMNe 712194

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Sociedade
Oeste Catarinense Ltda., para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Chapec6, Estado de Santa Catarina.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o CO:'lGRESSO NACIONAL decre..:

Aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Râ-dio
Industrial de V.1rzea Grande
Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora e.m onda.
m6dia, na cidade de VArzea
Grande, Estado de Mato Grosso.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 11& • OI: ;Ut5 Art. 1" ~ Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nO 599, de 15 de agosto
de 1994, que renova, a partir de 12 de agosto de 19t13. a permissão outorgada à Rádio
Sociedade Oeste Catarinense Ltda. para e'Xplor<'lf. sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em frequ6ncia modulada. na cidade de Chapecó. Estado de Santa
Catarina

An 1° - Este decreto legislati\·Q ~ntril em vigor na data de sua publicação.

Sala da COJ11Jssào. '27 de Ilo\.elllbro de I(N6

Art. lQ Fica aprovado o ato a que se refer6 o

Decreto de 06 de julho de 1993, que renova, por 10 (dez) anos,

~ partir de 26 de maio de 1991, a concessão outorgada à Rádio

Industrial dQ Várzea Grande Ltda., para explorar, sem direito

de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
m6dia, na cidade de VArzea Grande, Estado de Mato Grosso.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra e. vigor
na data de sua publicaçAo. MENSAGEM N° 712, DE 1994

(Do Poder Executivo)

f;'V

m- PARECER DE COMISSÃO

.4/~" .
Deputado PA~~LAJlDJ:RR

Relator

Sala da ComissAo, em 15 de de 1995. Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato cons
tante da Portaria n9 599, de 15 de 'agosto de 1994, que

renova a permissão outorgada à Rádio Sociedade Oeste
Catarinense Ltda., para explorar, sem direito de excl~

si~idade, serviço de radiodifusão sonora em f~~nuência

modulada, na cidade de Chapecó, Estado de Santa Ca~~

na.

(ÀS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E IN

FORMÁTICA; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática,
em ReWllão Ordinária realizada hoje, aprovou, por unarurrndade, o parecer
favorável do Relator à Mensagem nO 463/93, nos tennos do Projeto de Decreto
Leglslativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Ney Lopes 
Presidente; Carlos Apo\inário e Wagner Salustiano - Vice-Presidentes; Antônio
Joaquim Araújo, Arolde de Oliveira, João Iensen, José Mendonça Bezerra,
Maluly Netto, Paulo Borhaunsen, Paulo Heslander, Edinho Araújo, Hélio Rosas,
João AlmeIda, Pedro !ruJo, Roberto Valadão, Wagner ROSSI, Coraucl Sobrmho,
Laprovita Vieira, WeliotoD fagundes, Domingos Leonelli, José de Abreu, Koyu
Iha, Luiz Piauhylioo, Salvador Zimbaldi, Vic Pires franco, Jaques Wagner,
Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Euripedes Miranda, Leonel Pavan e InáCIO

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos tern10S do artigo 49, inciso xn, combinado com o § I" do artigo 223, da

Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações. o ato constante da Ponaria n" 599. de
15 de agosto de 1994. que renova a pennisslo outorgada à Ridio Sociedade Oeste Catarinense
Ltda., para explorar. sem direito de exclusividade, serviço de radiodifuslo sonora em freqüência
modulada. na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina.

BrasOia. de setenbro de 1994.

9LiJ
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.........•.•••.•.••••....•.••..••...•.....

Titulo IV

DA ORGN"flZAçAO DOS PODERES

Capitulo I
DO PODER LECiISLATIVO

.......•. ~ ,......•...•.••..•..........

SteÇM1n
, Ou Atrlbulf6e6 do Congreuo 1't«ItJnM

..........••.....•..•...•.................

Art. .49. E da com~tencl<1iellc!usiva elo Congresso NKIOnIl

I - resolver dtflt\illvame'nte sobre tratados. lICordos ou
atos IntemaClOf'IalS que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao p4tflmónlo I\aClOl1al.

• - autorIzar o Presidente da Rtpublica a declarar guerra
a celebrar a paz. I ~rmltlf que forças estrangeiras transitem
~lo terJItoTlo nllClOnal ou nele permane-çam temporar"'mente.
ressaJo.aclos 0$ casos preVI)lOS em lei complementar.

III - autorizar o Presidente e o Vice·Presidente da Repu·
b1lca a se ausentarem do PaIs. quando a ausenc.a e.ceder a
qUlnzed"'s.

IV - aprovar o estado de defesa e a íntervençao federal.
autonzar o e5llldo de Slllo. ou sus~nder qualquer uma dessas
medidas.

V - sustar os IIOS ,normativos do Poder Eaecu!lvo QUf
e.orb,tem do poder regulamentar ou dos hmltes de de~gaçlO

legIslatIVa:
VI - mudar temporanamente sua sede.
,VII - fill/lr idénlic.,remuneraçao para 0$ Deputados Fede·

ralS eos Senadores. ,em cAda legislatura. para a subseque(lt~..
obser.ado o que d,spoem 05 arts, 150. n. 153. UI. e 153.•
2.1' ' "

VIII - fillllr para cada 'e.erclCtO finarll"e.ro I remuneraÇlO
elo Pr~"d~nte e elo V... e·Prt'.KJente da Repubhca e dos M.nlwo~
de E>LIdo. ob~",ddo o que "',~~m 05 arts. 150 •. 151 MI.
e 153. ~ 2. L

IX - ,u1qar anuall1'lf'nte as contas pi'estadas pt'Io PreSI
dente di Repubhcà e aplte..r 05 relatoTtOs sobre a e.«uçao
dos pW.lO$ di! perna:

X _ fiscakut e controlar. diret.atnente. ou pot ~Iq~r
di! suas Casas. os atos elo Poder El!KutNo. incluld05 05 di
administração~:

XI - ZNr peI.t ptewrvaçio de sua competência legisWUv.
em face da atribuíçionormillvl elos CUltos Poderes;

)(J - apl'K* os Mos di! eoncess*l t renovaçio dr con·
cess~ di! tm.ssoru di! rAdtO e ttlev,SIQ;

XII~ escolher dois ter..os elos membrO$ elo TrlbuNl df
ConlAS,.ct.,Uo~;

'JN ,,_ .prOll.r It\K'''IVU elo Podl!r EateulJYO referentes
• MldAdes nucleares.

1N - aulOrLl., referendo e convoe" pleblscto.

)M - .utorlur. em ttrrlS ínc:bgenlS. I ellploraçio e o
aplOIIeltMntnto di! recursos hldncos e • pesquisa e lavrl df
rlqutUl mlr\ef111:

lCW - 1pf0ll., pi'e....rntnle. a aheNÇio ou concesWo
dr Itff•• pub/tc.. com "e. ~not • dota mil eq~
twcure•.

11Nlo YIn

OA ORDEM SOCIAL

c.pltI.Alo I
DISPOSIÇAO GERAl

.••••.••.........•.•..•.••...............

CapI"uIoV
DA COMUNICAÇÃO SOCIAl.

.........•....•..............................

Art. 223. Compete., Poder Ea«utí'<'O outorgar e ren<:l"ar
,concessão. ~rm15Sào e autonUÇio par. O WMÇO c:Ie radiodi.
flJsão'5C)nOf1 e c:Ie JOl'lS eimagtl'ls.~ o princ'P'O ct.
'complemenwlidoc:Ie elos listemaspnv.do. pubhco e l!SlM

, 1. PC~ Naciol'l,~. o~ no prazo do
~ ~. n 2" e'.".1 cantlr elo recebimento di mensagem'2" Anio~ioda concessão ou~isWo depen
der' de aprovaçkl dI!. no mrnomo. dois ~mtO$ elo CQrl~
NaclOMaI. em ~io nominal.'3" O ato de oulcr9ll OU renovaçio scmmtr produz'"
efeitos legais ap6s dehbefaçáGdo Congresso "iaclCltlal. na forma
dos ptrâgrafQs,""~., .,

I.. Oc~ da~ ou pennisSio. 8nln
ele~ o prazo. c:Iepenc:Ie de decls*l judic1llL'5" O p"uo da ccncnsio ou ~rmiss60 wri de dez
anos para as emissoras der~ e,de qumze ptra aS det~

.....•..•.•.........•.•...•~ ......•........
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Exposrçlio DE MOTIVOS N9 91/MC, de 25 de agosto de

1994, do Senhor Ministro de Estado das Comunicações

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a inclusA
Portaria nQ 599 de 15 de clg05tO de 1994, pela qual renovei a
permiSSÃO outorgada à R'dio Sociedade Oeste C&tarinense Ltda.. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüéncia modulada, na
cidade de Chapec6. Estado de Santa Catarina.

Os 6rgi05 competentes deste Ministério manifestaram-se
sobre o pedido. considerando-o devidamente instruldo de acordo com li.
legis ração apI icável. o que me levou a deferir o requerimento de
renovaçã.o.
J. Esclareço que. n05 termos do § JQ do art. 223 da
Constituição. o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional. para onde solicito seja encaminhado
o referido a.to. acompanhado do Processo Administrativo nº
50820.000316/93. que lhe deu origem.

Respe i tosamente ~

OJALN~STOS OfiRAIS
:.linistro de Estàdõ da; cimunicacões

PortaTi& n'Q 599. de 15 de Agosto de 1994.

o Ministro de Estado das COllunicações. no uso de suas
atribuições. conforme o dlSposto no art. 62. inciso lI. do Decreto nQ
88.066. de 26 de janeiro de 1983. e tendo erl vista o que consta do
Processo nQ 50820.000316/93.

R E S O L V E:

I. Rênovar. de acordo com o art. 33. J2', da Le i nQ 4.117.
de 27 de agosto de. 1962,8 parti,r... de.22 de agolto de !°'93. a permíssio
outorgada à Rádio 'Socied&de Oeste Ca.tar.inense Ltda •• pela Portar'ia n2
132, de 17 de agosto de 198J, para explorar. sem direito de
exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em freqüancia modulada.
nft. cidade de Chapecó. Esta.do de Santa Ca.t~I:ln!..

lI. A execução do serviço. cuja outorga é renovada por esta
Portaria. reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações. leis
subseqüentes e seus regulamentos. .

III. Este ato somente produzir.t efeitos legais após delibera
ção do Congresso Nac iona I, nos t ermos do fi JQ do 8U. 22J da Coos t i
tuiçio.

IV. Esta Portaria entrar.t em vigor na data de sua publicação.

apreciação do Congresso Nacional, por meio da Mensagem 712. de 1994, o ato que renova a

pennissão da Rádio Sociedade Oeste Catarinense Ltda, para explorar, na cidade de Chapecõ,

Estado de Santa Catarina., sem direito de exclusividade. serviço de radiodifusào sonora em

freqüência modulada.

Na respectiva Exposição de Motivos, que integra o processo. o então

Ministro de Estado dos Transpones e das Comunicações esclarece que:

"Os órgãos competentes deste Ministério
manifestaram·se sobre o pedido. considerand~ devidamente
instruido de acordo com a legislação aplicavel. o que me levou a
deferir o requerimento de renovação. ti

Atendendo ao disposto no § 3" do llIt 223 da Consl1tuição, a materia foi

enviada ao Poder Legislativo para a devida apreciação. uma vez que o ato somente produzirá

efeitos após a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre·nos, portanto. opinar sobre os aspectos técnicos e formais da

matéria submetida ao exame desta Comissão. nos tennos do inciso lI. alínea "h". do 3rt. 32 do

Regimento lnterno.

U - VOTO DO RELATOR

O processo de renovação je outorga requerido pelo Rádio Sociedade Oeste

Catarínense Ltda., executante do serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na

cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, enconlm-se de acordo com a prática legal e

documental atinente 80 processo renovatório e os· documentos juntados aos autos indicam a

regularidade na execução dos serviços de radiodifusão.

Todas as exigências da Resolução n' OI, de 1990, desta Comissão, foram

atendidas e os documentos juntados aos autos indicam a regulandade na execução dos serviços.

o ato de renovação de outorga obedece aos .princípios de

constitucionalidade, especialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição Fedem!,

e aten~ .. Jonnalidades legais, motivos pelos quais somos pela homologação do ato· do Poder

ExecutiJo, na fonna do Projeto de Decreto Legislativo que o", apresentamos.

OJALW MOIlAIS

Aviso n·L9~ - SUPARJC. Civil.

Sala da Comissão, em 3\ de " de 1996.

arulUa. 2 de _"",*,,,, de 1994.

senhor Primeiro SC<retúio, COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATlVO N" ,DE 1996

Encaminho a essa Sectcwia a Mensagem do ·.Excelenl1s5imo S.cnhor Presidente da
Rcptlblk:.. acompan!llda de ExpoaiçlD de MotivOJ do senllor Mlnislro·.k Emdo du

Comunicaçõt.S. 1\& qual submete llprecíaçlO do Conpcsso N~onal o aro consu.ue da Porwia o·
599. de 15 de aptO de 1994, quc ..nova I penniulo OUlDrpda llWio SOCiedade 0cJle
CalarincnJe LllIa., na cidade de Chapcc6, Estado de Sanla CatariJ!a.

HENRIQUE EDU~fEIlREIRA HARGREAVES
Minútro de Chole da CuaCIvil

da Presi • da Rcpllbllca

AS.._05eJl!lor·
DepulJdo wn.sON CAMPOSl'rImcllo _ da CImara dos Deputadoa
RB.Wl.IA-Df.

PARECER DA

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

l-RELATÓRIO

De confonnidade: com o ano 49, inciso XII, combínado com o § 1" do In.

223, da ConstilUiçã~ Federal. o Excelentissimo Senhor Presidente da República submeTe á

Aprova o ato que renova a permissão outorgada .a
Rádio Sociedade Oe~e Catannense Lida, para explorar
serviço de radindifusão sonora em freqllência modulada, na
cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. I" Fica aprovado o ato a que se refere aPortaria n" 599, de 15 de agosto

de 1994:que renova por lO (dez) anos, a pertir de 22 dC agosto de 1993, a perinissão outorgada à

Rádio Sociedade Oeste Catarinense Lida. para explorar, sem direito de exclusividade. serviço de

radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina.

Art. 2" Este detrelo legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, em " de. '.' .u', ,-'" de 1996.

~
Relator

fi - PARECER DE COMISSÃO

'~ ,

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática,
em Reunião Ordinária realizada hoje, aprovou, por unanimidade, o parecer
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favorável do Relator á Mensagem n' 712/94, nos termos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Ney Lopes 
Presidente; Carlos Apolinário e Wagner Salustiano - Vice-Presidentes; Antônio
Joaquim Araújo, Arolde de Oliveira, João Iensen, José Mendonça Bezerra,
Maluly Netto, Paulo Borhaunsen, Paulo Heslander, Edinho Araújo, Hélio Rosas,
João Almeida, Pedro lrujo, Roberto Valadão, Wagner Rossi, Corauci Sobrinho,
Laprovita Vieira, Welinton Fagundes, Domingos Leonelli, José de Abreu, Koyu
lha, Luiz Piauhylino, Salvador Zimbaldi, Vic Pires Franco, Jaques Wagner,
Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Euripedes Miranda, Leonel Pavan e Inácio
Arruda, membros titulares; César Bandeira, José Rocha, Vilmar Rocha, Renato
JolUlsson, Adroaldo Streck, Antônio Carlos PaIUlúnzio, Ivan Valente e Tilden
Santiago, membros suplentes.

Sala da Comissão, em 17 de novembro de 1996.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 55. DE 7 DE MAIO DE 1996. DO SR. MINISTRO DE

ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Excelentísslmo Senhor PreSidente da Repúbllca,

Submeto à aprecIação de Vossa ExcelênCIa o Inclusa Processo AdmInistratIvo nD

53700.000060/94. em que a Râdlo Difusora de Aquldauana LtdS,. concesslonána da servIço de
radlCdirUsão sonora em onda media. na CIdade de Aquldauana. Estado do Maio Grossa do Sul
soliCIta renovação do prazo de VigênCIa de sua concessão por maIs dez anos.

2, A concessão em apreça fOi outorgada á SOCIedade pela Portana MVOP nO 250. de
14 de março de 1951. publicada na DiáriO OfiCIai de 09 de maIo do mesmo ano, e r~novada.
pela última vez, a partIr de 1° de maIo de 1984. pelo Decreto nO 92.852. de 27 de Junho de
1986. publicado no Diária OfiCIai de 30 subseqüente. cUJo prazo reSidual fOI mantido pelo
Decreto de 10 de maio de 1991. devendo a renovação aqUi tratada. caso defenda, ocorrer a
csrtlr de 1°de mala de 1994

3. Esclareço que a entidade passou a condição de concesslonâria em razão de
aumento de potênCIa, autOrizado para a sua emissora, nas termos da Ponana nO 206, de 2 de
junho de 19132. publicada no Diârio Oficial de 22 seguinte.

4. O pedido de renovação encontra~se Instruido de acorda com a legislação em
vigor e a emIssora está funCIonando dentro das características téCnicas a ela atnbuídas por
este Minisféno,

de 1996

Ministro

Decreto de 16 de

Renova a concessão da Râdio Difusora de Aquidauana Uda.,
para explorar servIço de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Aquidauana, Estado do Mata Grosso do Sul.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso das alnbuiçôes que lhe conforem os arts.
84. InCISa IV. e 223 da COnStitUição. e nos termos do art. 6D

• mClsa I. da Oecreto nO 88.066, de
26 de JaneIro de 1983. e tendo em vista o que consta do Processo Admlnlstratlvo nO
53700.000060194.,"

DECRETA:

5. Nas termos do § 3°. do art. 223 da Constituição, o ato de renovação somente
produzirâ efeitos legais após deliberação do Congresso NaCIonal, para onde deverá ser
remetido o processa adminIstrativo pertinente, que esta acompanha.

Re eltosamente,

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N!! 355, DE 1996

(Da CominA0 de Ciência e Tecnologia, ComunicaçAo e Informática)
MENSAGEM N! 465/96

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54))

Aprova o ato que renova a concess30 da Rádio Difusora de
Aquidauana Ltda., para explorar serviço de radiodífusao sonora
em onda média, na cidade de Aquidauana, Estado do Mato Grosso do
Sul.

o CONGRESSO NACIONAL decreto:

Art. 1° Fica renovada, de acordo com o art. 33, § 3°. da LeI nO 4.117, de 27 de
agasto de 1962, por dez anos. a partir de 1° de mala de 1994, a concessáo outorgada à RádiO
Dífusora de Aquidauana Uda., pela Portana MVOP nl) 260. de 14 de março de 1951, publicada
no Diãno Oficial de 09 de mala do mesma ano, renovada pelo Decreto nO 92.852. de 27 de
JUnho de 1986, sendo mantido o prazo residual da outorga pela Decreta de 10 da maIo de
1991, para explorar,sem direito de exclUSividade. serviço de radladifusilo sonora em onda
media. na cidade de Aquldauana, Estado do Mata Grosso do Sul

Parágrafo ÚniCO. A execução do servIço de radIodifusão. cuJa outorga e renovada
por este Decreto. reger~se..ã pelo Cõdlgo BrasileIra de TelecomUnicações. leiS subsequantBs e
seus regulamentos.

Art. 20 Este ata somente prodUZirá efeItos legaiS apõs deliberação do Congresso
NaCional. nos termos do § 3° do art. 223 da Constituição

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

Art. IC
- Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto de 16 de maio de 1996,

que renova, por 10 (dez) anos. a panir de )0 de maío de )994. a concessão outorgada aRádio
Difusora de Aquidauana Ltda.• para explorar. sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusão sonora em onda média. na cidade de Aquidauana. Estado do Mato Grosso do
Sul.

Art :!I) - Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissào. 27 de novembro de 1996.

MENSAGEM N'465 DE 1996
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato constanle do Decreto de 16 de
maio de 1996, que "renova a concessão da Rádio Difusora de Aquidl\uana Lida.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Aquidauana, Estado do Mato Grosso do Sul".

Brasilla, 1 Ó do
Ropública.

Aviso n" '594 - SUPARlC. Civil.

ma.io . do 1996; 175' da Indopondél\Cla e 108' da

Bra!ilia, 22 de ui o de 1996.

(ÁS CqMISSOES DE CII:NCI~ E TECNOLOGIA, Cq,MUNICAÇÃO E
INFORMATICA: E DE CONSTITUIÇAO E JUSTiÇA E DE REDAÇAO (ART. 54))

Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § l° do anigo 223. da

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

Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Decreto de 16 de

maio de 1996. que "Renova a concessão da Rádio Difusora de Aquidauana Ltda., para explorar

serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Aquidauana, Estado do Mato Grosso

do Sul".

Atenciosamente,

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

da Presidência da República

Senhor Prirndro Secretário,

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

Encaminho a essa Secretaria Meosagem do ExcelentíssirTK,> ~enhor Presidente da

República na qual submete à apreciação do Congre5so Nacional o ato constante do Decreto de 16

de maio de 1996. que renova a concessão da Rádio Difusora de Aquidauana Lt~a. da cidade de

Aquidauana. Estado do Mato Grosso do Sul.

de 1996.matode
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PAREÇERDA
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TEC:'/OLOGlA, COMUNICACÃO E INFORMÁTICA

(- RELATÓRIO

De confonmdade com I) art, 49. inctso XII. combinado com o § l° do

a.rt. 223, da Constituição Federal. o Excelentíssimo Senhor Presidente da Republíca submete à

apreciação do Congresso Nacional, arompanhado da Exposição de Motivos do Senhor

Ministro de Estado das Comunicações. o ato que renova a concessão·da RÀDIO DmJSORA

DE AQUlDAUANA LTDA., para executar, na cidade de Aqwdauana, Estadà do Mato Grosso
do Sul, serviço de radiodifusão sonora em onda média. constante de Decreto de 16 de maío de

1996.

Na Exposição de Motivos. o Senhor Ministro esclarece:

"O pedido de renovação encontra~se Instruido de acordo com a

legislação em vigor e a emissora está funcionando dentro das
características tecnicas a ela atríbuidas por este Mínisterio".

~ ...,

Atendendo ao disposto no § 3° do art. 123 da Constituição, a matéria foi

enviada ao Poder Legislativo para a devida apreciação. uma vez que o ato somente produzirà

efeitos apàs a deliberação do Congresso Nacional.

Cumpre.nos, portanto, opinar sobre os aspectos tecnicos e formais da

materia. submetida ao exame desta Comissão. nos termos do inciso lI, alínea "h", do art. 32 do

Regímento Interno.

/1- VOTO DO RELATOR

o processo de renovação de outorga requerido pela RÁDIO D!FUSORA

DE AQUlDAUANA LTDA.. executante de servIço de radiodifusão sonora em onda média, na

cidade de Aquidauana. Estado do Mato Grosso do Sul. encontra-se de acordo com a ptática
legal e docwnental atinente ao processo renovatório e 05 d~wnentos juntados aos autos

indicam a regularidade na execução dos se<viços de radiodifusilo.

o ato de renovação de outorga obedece aos princípios de

constitucionalidade. especialmente no que se refere aos artigos 220 a 223 da Constituição
Federal. c atende âs fonnalidades legais. motivos peles quais somos pela homologação do ato
do Poder Executivo, na foma do Projeto de Decreto Legts\ativõ que ora í1?resentSmos.

Sala da Comissão, em de ( .......1'. lL.de 1996.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

m- PARECER DE COMISSÃO

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática,
em Reunião Ordinária realizada hoje, aprovou, por unanimidade, o parecer
favorável do Relator á Mensagem n° 465/96, nos tennos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Ney Lopes 
Presidente; Carlos Apolinário e Wagner Salusliano - Vice-Presidentes; Antônio
Joaquim Araújo, Arolde de Oliveira, João Iensen, José Mendonça Bezerra,
Maluly Netto, Paulo Borhaunsen, Paulo Heslander, Edinbo Araújo, Hélio Rosas,
João Almeida, Pedro !rujo, Roberto Valadão, Wagner Rossi, Corauci Sobrinho,
LaproVita Vieira, Welinton Fagundes, Domingos Leonelli, José de Abreu, Koyu
Iha, Luiz Piaubylino, Salvador Zimbaldi, Vic Pires Franco, Jaques Wagner,
Pinheiro Landim, Ricardo Izar, Euripedes Miranda, Leonel Pavan e Inácio
Arruda, membros titulares; César Bandeira, José Rocha, Vilmar Rocha, Renato
Johnsson, Adroaldo Streck, Antônio Carlos PannÚllzio, Ivan Valente e Tilden
Santiago, membros suplentes.

Sala da Comissão, em 27 de novembro de 1996.

Deput~~ES
~

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N.!! 358, DE 1996

(Da Comisolo de Ci~ncia e Tecnologia, ComuniCllçio e InformátiCll)
(MENSAGEM N!! 743/94)

Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio FM correio
de João Pessoa Ltda., para explorar serviço de radiodifus:lo
sonora em frequência modulada, na cidade de João Pessoa, Estado
da Paraíba. .

(A COMIssJlO DE CONSTITUIÇJlO E JUSTIÇA E DE REDAÇAOj

O q)NGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° - Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 604, de 17 de agosto
de 1994. que renova a permissão outorgada li Rádio FM Correio de João Pessoa Ltda.• para
explorar. pelo prazo de 10 (dez) anos, a panir de 3 de agosto de 1991. sem direito de
exclusividade:. serviço de radiodifusão sonora em frequencia modulada. na cidade de Joio
Pessoa. Estado da Paraiba.

Art 2°~, J:"ste deçreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão. 04 de dezembro de t996,

Aprova o ato constante de Decreto de 16 de maio
de 1996, que "renova a concessão da RÁDIO
D!FUSORA DE AQUlDAUANA LIDA., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade
de Aquidauana., Estado do Mato Grosso do Sul".

PROJETO DE DECRETO LEGISLAT/VO N" ,DE 1995

MENSAGEM N° 743, DE 1994
(Do Poder Executivo)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. }'1 É aprovado o ato a que se refere o Decreto de 16 de maio de
1996, que renova a concessilo outorgada á RÁDIO DIFUSORA Dê AQUlDAUANA LIDA.
plra executar, pelo pmzo de 10 (dez) anos, a partir de I' de maio de 1994, sem direito de
exclusividade. serviço de radiodifusão sonora em onda mêdia, na cídade de Aquidauana,

E$tado do Mato Grosso do SUl.

Art. 2& Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua

Submete à consideração do Congresso Nacional o ato cons

tante da Portaria n9 604, de 1" de agosto de 1994, que

renova a permissão outorgada ci mIO FM CORREIO DE JoAo

PESSOA LTDA., para explorar, sem direito de exclusividade,

serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na

cidade de Joáo Pessoa, Estado da paraíba.

OIS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇJlo E IN_

FORMÂTICA, E DE CONSTITUIÇJlo E JUSTIÇA E DE REDACJl.OI

Senhores Membros do ConifOSSO Nacional,

Nos tennos do artigo 49, inci&o xn, combinado com O § I" do artigo 223, da
Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excel!ncias, acompanhado de Exposição de
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Motivos do Senhor Ministro de Estado d.. Comunicações. o lllD conslllnte do Penaria n' 604. de

17 de agosto de 1994. que renova a permisslo outorgada à RÁDIO FM CORREIO DE JOÃO

PESSOA LIDA.. para explorar. sem direito de exclusividade. serviço de radiodililsio sonora em
freqU!ncía modulada. na cidade de Joio Pessoa. Estado da Para/ba.

Brasília, 15 de setembro de 1994.

9ul-

~~,~!~
lN8

Titulo IV

DA ORGAJ'UZAçAO DOS PODERES

ExPO:5tCAO ])f fvlOT/Vos N° "f,(;,(Mc-- ])[? f/ .IH
AGe TO' _DE. 4'17if [)O 5f={IJ(-jO/Z M/(I!iSTR.D DE
'ESTAj)r DA 5 cC' M v {IJ i Cfj c i5 f",

Excelentíssimo Senhor Presidente da .Repúbli'ca.

Submeto .i a.preciação de Vossa Excelência 4. inclusa
Portaria nQ 604, de 17 de agosto de 1994, pela qual renovei a
permiss-o outorgada à Rádio FM Corr~io de João Pessoa Ltda.. para
explorar serviço de radiodifusio sonora em freqüência modulad8., na
cidade de Joào Pessoa. Estado da Paraíba.

2. Os 6rgãos competentes deste Ministério manifestaram-se
sobre o pedido. consíderando-o devid~mcnte instruido de acordo com A
legislação aplicável. o que me levou a deferir o requenmento de
renovaçào.

3. Esclareço q'JE! nos termos do 32 do art. 223 da
·Constituição. o ato de renovação somente produzirá efeitos legais após
deliberação do Congresso Nacional: para onde solicito seja encaminhado
o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo nQ
29122.000110/91-32, que lhe deu origem.

Respe i tosamente,

UIS
municações

Portaria nQ 604 ,de 17 -de Agosto de 1994.

c.pituIo I
DO PODER LEGISLATIVO

&çioH
0.$ Atnbulç6es doC~so1'I«IotM1

Art. 49. E da com~ltoncJa ~xclUSÍ\'a do Congresso Nacional

o Ministro de Estado das COllunicações, uso de suas
atríbuiçõ conforme o disposto no art. 62. inciso 11, do Decreto nQ
88.066. 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do
Processo nQ 29122.000110/91-32.

R E S O L V E:

r. Renovar. de a.cordo com o art. 33, § 3Q. da J.el nQ 4.117. de
27 de agosto de 1962. a partir de J de agosto de 1991,& permissio
outorgada. à. Rá.dio Fl,l Correlo de João PeSSoa Ltda.. pela Portaria nQ
137, de 27 de julho de 1981, para explorar, sem direito de
exclusivida.de, serviço de rar Jdifusão sonora em freqüência. modulada,
na cidade de João Pessoa. Estado da Paraíba.

11. A execução do serviço. cuja outorga é renovada por esta
Portaria. reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.

111. Este ato somente produzirá. efeitos legais ap6s deliberação do
congresso .Vaciona l. nos termos do § 3g do art. 223 da Coos t 1 tu i ção.

XH - Ipr~ciar 05 alos di' conc~ssác.~ reoovaçao~ eon·
cessa0 de emIssoras de radlO ~ leJnllsao:

IV. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publ icação.

I\IJ"",. l/ r r.1
DJ4~A BASTOS ~IlO~&-'\..-...

TItulo VIII

Art. 223. Compete eó Poder Execulivo outorgar e renovar
concessão. ~rmis5ão e eulOrizaçio J*I o seNiço de radiodi
fusão sonora e de lOns e imIIgens. observado o princípio da
complementaridade dos sistemas privado. público e 1!SUIIaI.

§ ),. O Congresso Nacional~í o MO no prazo do
art. 64, §§ 2 e 4'. I contar do recebmento da menMgem.

,-

Aviso n' 1.996- SUPARlC. Civil.

BI1Sllia, 15 de setembro de 1994.

Senhor Primeiro ~tMio,

Encaminho a essa Secretaria a Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente da

Repllblica, acompanhada de Exposiçio de Motivos do Senhor Ministro de Estado das
Comunicações, na qual submete l apreciação do Congresso Nacional o ato constante da Portaria n.
604. de 17 de agosto de 1994. Que renova a concessio outorgada à RÁDIO FM CORREIO DE
JOÃO PESSOA LIDA.. para explol"'..! serviço de radiodifusão sonora em freqU!ncia modulada. na

eidade de leão Pessc3.. Estado da Paraíba.

Atenciosamente.

~
'

HENRIQUE EDUA FERREIRA HARGREAVES
Ministro de Es do Chefe da Casa Civil

da Presid~cia da Repl1blica

A Sua ExceI!ncia o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primel,o Secrelário da Câmara dos Deputados
BRASfL!A.PF.
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-PARECER DA COMISSÃO DE CI~NCI)'-E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Na • DE 1996

integra o

I - RHLATORIO

De conformidade com o art. 49. inciso XII,

combinado com o paragrafo la do art. 223, da Constituição

Federal, o Excelentissimo Senhor Presidente da República

submete ã apreciação do Congresso Nacional, através da

Mensagem na 743, de 1994, o ato que renova a permissão

outorgada a Radio FM Correio de João Pessoa Ltda, , para

explorar, na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, sem

direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada.

Na respectiva Exposição de Motivos. que

processo, o então Ministro de Estado das

Comunicações esclarece que:

"Os órgãos competentes deste Ministério
manifestaram-se sobre o pedido, considerando
o devidamente instruído de acordo com a
legislação aplicâvel, o que me levou a
deferir o requerimento de renovação".

Aprova o ato que renova
permissão outorgada à Radio FM
Correio de Joào Pessoa Ltda.,
para explorar serviço de
radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade
de João Pessoa, Estado da
Paraiba.

O CONGRESSO NACrONAL decreta:

Art. 1Q a aprovado o ato a que se refere a

Portaria nQ 604, de 17 de agosto de 1994, que renova a
permissão eutorgada à Radio FM Correio de João Pessoa Ltda.,

para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, a partir de 3 de

agosto de 1991. sem direito de exclusividade. serviço de

radiodifusão sonora em freqüência modulada. na cidade de

João Pessoa. Estado da Paraíba.

Art. 2Q Este decreto legislativo entra em

vigor na data de sua publicação ..

Atendendo ao disposto no paragrafo 3a do

artigo 223 da Constituição Federal, a matéria foi enviada ao

Poder Legislativo para a devida apreciação, visto que o ato

de renovação somente produzira efeitos legais após a

deliberação do Congresso Nacional.

Sala da Comissão. em 30 de de 1996.

Nos termos do art. 32, rI, "h". do Regimento

Interno. a esta Comissão compete deliberar sobre os aspectos

técnicos e formais relativos à proposição submetida ao seu

exame.

/11 • PARECER DA COMISSÃO

A Comissào de Ciência e Tecnologia, Comunicaçào e lnfonnática,
em Reunião Ordinária realizada hoje. aprovon, por unanimidade, o parecer
favorável do Relator à Meusagem n° 743i94, nos tennas do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

II - VOTO DO RELATOR

cidade de João Pessoa, Estado da Paraiba, encontra-se de

acordo com a pratica legal e documental atinente ao processo

renovatório.

O ato de renovação de outorga obedece aos

principios de constitucionalidade, especialmente no que se

refere aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal. e

atende às formalidades legais, motivos pelos quais somos

pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do

Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

"~~\(;\nES

Sala da Comissão. em 04 de dezembro de 1996.

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Ney Lopes
Presidente; Carlos Apolinário e Wagner Salustiano - Vice-Presidentes; Arolde
de Oliveira, José Lourenço, Maluly Netto, Murilo Domingos, Paulo Bornhausen,
Paulo Heslander, Edinho Araújo, Geddel Vieira Lima, Hélio Rosas, João
Nmelda, Pedro lrujo, Roberto Valadão, Wagner Rossi, Corauci Sobrinho, José
Janene, Laprovita Vieira, Domingos Leonelli, José de Abreu, Koyu lha, Luiz
Piauhvlino, Roberto Rocha, Salvador Zimbaldi, Jaques Wal,~ler, Pinheiro
Land,;n, Ricardo Izar, Euripedes Miranda e Inácio Arruda, membros titulares;
César Bandeira, José Rocha, Luciano Pizzatto, Mauricio Najar, Noysio Nnnes
Ferreira, Nan Souza, Renato Jolmsson. Adroaldo Streck, Emanuel Fernandes,
\1arconi Perillo, Esther Grossi, Ivan Valente e Tilden Santiago, membros
suplentes.

serviços deexecução dosna

exigências da Resolução na OI, de

os documentos acostados aos autos

o processo de renovação de outorga requerido

FM Correio de João Pessoa Ltda., executante do

radiodifusão sonora em freqüência modulada, na

Todas as

1990, foram atendidas e

indicam a regularidade

radiodifusão.

pela Ràdio

serviço de

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

Comunico a Vossa Senhoria que esta Comissão, em reunião ordinária
realizada no dia 04 de dezembro de 1996, apreciou e aprovou conclusivamente a Mensagem I

n° 743/94, do Poder Executivo. transtormada em Projeto de Decreto Legislativo. que ora.

Sala da Comissão, em 30de ~\r-ro de 1996. Df S n'46i96

Senhor Secretário~Geral

Brasilia, 05 de dezembro de 1996
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encaminho a essa Secretaria-Geral para registro. numeração e posterior envio à Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, conforme distribuição inicial.

Ao ensejo. apresento a Vossa Senhoria protestos de elevada estima e

Ttnn.oIV

consideração. CAI'InJLoI

I Ltk,,;tz
MARJA'tví)í% DO ESpiRlTO SANTO

Secretaria

Do POOEIl LEolSl.AtlVo

&ç.(oll

À Sua Senhoria o Senhor
Dr. MOZART VIANNA DE PAlVA
MO. Secretário-Geral da Secretaria-Geral da Mesa
Câmara dos Deputados
NESTA

DAS AT1IJIlUIÇ6EZ DO CCJNGIIES30 N.4C1ONAL

Ar1. 49. É da competfncia exclusiva do ConlRSSO Nacional:
......................................................................................... ~.,.. --..:.......

XII - apreciar os aIos de concesslo ercnovaçlo de conc:ado de emissoras de
rádio e le10\151o•

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 362, DE, 1996

(Da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática)
(Mensagem nO 1.158/95)

..... , ~ .
Ttnn.oVlII

.............. ~ .
C...m.oV

Aprova o ato que renova a concessão da Rádio a Voz do Serid6
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão 'sonora em onda
média, na cidade de Caic6 I Estado do Rio Grande do Norte.

0.\ C<llIlt"'K"At;ÃO Soe"'J.

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54))

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Ano 2U. Compete ao Poder Executi\'o oulor,..r c reno\':'f tonccss30. pcmliulo c
õlulori/..1Çio p.1ra o scn'iço de róKhodirusAo sonora c de soni c iln.1,cns. obIc:rvado O
pl'locipio da complcmcntal'ldadc dos siS\cmu pri\'ldo. público COSla.."

§ .." O Congresso Nacional aprcciar:! o ato no 1'''''.0 do .n. 64. n 2." c~.". a
contar do rcccblnlCnlO da mcns.1&Cnl.

Art I"· Fica aprovado o ato a que se refere o Dt!creto de 13 de outubro de
1995, que renova por mais dez anos, a partir de 16 de setembro de 1992. a concessão deferida
à Rádio a Voz do Sendó Ltda.. para executar. sem direito de exclusividade. serviço de
radiodifusão sonora em onda media. na cidade de Caicó. Estado do Rio Grande do Norte,

Art. 2D
~ Este decreto legislativo entra em vígor na data de sua publicação.

Sala da Comissão. 04 de dezembro de 1996,

'"'~ ..

~
De~ut~do CARLOS APOLlNÁRlO

Presídente em Exercido

MENSAGEM N!! 1.158, DE 1995
(Do Poder Executivo)

Submete ã consideração do O::mgresso :-.acionaI o ato constarr

te do Decreto de 13 de outubro de 1995, que "renova a

concessão da' Rádio a Voz do Seridó Ltda., para explorar

serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade

de Caicó, Estado do Rio Grande do ;';orte".

(;1.5 CQ.lISSOES DE CIEocIA E TECOOLOGIA, CCMJNICA(1D E INFORMÁTICA;

E DE OONSfITIJI(1D E JUS'lI:A E DE REDAClDCART.S4)

EXPC5/C'/fo PE {t10TiVOS NO. 6"I/Me/ DE CJj)E tOm'BItO
flE fl'i~ DL SfNtfQf!.. !11/fISTl<.V pe E5TAJ>(} })AS c.c-
~1lNlcI1S~tE", INTEI!..INL' .

Excelentissimo Senhor Presidente da República,

Submeto à apreciação de Vossa Excelência o incluso Proce.so
Administrativo n9 29780.000099192, em que a R1DIO A VOZ DO SERIDÓ
LTDA, concessionária do serviço de radiodifus40 sonora UI onda m6dia,
na cidade de Caicá, Estado do Rio Grande do Nort:e, pelo Oecreto nO
87.400, de 13 de julho de 1982, solicita renovaçl.o do prazo de
vigência de sua concessão por mais dez anos, a partir de 26 de abril
de 1992.

2. O pedido de renovação encontra-se devidamente instruido de
acordo com a legislação em vigor e a emissora está funcionando dentro
das carac1:.eris1:.icas t-écnicas a ela atribuidas por este Ministério.

3. Nos termos do S 3Q do art:. 223 da Constituição, o a1:.O de re
novação somente produzirá efeitos após deliberação do Congresso Nacio
nal, para onde deverá ser remetido o processo administrativo pertinen
te, que esta acompanha.

Respeitosamente,

senhores Membros do Congresso Nacional.

JOSlt'~AS
Ministro de Estado das Comunicações

Interino

Decreto de 13 da outubro de 1995
Renova a con~e••io da RAdio a Voz do
Serid6 Ltda., para explorar .erviço
de radiodifuaio .onora •• onda
..dia, na cidade de Caic6, E.tado do
Rio Grande do' Morte.

de 1995:outubrode31BI>Sflia.

Nos tenne..do artIgo 49. inciso XII. combinado com o § I· do artIgo 223, da
Constituiçio Federal. submeto lapreciaçio de Vossas Excel!nciu. acompanhado de Exposiçio de
Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicaç/lcs, Interino, o ato cOllSW1te do Decreto de

13 de outubro de 1995. que "Renova a concessio da RJdio a Voz do Seridó Lida.. poR explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média. na cidade de Clicó, Estado do Rio Grande do

Norte".

CONSTITUIÇÃO
BFtlBLICA n:DJ:RATIVA DO lIllUIL

UI'

o PRDID~ DA RSP'08LICA, no uao da. atritlulç6.. que lhe
conter•• oa arta. 84, lnciao IV, e 223 da Conatltuiçlo, e n~ terwoa
do art. 6', inciao I, do Oecreto n' ".0", de 2' ele janeiro d. 1"3,
e tendo e. vi.ta o que conata de Prece••o n' 2"10.000099/92,
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Atendendo ao disposto no parágrafo 3Q do

artigo 223 da Constituição Federal, a matéria foi enviada ao

Poder Legislativo para a devida apreciação. visto que o ato

de' renovaçào somente produzirá efeitos legais após a

deliberação do Congresso Nacional.

o E C R I! T A:

Art. l' rica renovada, de a.cordo coa Q art. 33, t 3', da
Lai n' 4.11', d. 27 da· Agoato da 1962, por uia dez ano., .. partir d.
16 da ••t • .,ro da 19'2, A cone•••lo deterida l Udio A VoZ do Serid6
Ltda. pelo Decreta n' 87.400, d. 13 de julho d.1982, para executar,
••• direito da exclua!vidada, ••rviço da radlocUtusio sonora elll onda
m'dfa, na cidada d. Caic6, Estado do Rio Grande do Horta.

paráqrato único. A exacuçio do ••rviço da radioclitua\o, cuja
ou'torq& , renovado. por esta Decreto, re9ar-••-' paio C6di~o Brasileiro
da Talacoaunfcaçõ•• , laia subaeqliant•• a .eus raqulallantoa.

Art. 2' lata ato ao.anta produzir' ataitoa laqaia apó. dali
bar..çlo do congr•••o Nacional, nos termos do I 3' do art. 223 da Cons
tit"içlo.

Art. 3' Este Decreto entra •• viqor na data da SUa puJ:)lica-

~os termos do art. 32, lI,

Interno, a esta Comissão compete deliberar

técnicos e formais relativos à proposição

exame.

"h". do Regimento

sobre os aspectos

submetida ao seu

çAo.

11 - VOTO DO IIELATOR
Bra.ili_, 13 de outtbro

107' da República.

pela Ràdio a

radiodifusão

Estado do Rio

o processo de renovação de outorga requerido

Voz do 5eridô Ltda., executante do serviço de

sonora em onda média. na cidade de Caic6.

Grande do ~orte, encontra-se de acordo com a

Avi&o n' 2.280 - SUPARlC. Civil. pratica legal e documental atinente ao processo renovat6rio.

Sala da Comissão. em.· de t':~~"'1' ........:. de 199(,.

o ato de renovação de outorga obedece aos

princípios de constitucionalidade, especialmente no que se

refere aos artigos 220 a 223 da Constituição Federal. e

atende ãs formalidades legais, motivos pelos quais somos

pela homologação do ato do Poder Executivo, na forma do

Projeto de Decreto Legislativo que ora apresentamos.

exigências da Resolução nQ OI, de

os documentos acostados aos autos

serviços deexecuçào dosna

Todas as

1990. foram atendidas e

indicam a regularidade

radiodifusão.

Senhor Prlmelro S<cretlri.o,

C=-c~
CLOVIS DE BARROS CI\RVALHO

Ministro de Estado Chefe da Casa Civil
da Presid!nci& da República

Encaminho ..... S<cretari. Mensazem do ExcelentWimo Senhor Presidente da

ReptlbUca n. qual JIÚlIllete 1~ do Congres&O Nacional o ato c01l$lallte do Decrelo d<: 13
d<: outubro de 1995. que ","ov•• coIlcl:s5lo outorgada 1 JUdio. Voz do Seridó Lida. para
explorar radiodifU$lo na cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Nane.

Em 31 d<: outWtO d<: 1995.

A Sua Excel!ncia o Senhor
Depulldo WILSON CAMPOS
~SecreWio da C!mara dos Deputados

IA·PF.

PARECER DA
COMISSAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇAO E INFORMATICA

I - IIELATORIO
COMISSAO DE CIENCIA E TECNOLOGIA. COMúNICAÇAO E INFORMATICA

Aprova o ato que renova a
concessão da Ràdio a Voz do
Seridb Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão .sonora
em onda média. na cidade de.
Caicô,· Estado do Rio Grande do
Norte.

De conformidade com o art. 49, inciso XII,

combinado com o parAgrafo 1Q do art. 223, da Constituição

Federal. o Excelentissimo Senhor Presidente da República

submete ã apreciação do Congresso Nacional, através da

Mensagem nQ 1.158. de 1995, o ato que renova a concessão da

Rádio a Voz do Seridb Ltda., para explorar, na cidade de

Caicb, Estado do Rio Grande do Norte, sem direito de

exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ • DE 1996

Na respectiva Exposição de Motivos, que

integra o processo. o então Ministro de Estado das

Comunicações interino esclarec~ que:

"0 pedido de renovação encontra-se
devidamente instruido de acordo com a
legislação em vigor e a emissora estA
funcionando dentro das caracteristicas
técnicas a ela atribuidas por este
Ministério 1

} •

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 12 B aprovado o ato a que se refere o

Decreto de 13 de outubro de 1995, que renova a concessão da

Rádio a Voz do Seridô Ltda., para explorar, pelo prazo de 10

(dez) anos, a partir de 16 de setembro de 1992. sem direito

de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda

média. na cidade de Caicõ, Estado do Rio Grande do Norte.
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Art. 22 Este decreto legislativo entra em

vigor na data de sua publicação.
MENSAGEM N!l.8, DE 1995

(Do Poder Executivo)

Sala da Comissão I em ',i" de .~r:!2""" I"'~,J..; de 199rS.

Sw..te i constderaçio do Congres.o Nacional o Acordo sobre
p~çio e Proteção d. Inv••taentos, c.lttbrado entre o Go

verno da República do Br••il e o Governo do Reino Unido da

GrÃ-Bretanha. Irlanda do Norte, ea Londres, ea 19 de julho

de "'4.

lAs COHISSOES DE RELAçOES EXTERIORES: DE ECONOMIA, INOUSTRIA

J: COMlRCIO: DE nHNfÇAS E TRIDUTACAo; E DE CON5'1'ITUlcAQ E JU,!
1"tÇA E DI: REDACAQ (AJt'l'. 54, RI)>>

publlcaçõo.

.,'
" .
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Brua.ia. 5 Ik j &Dai ro de 1994.

5eMoresMembn>scloCOll_N_

!lo COIIfCl<1lUdlde .... o diIpoM no aniJO .9. inciIo ~ da CONlitu!çlo-.
"'10 1 elevada conetdel1çIo de Voau Elcdblciu. lCOInparlhsdo de Expo.siçlo de MotiVOl
doi Se'" MküItros de EitMSo das RelaçOes Eltlertorcs e da Fuenda. o Acordo-'Obnl
ProtaoçIo e PntIrçIo de InWllâmen-. c::dtbndo entre a~ da R.ep&ib1iea FederadvilI da

8rIIU e o GoYmKJ do Reino Unido da GtI·BreLlMa e lrIlAda do Nane. em t..ondr=. em 19 de
jtIIIoo de 1994,

Subaet&lICs a alt.. considerllçio de Vossa Excelincia o
..nexo AClO~do .D.~r. o Qo....rno da ••pUblica 1'.4.:&t1v& do Bra.il • o

00'1&"0 40 .eino Cnido da GrA-Bretanha e Irlanda do Horta sobra

'1'<*09io • 'roteç:iQ d. In.....ti••nto., assinado em Londres, elll 19
ela julho de 1994.

2. Co.a sabe Vos.. ExceUncia, ea favereiro de 1993, o
Governo br.sileiro deu in1c10 .. tratativa. cOJa vistas á conclusio
de Acordos sobra Pro.açio .. Proteçio Reciproca d. Investimentos

co. os Governo. dos paJ.ses que tti. diriqido tlIaiores fluxos de
inv.stimentos ao Brasil e dos pai.e. latino-americanos, no 611lbito
de WI& politiea de atração de investi_entos estrangeiros diretos,
sobretudo investi.entos produtivos.

3. O modelo brasileiro de Acordo. inicialmente d.
caracterJ.sticas ba.tante restritivas, foi, •• consequancia de
neqociaçóe. e~.tlvoll..nte eapreendidas e de progressivoll
tuiliarita.ção coa os padrões daquele tipo de Acordo hoje elll
viCJor, adaptado a parllletros mais realistas, os mais próximos
posslveis dos reCDltendadas pela Crqanil.:aç:io para a Cooperação e o
D.s.nvolvi••nto Econó.ico (CCOE), aos quais se confoJ:ma: os
aodelos da mu.oria dos pa1se. da União EUrope.ia. dos quais prov••
siqnificativa ti substancial parcela dos investi.eneoa etet\!ildos no
Brasil.
4. J.a tivellos ocasião de submeter a Vos.a ExceltinciA,
anteriot'laenee, os Acordos na I'laterla firmados COII Po.t'tuqal .. eoll o
Chile. o Acordo concluído com o Reino Unido da Gri.-BreU.nha l!

Irlilnda do Nort. e assinado em jUlho ult1~ t'epres.nca u.
iaportante passo no sentido da sinalização qu. o Governo
brasileiro ve. procurando transait.ir li co.unidade internacional d.
sua postura receptiva ao inV4llstimento estrangeiro. u•• vez que os
inv••ci••ntos bricinicos correspende. a cerca de 5.4' por C:ento do
cetal de investimentos estrangeiro. dirigidos ao Brasil, o que
coloca ol Grã-Bretanha n. quinta po.içào entre O~ pai••• de onde se
origina. tals invest.imentos.
5. Conso'ance os parAlletros hoje era vigor ea m&ceria da
proteção ele investia.ntos estrangeiros, o referid.o Acordo abrange,
entre oueres, dispositivos quaneo a adaissãc do lnve$ti=ento
estrangeiro, a livre transierencia do capital lnvalltido, .1

....uaçio .. caR_ de nac1onaliza~ cu dewaproprh,qAa, &

....1.... dti .Dluçio d. controvers1•• entra o inve.c1d.or ti o pa1.

~r do inv••ti"Dto.. ".0 trat&Mnto nadonal do. ilWUt1llen1l:/H
UU'....1roa e 01*\1lu1a d. n_çlo ui. favorecida.
I. 'l'eMa pr••ent.. •• ral6ea AClaa _q,osca., SenltÓr

.....wenu, bea COIIO" aa tradlcionab r.1aç6ea d. coapera9'o ~ d:-;
_ude .nue o Ir••il e o "!no Unido da GrI:-aree':nM: • ~rlancfa

.. Mona. Jul.aaoa o Acot'do entre o GoveJ:'nQ dl: '.-~tiblicA

,...,..C1v. do arou • o Governo do "1no Unido da Gr;... draeanb& •
11'1... de Non. sob" .t'OIIOÇ'IO ... · Protaçlo de Inv••t:1..nt:os
.neMer da &,PRVa;lo do Po4er IAqulatlvo ., p,:n UI, juncuoa
• .... hpHiçlo ete Kot1voa ua projeto d. Kensaq.. • cópia.
a\dtlrtlcu do AaoJ:'Clo. a tia d. que ·Voa.. 11COtll.ncia. ••. • ..i.

.. '.. ,. ~

DEE

Ait: 1° Éaprovado o texto do Acordo para a Promoçoo e a ProIeçOo
de Invesffmentos. celebrado entre o Golfemo da Rep(bllca Federattva do Braille o Govemo
do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Nor1o. em Londres. em 19 do M10 do 1994.

Por6groto único. serão sujollos à oprovaçoo do Congresso Nacional
quaisquer atos quo possam resultar em rovfsão do retOlldo Acordo. bom como quaIsquol
ajustes complementares quo. nos toonos do art. 49. lnclso I, da Consffftiçoo Fedelal.
ocarretem encargos ou ~omproml=gravosos 00 patrlrnõ<io nacional.

Art. 2° Na aplicação. pelo Governo brosllolro, do Item 11)do artigo
V do refe<ldo Acordo. Ilcom ressalVados os casos provfstos na Consffftiçoo Federal.
especialmente os seguintes dlspositlvos: Incisos I. 11 e Wdo § 4°. do artigo 182 e o or1IgO 1B4.

M. 3° Este Decreto leglslo1lvo entta em vigor na dala do sua

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 367, DE 1996

(Da Comissão de Relações Exteriores)
(Mensagem nO 8/95)

Sala da Comissào. em O-l de dezembro de 1996.
/ /-;::::::-.---

.-;/'~
DeputadbCARLOS APOLlNÁRIO

Presidente em Exercicio

m- PARECER DE COMISSÃO

o CONGRESSO NACiONAl decreta:

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infonnática,
em Reunião Ordinária realizada hoje, aprovou, por unanimidade, o parecer
favorável do Relator à Mensagem nO 1.158/95, nos tennos do Projeto de Decreto
Legislativo que apresenta.

Estiveram presentes os seguintes Deputados: Ney Lopes 
Presidente; Carlos Apolinário e Wagner Salustiano - Vice-Presidentes; Arolde
de Oliveira, José Lourenço, Maluly Netto, Murilo Domingos, Paulo Bornhausen,
Paulo Heslander, Edinho Araújo, Geddel Vieira Lima, Hélio Rosas, João
Almeida, Pedro lrujo, Roberto Valadão, Wagner Rossi, Corauci Sobrinho, José
Janene, Laprovita Vieira, Domingos Leonelli, José de Abreu, Koyu lha, Luiz
Piauhylino, Roberto Rocha, Salvador Zimbaldi, Jaques Wagner, Pinheiro
Landim, Ricardo Izar, Euripedes Miranda e lmiclo Amlda. membros titulares;
César Bandeira. José Rocha. Luciano Pizzalto. Mauricio Najar, Aloysio Nunes
FerreIra, Nan Souza. Renato Johnssol1. Adroaldo Streck, Emanuel Fernandes,
Marcom Perillo, Esthér Grossi. I\'an Valemc e Tilden Santiago, membros
suplentes.

Aprova o texto do Acordo sobre Promoçao e ProteçAo de
Investimentos, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo do Reino Unido da Gr!-Bretanha e Irlanda
do Norte, em Londres .. em 19 de julho de 1994.

(AS COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMeRCIO;
CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54»
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ACORDO

Cit.;1:;-
M1niatro d. btado da• .Relaçóea Ext.er1or..

(c) o termo "nacionais" significa. em relação a cada Parte

Contratante, as pessoas fisicas cuja condição de nacionais dessa Parte

Contratante decorre da legislação em vigor no território dessa Parte

Contratante;

(dI o termo "empresas" significa:

(i) no que se refere ao Reino Unido: sociedades, firmas (U

associações constituidas ou estabelecidas n,:, ãmbito da legislação e,n

vigor em qualquer parte do Reino Unido ou em qualquer território 1".0

qual se estenda o pres~nte Acordo, em conformidade com o disp·.Js,D

.no Artigo 11;
(ii) no que se refere ao Brasil: sociedades, firmas e associaçõf.s

constituidas ou estabelecidas no ãmbito da legislação em vigor em

qualquer parte do território do Brasil;'

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

~ C... " A I!'" r til 1,(.0\
~lIr-:l"i(r.··, ::t.:' !'il'\,\t ('r,,; eXTERIORES

eralll.:,', _ de .1,~'-~

bouYer por a_. •• d19ft... enc••1nh'-loa 010 Canqr•••a x.eionel.

...,.ito....nt••

DTU O GOVERIIO DA REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

B

O GOVJCRIIO DO REmO UJlJDO DA'GRÃ-BRETAlUIA E IRLA!fDA

'DO flOR'I:E

BOBRB PROlloçAo E PROTEÇÃo DB IBVE8TIMEl'lTOS

o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Reino

Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte;

(e) o termo "território" significa:

(i) no que se refere ao Reino Unido: a Grã-Bretanha e a Irland~. do

Norte. incluindo o mar territorild e qualquer área maritima situad li

a1êm dos limites do mar territorial do Reino Unido que tenha si,lr, ou

possa vir a· ser designada futuramente, no ãmbito da legislaç.o

nacional do Reino Unido e de acordo com o direito internacional, um a

área sobre a qual o Reinljl Unido possa exercer direitos em relação 1.0

fundo do mar. subsolo e recursos naturais e qualquer território s.o

qual se estenda o presente Acordo, em conformidade com o disposf o

no Artigo 11;
Desejosos de criar condições. favorãveis a maiores investimentos de

nacionais e empresas de um Estado no território do outro Estado;

Reconhecendo que o estimulo e proteção reciproca desses

inve.timentos por meio de um acordo internacional fomentarão

iniciativas empresariais individuais e favorecerão a prosperidade em

ambos os Estados;

Acordaram o segi1inte:

ARTIGOl

DeBntç6e.

Para os fina do presente Acordo:

(a) o termo "investimento" significa todos os tipos de haveres. e

inclui, em particular. ainda que não exclusivamente, os seguintes:

(i) bens móveis e imóYeis, bem como quaisquer outros direito.

,.... como hipoteca•• penhores ou cauções;

(ií) ações, quotas de participação e debêntures 'de uma empresa e

qualquer outra forma de participação societãria;

(ií) no que se refere ao Brasil: o território do Brasil. incluindo o m",r

territorial, bem como áreas maritimas sobre as quais o Brasil detenha

direitos soberanos ou jurisdição de acordo com o direito internaciona'.

ARTIGO 2

Promoção e Proteçio de Inve.timento.

(1) Cada Parte Cqntratante estimulará e criará condições favoráveis

para que nacionais ou empresas da outra Parte Contratante in1Ístalll
capital em seu território e, nos termos do direito de exercer os pode. es

conferidos por sua legislação, admitirã esse capital.

(2) Será concedido, permanentemente, um tratamento justo e

eqüitativo aos investimentos de nacionais ou empresas de cada Pw te

Contratante. que gozarão de plena proteção e segurança no territó, io

da outra Parte Contratante. Nenhuma das Partes Contratant,.s

prejudicará, de forma alguma, por meio de medidas injustificadas ou

discriminatórias, a administração, manutenção, utilização, gozo tlU

disposição de investimentos de nacionais ou empresas da outra PaI te

Contratante em seu território. Cada Parte Contratante observaL'á

quaisquer obrigações assumidas em relação a investimentos (Ie

nacionais ou empresas da outra Parte Contratante.

(iii) direitos a créditos ou a qualquer execução de dbrigações

previstas em contrato que tenha valor financeiro;

(iv) direitos dê propriedade, intelectual. fundo de comércio,
prece,ssas técl'icos e know~how;

(v) conceSSÕes comerciais conferidas por lei ou por contrato,

incluindo concessões para pesquisa, cultivo, extração ou exploração

de recursos naturais;

ARTIGO 3

Tratamento Nacional e ClAusula de Nação Mais Favorecida

(1) Observado o disposto no parágrafo (3) do presente Artig'"

nenhuma das Partes Contratantes sujeitarã, em seu território, (,.

investimentos ou rendas de nacionais ou empresas da outra Pari e

Contratante a um tratamento menos ·.favorável do que aque:e

concedido a investimentos ou rendas de seus próprios nacionais. ou

empresas ou a investimentos ou rendas de nacionais ou empresas ce
qualquer terceiro Estado.

Alterações ocorridas na forma pela cjual os haveres tenham sido

investidos não afetarão sua qualificação como investimento;

(b) o termo "renda" significa as quantias geradas por üm

investimento e inclui particularmente, embora não exclusivamente,

lucros, juros, ganhos de capital, dividendos, royalties e honorários;

(2) Observado o disposto no parágrafo (3) do presente Artigll,

nenhuma das Partes Contratantes sujeitará, em seu território,

nacionais oU empresas da outra Parte Contratante a um tratamenlo

meno~ favorável do que aquele concedido a seus próprios nacionais o:Il

empresas ou a investimentos ou rendall de nacionais ou empresas de

qualquer terceiro Estado no que se refere à administração,

manutenção, utilização, gozo ou disposição de seus investimentos.
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(3) As disposições do presente Acordo sobre a concessão de

tratamento não menos favorável do que aquele concedido a nacionais

ou empresas de qualquer das Partes Contratantes ou aos de qualquer

terceiro Estado não serão interpretadas de modo a obrigar uma Parte

Contratante a conceder a nacionais ou empresas da outra o beneficio

de qualquer tratamento, preferência ou privilégio resultante de:

(aI qualquer união aduaneira ou acordo internacional semelhante;

existente ou futuro, do qual qualquer das Partes Contratantes seja ou

possa vir a ser parte;

. (b) qualquer acordo ou ajuste internacional total ou precipuamente

relacion~do a tributação ou qualquer legislação interna total ou

precipuamente relacionada a tributação;

. (cl qualquer disposição constitucional relacionada á aquisição de;

bens e serviços pelo Poder Püblico.

ARTIGO 4

Indenização por Perdas

(I) Os nacionais ou empresas de uma Parte Contratante, cujos

investimentos no território da outra Parte Contratante sofrerem

perdas em r#azão de guerra ou outro conflito armado, revolução, estado'
de emergência nacional, revolta, insurreição ou distúrbios no território

desta última, receberão, por parte da mesma, um tratamento não

menos favorâvel do que esta Parte Contratante conceda a seus

próprios nacionais ou empresas ou a nacionai~ ou empresas de

qualquer terceiro Estado no que se refere a restituições, indenizações,

compensações ou outra forma de retribuição. Os pagamentos

resultantes serão livremente transferíveis.

(2) Sem prejuízo do disposto no parágrafo (l) do presente Artigo,

aos nacionais e Empresas de UII:a Parte Contratante que, em qualquer

das situações mencionadas naquele parágrafo, sofrerem perdas no

território da outra Parte Contratante resultantes de:

(a) requisição de seus bens por suas forças ou autoridades, ou

(b) destruição de seus bens por suas forças ou autoridades, não

sendo tal destruição causada por ação de combate nem por exigenci~

da situação, serã concedida restituição ou indenização adequada.

ARTIGO 5

Desapropriação

(l) Os investimentos de nacionais ou empresas de qualquer das

Partes Contratantes não serão nacionalizados, desapropriados ou

submetidos a medidas de efeito equivalente ã nacionalização ou

desapropriação (doravante denominada "desapropriação") no território

da outra Parte Contratante, exceto por motivo de utilidade püblica

relacionado com necessidades internas dessa Parte, em bases não

discriminatórias e mediante indenização imediata, adequada e efetiva.

Essa indenização corresponderá ao valor genuíno do investimento

desapropriado em data imediatamente anterior á desapropriação ou

antes de a desapropriação iminente ter sido tomada de domínio

público, o que ocorrer primeiro; será calculada em moeda livremente

conversivel, incluirã juros á taxa LIBOR a partir da data da

desapropriação até a data do pagamento; será paga sem demora,

efetivamente realizável e livremente transferível. O nacional' ou

empresa afetada terá direito, no ãmbito da legislação da Parte

Contratante que efetuou a desapropriação, ao pronto reexame de seu

caso por uma autoridade judicial ou independente dessa Parte e a ter
o seu investimento avaliado de conformidade com. os prin~ípitm-

previstos no presente parágrafo. l ,'...

"

(2) Quando uma Parte Contratante desapropriar os ativos de uma

empresa constituida ou estabelecida no ãmbito da legislação em vigor

em qualquer parte de seu território, na qual nacionais ou empresas da

outra Parte Contratante possuam ações, ela garantirã a aplicação do

disposto no parágrafo (1) do presente Acordo na medida necessária

para assegurar uma indenização pronta, adequada e efetiva doa

investimentos de nacionais ou empresas da outra Parte Contratante

proprietãrios dessas ações.

ARTIGO 6

Livre TransferêncIa de InvestImentos e Rendas

Carla Parte Contratante garantirá, com relação a investimentos de

n,acionais ou empresas da outra Parte Contratante, a livre

transferência de seus investimentos e rendas. As transferências serão

efetuadas sem demora, na moeda conversível na qual o capital foi

originalmente investido ou em qualquer outra moeda livremente

conversível acordada entre o investidor e a Parte Contratante em

questão. A menos que acordado diversamente pelo investidor, a.
transferéncias serão efetuadas á taxa de câmbio aplicãvel na data da

transferência, de conformídade com os regulamentos cambiais em

vigor. Na medida em que formalidades devam ser cumpridas para a

efetuação de transferências, deverão ser processadas sem demora.

ARTIGO 7

Solução de ControvérsIas entre um Investidor e o Estado

Receptor do InvestImento

(I) Observado o disposto no parágrafo (3) do presente Artigo, as

controvérsias que não tenham sido solucionadas amigavelmente entre

um nacional oU empresa de uma Parte Contratante e a outra Parte

Contratante em relação a uma obrigação desta ültima no âmbito do

presente Acordo quanto a um investimento efetuado por um doa

primeiros serão submetidas à arbitragem internacional, após um

prll20 de 3 (três) mese. da notificação por escrito da reclamação, se

assim o desejar o nacional ou empresa em questão.

(2) Se a controvérsia for submetida à arbitragem internacional, o

nacional ou empresa e a Parte Contratante em litígio poderão acordar

em submetê-la:
(a) ao Centro Internacional para a Solução de Controvérsias

Relativa~ a Investimentos (levando em consideração, quando aplicável,

o disposto na Convenção sobre a Solução de Controvérsias Relativas a

Investimentos entre Estado. e Nacionais de outros Estados, aberta á

assinatura em Washington D.C. em 18 de março de 1965, e o

Mecanismo Adicional para a Administração de Processos de

Conciliação, Arbitragem e.Verificação de Fatos); ou

lb) ao Tribunal de Arbitragem da Câmara Internacional de

Comércio; ou

(e) a um árbitro internacional ou a um tribunal de arbitrage~~

hoc, a ser designado por meio de um acordo especial ou estabel~
no ãmbito das Normas de Arbitragem da Comissão das Nações Unidas

para o Direito Comercial Internacional (UNCITRAL).

Se, após um prll20 de 3 (três) meses da notificação por escrito da

reclamação, não se chegar a um acordo em relação a um dos

procedimentos alternativos previstos acima, a controvérsia será,

mediante solicitação por escrito do nacional ou empresa em questão,

submetida a arbitragem no âmbito das Normas de Arbitragem da

Comissão das Nações l.!nidas p~ra o Direito Comercial Internacional,

na fonna em vigor na ocasião. As partes envolvidas na controvérsia

poderão acordar, por escrito, em modificar essas Normas.

(3) Uma controvéÍ"sia não será submetida á arbitragem

internacional, nos termos do presente Artigo, se o nacional ou

empresa em litígio já a houver submetido aos tribunais nacionais da

Parte Contratante em cujo território o investimento foi efetuado e

esses tribunais houverem emitido sentença a respeito da controvérsia.
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ARTIGOS

Controvérsias entre a. Partes Contratantes

(1) As controvérsias entre as Partes Contratantes quanto á

interpretação ou aplicação do presente Acordo deverão, se possível.

ser solucionadas pela via diplomática.

(2) Se não for possivel resolver dessa forma uma controvérsia entre

as Partes Contratantes, ela será, por solicitação de qualquer dali'

Partes Contratantes, submetida a um tribunal de arbitragem.

13) Esse tribunal de arbitragem será constituido, para cada caso

individual, da seguinte maneira: no prazo de 2 (dois) meses a partir do

recebimento do pedido de arbitragem, cada Parte Contratante

designará um árbitro para o tribunal. Esse~ dois árbitros, por sua vez,

indicarão um nacional de um terceiro Estado, o qual, mediante a

aprovação de ambas as Partes Contratantes, seri. designado

Presidente do tribunal. O Presidente será designado dentro de um

prazo de 2 (dois) meses " contar da datá de designação dos outros

dois membros.

(4) Se as designações necessárias não forem feitas dentro dos

prazos especificados no parágrafo (3) do presente Artigo, qualquer

Parte Contratante poderá, na ausencia de outro ~cordor solicitar ao

Presidente do Tribunal Internacional de Justiça que proceda ás

designações necessárias. Se o Presidente for nacional de uma das

Partes Contratantes ou se por outro motivo achar·se impedido de

desempenhar essa função, o Vice-Presidente será solicitado a proceder

às designações necessárias. Se o Vice-Presidente for nacional de uma

das Partes Contratantes ou também achar-se impedido de

desempenhar a referida função, o Membro do Tribunal Internacional

de Justiça que o siga imediatamente na ordem de precedcncia e que

não seja nacional de uma das Partes Contratantes será solicitado a

fazer as designações necessãrias.

(5) O tribunal de arbitragem decidirá por maioria de votos. Suas

decisões serão obrigatórias para ambas as Partes Contratantes. Cada
Parte Contratante arcará com os custos de seu próprio ârbl1:rre-"""no

tribunal e de sua representação no processo arbitral; as despesas do

Presidente e demais custos serão igualmente repartidos pelas Partes

Contratantes. O tribunal poderá, no entanto. decidir que uma parcela

mais elevada dos custos seja paga por uma das duas Partes

Contratantes, e essa decisão será obrigatória para ambas as Partes

Contratantes. O tribunal determinará seus próprios procedimentos.

ARTIGO 9

Sub-rogsçio

(I) Se uma Parte Contratante ou uma agência por ela designada ("a

primeira Parte Contratante ll
) efetuar um pagamento em decorrência de

uma indenização concedida a um investimento efetuado no território

da outra Parte Contratante ("a segunda Parte Contratante"), a segunda

Parte Contratante reconhecera:

(a) a atribuição à primeira Parte Contratante, por lei ou ato legal, de

todos os direitos e reivindicações da parte indenizada, e

(b) que a primeira Parte Contratante possa exercer tais direitos e

fazer cumprir tais reivindIcações. em virtude da sub-rogação, na

mesma medida em que a parte indenizada.

(2) A primeira Parte Contratante terá direito, em qualquer

circunstáncia, ao mesmo tratamento, no que se refere a:

(a) direitos e reivindicações adquiridos em virtude da sub· rogação

e

(b) quaisquer pagamentos recebidos em decorrencia desses direitos

e reivindicações

que a parte indenizada teria direito a receber, ao amparo do

presente Acordo, pelo investimento em questão e as rendas a ele

relacionadas.

(3) Se a legislação da segunda Parte Contratante não permitir a

sub-rogação prevista nos parágrafos (1) e (2) do presente Artigo em

direitos re~is sobre, bens imóveis, a primeira Parte Contratante tera

direito a ser indenizada por qualquer perda resultante desta restrição.

(4) Quaisquer pagamentos recebidos em moeda não conversivel

pela primeira Parte Contratante pelos direitos e reivindicações

adquiridos ficarão it livre disposição da primeira Parte Contratante

para cobrir quaisquer despesas em que tenha incorrido no territõrio
da segunda Parte Contratanie.

ARTIGO 10

Aplicação de outras Normas

Se as disposições legais de qualquer das Partes Contratantes ou

obrigações perante o direito internacional existentes ou que venham a

ser estabelecidas futuramente entre as Partes Contratantes ademais

do presente Acordo contiverem nonnas. gerais ou especificas, que

concedam aos invest~mentosde .nacion~sou empresas da outr~ \..~~

Contratante um tratamento mars favoraveI do que aquele prevIsto 'hÓ"

presente Acordo, essas normas prevalecerão sobre o presente Acordo

na mer:lida em que forem mais favoráveis.

ARTIGO 11

Extensão Territorial

No momento da entrada em vigor do presente Acordo, ou a

qualquer t~mpo após sua entrada em vigor, o disposto no presente

ACQrdo podera ser estendido aos territórios cujas relações

internacionais estejam sob a responsabilidade do Governo do Reino

Unido, por meio de acordo entre as Partes Contratantes a ser objeto de

Troca de Notas.

ARTIGO 12

Ãmblto de Aplicaçio

o .presente Acordo aplicar-se-á a investimentos efetuados no

território de uma Parte Contratante, de conformidade com sua

legislação e regulamentações, por nacíonals ou empresas da outra

Parte Contratante, antes ou depois da entrada em vigor do presente

Acordo. Não se aplicara, no entanto, a controvérsias surgidas antes de

sua entrada em vigor.

ARTIGO 13

Entrada em Vigor

Cada Parte Contratante notificará a outra, por escrito, da

conclusão das formalidades constitucionais exigidas em seu território

para a entrada em vigor do presente Acordo. O presente Acordo

entrarã em vigor trinta dias após a data da última das du..s

notificações.

ARTIGO 14

Duração e Término

O presente Acordo permanecerá em vigor durante um periodo de

10 (de2) anos. Transcorrido esse período, continuanl. em vigor até a

expiração de um periodo de 12 (doze) meses após a data em que uma

das Partes Contratantes o denuncie por escrito á outra. Não obstante,

no que se refere a investimentos feitos enquanto o Acordo estiver em

vigor, suas disposições continuarão a vigorar para esses investimentos

durante um periodo de 15 (quinze) anos após a data da expiração e
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aem prejuizo da aplicação posterior das normas gerais do direito

internacional.

O Acordo sob consideraçlo cont'm, em
sfnt~ os seguintes dispositivos principais:

A Sua Ex~ll!ncill u 5I:nhor
Dcpuado WILSON CAMPOS
Pnmeu;o Sca'eWio da Câman do.o; OcpuU&do.li
DIASn L\.Df

~
CLóVIS DE BARROS CAItVAUlO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidl!ncia. da Rcpüb1ica

Indenizações Dor Perdas. Nacionalizações e DesaDroDriacies
Sobre esse ponto, o Tratado em apreço

determina a obrigatoriedade de o Estado receptor do
investimento realizar indenização quando haja necessidllde e

inlut!Sse púbUco, respeitando a legislaçio interna em viaor.
Preve o Acordo o recum; aos respectivos meios judiCiais
domésticos existentes em cada uma das Partes Contratntes no
intuito de discutir os valores nos casos de desapropriaçlo.

Prom9$~oe Admisslo:
O artigo 2° do Instrumento sub examen

enfoca a qllestlo da promoçio e admisslo do investimeDto, ao
atribuir elevada prioridade para o tratamento equitativo,
transparente e justo aos investidores estrangeiros vis-i-vis dos
congeneres nacionais.

Tratamento estendido aos Investimentos:
O Acordo determina que as Partes

Contratantes deverão conceder tratamento aos investimentos
estrangeiros que seja não-dis,:riminat6rio, justo e cquitativo, e
em conformidade com a legislação interna de cada uma das
Partes Contratantes. De acordo com a prática internacional, o
Acordo estabelece que as duas Partes Contratantes respeitarlo a
aplicação da Cláusula da NaçiIo Mais Favorecida (CNMF) e que
somente poderão estender vantagens a investidor de um terceiro
Estado, com base em exceção àquele dispositivo (CNMF), pan os
casos específicos decorrentes de "proçessos de integraçlo, uDilo.
aduaneira e acordos de bitributaçlio".

Definiciles:
O referido Tntado adota, em

conformidade com a pnxe internacional, normas definidoras
claras dos agentes (investidor e receptor), do objeto
(investimento) e do campo de aplicaçlo do Acordo (territ6rio).

Unido da Grã-Bretanh(l, e'
i

Irlanda do Norte: I

BrulUa. de j .1n. i ro de 1995.

Dougl.. Hurd

Secretário de Estado dos

Assuntos Estrangeiros e da

Commonwealth

AviJo a· 8 • SUPAJUC. Civil

Senhor Primeiro 5ecrcWio.

Celao L. N. Amorim

Ministro de Estado das

Relações Exteriores

Ene:1minho :a essa SecrcWtI Mensqem do Excelcntissimo Senhor Presidente d3
República. 3Companhacb de ElliposiÇJo de Motivos dos Senhores Miniluos de Estado da RcIIÇÕC5

Exlerion:s c da Fuenda. relativa a.o AcordO wbrc Promoção c Proceçio de Investimentos.

cdcbndo entre o GO't'tmO da República f-edcrativl do Brasil c o Qoo;emo do Reino Unido da Gd.

BretMhac lrl:mda do Nane. em I.ondru. em 19 dejulbodc 1994.

Em fê do que, os abaixo assinados, de~damenteautorizados para

tanto por seus respectivos Governos, firmaram o presente Acordo.

Feito em Londres.. em 19 de julho de 1994, em dois exemplares

originais, nas linguas portuguesa e inglesa, sendo ambos os textos

igualmente autênticos.

/?J!~'fi .- Pelo Governo da República

Federativa do Brasil:

PARlCEBDA

COMISSÃO DE RELACÕES EXTERIORES

I - RELATÓRIO

Transferência de Investimentos e Rendas
Consoante a prática internacional hoje

aceita nos Estados hospedeiros de investimentos, o Instrumento
garante a livre transferência dos valores investidos ou rendas
auferidas desses aportes.

Trata-se, nos autos, da apreciaçlo da
Mensagem nO 008, de 1995, que submete i consideraçlo do
Congresso Nacional o Acordo sobre Promoçlo e Proteçlo de
Investimentos, celebndo entre o Governo da República

Federativa do Brasil e o Governo do Reino Unido da
Grl-Bretanha e Irlanda do Norte, em Londres, em 19 de julho de
1994.

Cabe ressaltar que a mat'ria foi
distriltuída a esta Comisslo para exame, em conformidade com o
dispodo no art. 32, item X, letra "i", do Regimento Interno.

Soluçio de Controvérsias

Nessa questio, o Acordo define. um
modus operandi específico e cquinime para encaminhar e
dirimir eventuais diferenças que possam ser suscitadas entre as
Partes Contratantes, ou mesmo entre um investidor de uma das
Partes Contratantes e a outra.

No primeiro caso, o Acordo valoriza
inicialmente a busca, pelos meios diplomáticos, de soluçio para o
litfgio; caso essas tratativas nio logrem êxito, as Partes poderio
solicitar a submissão do diferendo a um Tribunal Arbitral .I!!
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hoc. Esse Foro terá que seguir os princípios e normas de Direito
Internacional, segundo o Estatuto da Corte Internacional de
Justiça da Haia.

No que diz respeito a controvérsia entre
investidor e o Estado receptor, o Acordo estipula a realização de
conlultas mútuo, dentro de espfrito construtivo. Caso verificada
a impossibilidade de se alcançar consenso em torno do Iitigio,
será permitido ao investidor o direito de recorrer à Justiça local
do Estado receptor do investimento e, concomitantemente, a
Tribunal Arbitral !!! ~. Seja qual for o encaminhamento
escolhido, o laudo arbitral sobre a questão não poderá ser
aplicado se a Justiça interna do Estado hospedeiro dos
investimentos houver prolatado sentença sobre a matéria.

Vidncia
A duraçlo prevista para o Acordo é de

dez anos, prorrogáveis por perfodos sucessivos de cinco anos.

É o relatório.

fi· VOTO 00 RELATOR;

O Acordo sob apreciação da Comissllo
de Relações Exteriores reveste-se de importância estratégica no
contexto da atual polftica governamental de captação de
investimentos estrangeiros diretos. Essa politica está voltada,
como se sabe, para o objetivo maior de ampliar a geração de
empregos e de renda nacional, contribuindo de forma decisiva
para o bem-estar do povo brasileiro.

Muito além de um gesto de
demonstraçllo de boa vontade entre as duas nações, cujos laços
históricos de amizade e de intercâmbio deitam raises seculares e
remontam às oiicenl da própria criaçlio do Estado brasileiro,
este Tratado sobre Investimentol deverá servir de instrumento
de alavancagem para um novo patamar nas relações econômicas
e financeiru entre o Brasil e o Reino Unido, conscientes que
ambos OI Governos estio acerca do papel crucial que o capital
estrangeiro pode e deve desempenhar no contexto do
desenvolvimento nacional e do aprimoramento da qualidade de
vida dOI povos, neste mundo de economia crescentemente
Ilobalizada, nolimiar do século XXI.

O Reino Unido da Grll-Bretanha e
Irlanda do Norte encontra-se entre os maiores pafses de origem
dos investimentos estrangeiros no Brasil, tendo o estoque desses
aportei ultrapusado USS 70S bilhões, segundo estimativas
dlsponfveis. Somente em 1995, foram anunciados pelos
investi~ores britlnicos novos investimentos num total de US$ 1
bilhlo, que acarretarlo expressiva tranfel'ência de tecnologia e
criação de postos de trabalho em setores essenciais da economia
nacional.

Nesse marco, a aprovaçlo do Acordo
sobre a Promoção e Proteção de Investimentos entre os doil
paises constituir-se-ia em importante elemento agregador de
estimulo, com vistas à agilização dos processos de transferência

dos referidos capitais britinicos para o Brasil, em perfeita
consonincia com o Plano Plurianual de Investimentos (PPA),
para o periodo de .1996-99, aprovado recentemente pelo
Congresso brasileiro, e em sintonia'estreita com a Polftica
industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, divulgada pelo
Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, no final de
1995.

Tendo presente as perspectivas de
planejamento projetadas para a economia brasileira, a médio e
longo prazos, é notória a relevincia, nesse contexto, dos capitais
privados - inclusive estrangeiros -, que passarão a assumir, cada
vez mais, papel central em projetos de investimento, notadamente
em determinadas áreas de infra-estrutura, de cujo êxito
dependem o Estado e a população brasileira em seu conjunto.
Tais aportes permitirão ao Governo - entendido em seus diversos
niveis de atuaçlo; federal, estadual e municipal - concentrar seus
recursos nos setores sociais mais carentes e essenciais para o
desenvolvimento sustentável da Nação.

Assim, é contra o pano de fundo do
esforço governamental em curso de conformaçlo de um ambiente
favorável ao investimento e, em especial, daquele originário do
setor privado; de busca da ampliaçlo de uma inserção global
competitiva; de aceleraçlo do ritmo do processo de capacitação
tecnológica; e de crescente participação do Brasil nos chamados
circuitos industriais mundiais, que deve ser entendido o Acordo
de Promoçlo e Proteçlo de Investimentos ora sob análise.

Trata-se, em essência, neste Acordo de
05 dois Governos concederem, de Parte à Parte. a proteção legal
contra riscos não-comerciais - e é importante ressaltar o
significado da bilateralidadelreciprocidade do Ato em questão,
pois as enormes transformações geradas pela globalização das
economias também favorecem paises emergentes como o Brasil.
Como não poderia deixar de ser, essas garantias produzem, por
seu turno, incentivos à ampliação dos investimentos recíprocos,
gerando, como a experiência comprova, UII' círculo virtuoso de
crescimento e de prosperidade econômica.

Sabe-se hoje, segundo ~dOl du'
Nações Unidas e de numerosol outros organlsmOl internacionais,
que, aliados aos tradicionais fatores determinan. do
direcionamento dos investimentos globais, tais como a
estabilidade econômica do pais receptor; u dimensões do
mercado interno (ou ainda de blo,co econômico-comercial a que
pertença o pais recipiendário, como o MERCOSUL, no caso do
Brasil); a legislação doméstica reCeptiva; as implicações da
legislação tributária doméstica desse pais; os custos
relativamente reduzidos dos fatores de produçlio (insumos e
mão-de-obra); e a disponibilidade local de capacitação gerencial
e tecnológica; os Acordos sobre Investimentos representam, na
prática, um diferencial importante, no processo de definição da
localizaçlio dos investimentos por parte dos principais
investidores, que pensam sobretudo no retorno sobre os seus
aportes no longo prazo.
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A bilpteralidatk/reciprocidad6 deste
Tratado, ao incentivar investimentos nos doi. mercados, antecipa
um potencial de parceria. inéditas, descortinando penpectiva de
cooperaçlo econômica que ultrapa.sam a rigidez de viJles
prkoncebidu e estanques do pusado sobre a inexorabiUdade
da tendência dos fluxos internacion.is de capitais e, nesse
sentido, de um presumido "destino manifesto" de determinados
pafses servirem unicamente de importadores de c.pital, ao inv&
de, participarem (como vem sendo o CIlO do Bra.il, em anos
recentes) de forma mais competitiva e criativa da grandes
correntes financeiras, além das troeu de bens e serviços glob.is.
Depreende-se das estatisticas amplamente divulgadas, que hoje o
Bruil já nio é mais mero recipiendário de investimento.
estrangeiros, como o era há dez anos atrás, mo, sim, .portador
de recursos (nlo apenas capital, mas tecnoloai. e serviços) nos
m.is remotos mercados do mundo.

Por sua vez, o Reino Unido é o
principal Estado hospedeiro de investimentos externo. n.
Europa, tendo o estoque desses capitais m.is que triplicado n.
4ltim. década (pusando de USS 70 bilhaes, em 1985, p.ra USS
240 bilbões, em 1995). Esse resultado é emblemático d. nova
dinlmic. dos fluxos financeiros internacionais.

É preciso lev.r em con.ideraçlo que o
Brasil, que no Segundo P6s-Guerr. constituiu-se
tradicionalmente no lfder entre os Estados receptores dos fluxos
.. iaYestimutos estrallpirol ao •••do em desenvolvimento, em

'-' ....."........... Htiaa posiçlo, atrás d. China
CHtiMataI, Cillppara, MaJúia, Argentina," Honl Konl e
....11..... EsIe qudro lidade, um. competiçlo
....Irada - .. lallfttaYelaelne, sempre leal - em tOI'DO de
,ntIca ele atnçIe de l....u.. C.be lembrar, a propósito,
... • Acorde» sobn ProIaoçIo • Proteçlo Reciproca de
ilwaciae.tos dtsfntaa d. si....... importlneia nesse' quadro
........ competitiYo.

Ati 1993, o Bruil manteve-se
nIatiYaatIlte .lIleio ia aepciaçIa de Acordos sobre
........toI, ..... desde eatlo. 1 luz da. tend'ncias JJ!I!II
_doada, na bucaado a.ar a diferenças existentes
... doIúIio, co. nIaçIo aos priJldp,lis pafses receptores de
lavathaelltos iDtenaadoIIais.

Existem boje m.is de 900 Acordos
dessa natureza subsc':itos pelos países de origem e de destino dos
fluxos financeiros internacion.is, segundo os registros do Banco
Mundial. A titulo de ilustraçlo, a Repúbliea Popular da China,
maior receptor de investimentos dentre os países em
deseavolvimento, por exemplo, já asiDou cerca de 80 desus
"tratados, tendo .prov.do, segundo ~ diVIIIpa recentemeate, 11
.0 projetos de investimentos estranleiros no corrente ano,
alcançando v.lor total estimado de USS 35 bOhGea. A nOAl

uçlo-irml no MERCOSUL,'. Argentin., dispie, • presente, de
mais de 40 tratados sobre investimentos celebrados.

"

É nesse contexto que devem ser
.nalisados os Acordo. sobre Investimentos, como o celebrado
pelo Brasil com o Reino Unido d. Grl-Bretanba e Irlanda do
Norte. Trata-se de um tipo de instrumento de Direto
Internacional que vem introduzindo, desde o (mal da déeada de
19!O, conceitos inov.dores - hoje, entretanto, já consagrados 
nos m.rcos regul.tóriOl mundial e nacional dos Estados
.ign.tários, e bem .ssim vem sendo firmado por expressivo
número de pafses. No uso do Bruil, o Acordo com o Reino
Unido da Grl-Bretanha e Irlanda do Norte apresenta
conformid.de com o ordenamento jurídico nacion.1 e o relações
externo do Pais e, nesse contexto, com os atos internacionais por
nós já celebr.dos.

O texto do Instrumento abr.nge igter
!li! dispositivos, conforme delineado no Relatório acima, sobre
definições; .dmisslo do investimento estrangeiro; a livre
transferência do c.pital investido; • compensaçlo em c.sos de
nadon.lizaçio ou desapropriaçio; além de meios de soluçlo de
controvénias entre u P.rtes Contrantes e ainda entre o
investidor e o Estado receptor de investimentos.

Neste último aspecto, o Acordo
.comp.nb. a tendêneia internacional de conferir importlncia à
.rbitr.lem internacional como instrumento de soluçio de Iitigios
resultantes das rel.çlies econômico-financeiras globais, área em
que os investimentos estrangeiros desfrutam de perfilacentu.do.
Importa lembr.r, a propósito, que essa postura encontra
.ntecedente jurídico no qu.dro d. renegociaçio do dívida
externa brasileira (o chamado Acordo lI, celebrado em 1982),
cODluMtanciado na permissio determinada pelo Deereto-Lei n
11.312174 (.rt. 11), invocada par. autorizar o Governo bruileiro
• incorpor.r cláusula atinente a arbitramento para contr.tos
celebr.dos pelo Tesouro Nacion.l.

Aind. no que tange a essa questlo,
c.beria recordar a aprovaçio pelo Congresso Nacion.l,
respectivamente, pelos Decretos Legislativos n" 90/95 e n" 9319S,
d. Convençlo Interamericana sobre Arbitragem Comercial
(p.namá, 1975) e d. Convençlo sobre a Eficácia Extraterritori.1
da Sentenças e Laudos Arbitrais Estrangeiros (Montevidéu,
1979), bem como do Protocolo de Brunia, do MERCOSUL,
ilualmente endossado pelo legislativo brasileiro, o qu.1
contempl. mecanismo de arbitragem internacional para dirimir
controvéniu no imbito do Mercado Comum do Sul.

NAo resta dúvida, portanto, de que
conjunto de atos internacionais e medidas em questlo legitimam
• posiçlo do Estado bruileiro de celebrar Acordos que fazem
recurso à arbitr.gem intern.cional como meio para se
solucion.rem Iitigios, que nio alcancem ser equacionados pela
vi. diplomática elou de maneira amigável.

Os indicadores acima aludidos
confirmam que os acordos sobre promoçio e proteçio de
inv"timento. compliem hoje o conjunto de medidu conducentes
• um. moldura legal fundamental para a atração e ampliaçio dos
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aportes de recursos externos nas economias -sobretudo aquelas
em desenvolvimento ., no plano global. Esse quadro regulat6rio
tem por objetivo transmitir ao investidor estrangeiro atitude
receptiva e a assegurar-lhe garantias mínimas de estabilidade,
transparencia e equidade no tratamento conferido ao capital
estrangeiro.

Finalmente, cabe usinalarq••
estudos disponíveis do Banco Mundial, apontam para'....
tendeneia DOS pr6ximOl anOl de crescimento doalatol'"
investimentOl para e entre OI países em desenvolvimeatO"·_
especial, os chamados "emerge':ltes", como o BnsiL Ah'd......
essencial que se compreenda que esses aportes~ 
ampla medida, a principal fonte de capital exterao IMlra ...
países, ultrapassando em larga escala OI moVilneatOl .•
transferenciu decorrentes de créditos oficiais (em partic:tÍlaí' '.
que diz respeito à cbamada Ajuda para o Desenvolvimento).

Em vista do acima exposto, noao voto,
é pela aprovaçlo do Acordo sobre Promoçlo e Proteçlo de
Investimentol, celebrado entre o Governo da ""~ie11

Fedrativa do Bnsil e o Governo do ReillO Unido' da
Grl-Oretanba e Irlanda do Norte, em conlOnlllCia eo. o Projeto
de Decreto Legislativo e. anexo.

Sala da Comiulo, aos ,;2{)I'" /., ,

Art. r Este decreto legislativo entra em vigor na
:... de ... plllJlieaçlo.

Art. 3- Revogam-se u disposiçiies em contrário.

Sala da Comisdo, aos .20/11h6
/7

'~?<:;"'"]/~'L;::::::::--é:::::::::><
De~. r

./Jlerator...

~ N° 8, cI8 1995.

~te à consideração do
CoD.gr•••o O Acordo sobre Promoção
• »roteçio 4e Investimentos,
oelebrado enu. o Governo da
-.púb~ica Federativa do Braai~ e o
GoYeJ:no do· bi-no UrU.do da Gri
8n1;anha e Ir~anda do Norte, _
z.ondz.o•• , _ 19 cI8 ju~ho ele 1994.

(Do »ocI8r :Executivo)

-.J.at:or: Deputado Leur Loaant:o

RilFORMULADO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N- ; DE' 1996.

( MENSAGEM N- 8, de 1995 )

Aprova o Acordo sobre Promoçlo e Proteçlo de
Investimento.. celebrado entre o Governo da 'a.p6blica
Federativa do Oruil e o Governo do. Rei.. · Uáido da
GrJ-Bretanha e Irlanda do Norte, em Londres, em 19 de
julho de 1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1- É aprovado o Acordo sobre Promo,çio e~P.roteçIo
de Investimento.. celebrado entre o governo da 'Ripiibllca
Federativa do Oruil e o Governo do Reino Unido da
GrJ-Oretanha e Irlanda do Norte, em Londres, em 19 de jalllo de
1994.

I - RELATÓRIO

Trata-se, nos auto., da apz:eoi.&Qi.o da

Mensagem nO 008, cI8 1995, que .w:..te à

consideração do Congresso Nacional o Acoz:do

sobre Promoção e Proteção de Investimentos1 ,

celebrado entre o Governo da República

Federativa do Brasil e o Governo do bino

Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, _

Londres, _ 19 ele julho de 1994.

Cabe ressaltar que a matéria ~oi

distribuída a esta Comissão para exame, ..

conforlliidade com O disposto no art. 32, i ta

X, letra "i", do ~gimento Interno.

I Referido aseguir como"o At;;orW" ou "o Tratado'"
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o Acordo sob consideração contéll., _ interna em vigor; As disposições inscritas nos

sintese, os seguintes dispositivos principais: artigos relativos à desapropriação e

Definições:

i.nd8nizac::ão' não configuram nenhuma diferença

de tratamento entre o investidor estrangeiro e

o Tratado adota, em conforJDidade coa a o nacional, uma vez que os investimentos

praxe internacional, normas definidoras claras

dos agentes (investidor e receptor), do objeto
(investimento) e do casapo de aplicação do

Acordo (território).

estrangeiros são admitidos em consonância COlll

o prin~l~ do Tratamento Nacional. Encontram

se, :'Pd't"':aitto, plenamente respeitadas as

disposições contidas nos artigos 182 e 184 da

Constituição Federal.

om base em exceção .àquele dispositivo (~b

para casos especificos decorrentes .~d,e

O Tratado determina que as _Parte,~

Contratantes deverão conceder tratame~to "ao8

Instrumentoocaso,

1,,;

Transferência de Investimentos e Rendas

Consoante a prática internacional hoje
",: ~;

~c;eita ,na maioria dos Estados hospedeiros de

investimentos (inclusive pela legislação
'j

brasileira _ vigor sobre a matéria), o

,Solução de Controvérsias
,- ". -'

O Acordo define UDI Ilodus operandi

,"!'W~cí,fic~ . )~; ,~,ânime para dirimir eventuais

diferenças qu., possam ser suscitadas entre a.
'.~:" ,.' '.' ;"' ,,' .'~' .. ~. .... .. ~ "..

Partes Contratantes, ou mesmo entre investidor

de uma das Partes Contratantes e a outra.

;nstrumento garante a livre transferência do.

valores investidos ou rendas auferidas desses

aportes.
{ ...

'. T. I'

,val.oriza' .inicialDlente a, busca, pelos meios

~di.pl'oJ1rát:Ldos, de soJ.ução para o litigio; caso

[làstJ"ks "tr~tatlVaa' 'não logrem êxito, as Partes

jI10derão: '8~etér '0 diferendo a UIl Tribunal

~bit:tar ~k~hót:: Esse Foro 'deverá seguir os

'i~i-Incip'ios e' normas de Direito Internacional,
de· eónformidada com o Estatuto da Corte

Jnternác10nál de JUstiça da Haia.

.'>"~'.', .; Nei'- quià:--diz respeito a controvérsias

Qi;nê;inv~stidof. e Estado receptor, o Acordo

es.tJ:pu'la. a r-~alização de consultas mútua.,

dentro· 'de é*pirita de concialiação. Caso

.ve#,ificada a impossibilidade de se alcançar

consenso QII. torno do litigio I' será peraitido

'~o "investidór o direito de recorrer à JWltiça

l'ooaJ:'~dó'c;Bstà~d receptor' do investimento e,

.cic:inêbmitaht"einente, . ~ Tribunal Arbitral ~ ~.

.,

l1ão-seja

inve8tidor~s

cQngê.ner1ls

que

dos

aosconferido

vis-à-vis

estrangeiros

serajusto

investimentos

estrangeiros

nacionais.

Tratamento estendido aos Investimentos:

"processos de integração,

acordos de bitributaçio".

discriminatório, justo e eqüitativo, e !!!

conformidade coa a legislação interna de cada

uma das Partes Contratantes. De acordo coa a. -~ ";

prática internacional consagrada no âJlbito clp

Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATTt~)"

o instrumento sob apreciação estabelec~ ~~; ,~,

duas Partes Contratantes rel!lp8it~r~o a

aplicaçio da Cláusula da Nação Mais Favorecida

(CNMF) e que somente. poderão estender

vantagens a investidor de um terceiro ES,tado,,1
:,... , ,\.'

Promoção e Admissão:

O artigo 2 0 do Instrumento sub examen

enfoca a questão da promoção e admissão do

investimento, ao atribuir elevada prioridade

para o tratamento equitativo, transparent. li

Indenizações por Perdas, Naci:onalizações'e'

Desapropriações

Sobre esse ponto, o Tratado em apreQO

determina a obrigatoriedade de oBstado

receptor do investimento realizar indenização

quando haja desapropriação ,por- necessidade QU

interesse público, respeitandó' a legislação
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'lendo pr.sente aa perapeotival!J" da

planejamento para a economia brasileira. ,a

.'dio & longo prazos, assumem· notória

~levincia, nesse contexto, oa cap~taie>

pl':ivado. - inclusive os de orig_ ••tr~.ir•..

in.. ele infra-.strutura, de cujo êxito
~dea o Z.tado e a população brasileira, aa

NU Clonjunto. 'l'ai. aporte., permitirão ao

CIoYabo .. entendido em seus diversos níveis de

atuaOlo: federal, estadual e municipal

concentrar S8U. recursos escassos nos setorea

aoaiai. aais carentes e essenciais para o

c1aaenYo1viaento Bustentável da Nação.

••trangeiros no Brasil, tendo o .atoqu. de.s••

çort.. ultrapassado US$ 7,5 bilhõ.a, segt:ndo

••t:1aativaa disponiveia. So••nte _ 1995,

foram anunciados pelos investidores britânicos

novos investimentos num total de US$ 1 bilhão,

que deverio induzir expressiva tranferãncia de

tecnologia e criaçio de postoa de trabalho ..

..tore•••••nciaia de nosaa .conomia.

creacenteaente,

projetoa de

_ determinadasnotadamente

., qll. ~.rio ocupar,

participaçio central em

N.... marco, nio resta dúvida de que a.

aproYaçio do Acordo sobre a Promoção •

ProteQio de Investimentos entre oa dois paise.

ÓOn.tituir-se-á em importante elemento de

.at:iaulo à agilização dos proceaaoa ~

transferência dos referidos .CiJpi,t.ai.!t

britânicos para o Brasil, em consonâ~c~a CQm Q

Plano Plurianual de Investimentos .(PPA),

aprovado recentemente pelo çongre••~

bra.ileiro, para o periodo de, 1996:-9.9. O

Yràt:ado t~ ap~e.enta sintonia estreita coa

a fioli tica Industrial, 'l.cno~~iç~.. e de

eo.6rcj,o bterior, anunciada pelo Pre.idente

remando Henriqu. Cardoso, no final de 1995 •.

Vigência

A ciw:açio previ.ta ~a o aaordo • ...

dez ano., prorrQ9áv.i. por periodo. auae••i.vo.

da cinco ano••

í: o relatório.

O. laudo arbitral .obr. a qu••Uo nlo podlt~'

ser, aplicado •• a Justiça interna do ••tado

ho.pedeiro do. inva.t:iUnto. hOUYar prolat:ado

sentença .obr. a matéria.

Muito além da um ge.to di! deaon.tr&9lo

de boa vontade .ntr. a. dua.· nao&e., cuio.

laços históricos de &llizade • ele lnterca.bi.o
deitaIIl raizes secular.s •. ~ont:aa •• orlgene

da própria criaçio do Z.tado bra.ileiro, ••te

'lratado sobre Inveatiaento. elevar' ••rYlr de

in.trumento de alavancag_ para la DOYO

patu"u: nas r.laçõ.. .conaaica. • financair..

.ntr. o Brasil • o Reino Unido, no li1d.ar do

século XXI, con.cj,ent.. que lUlbo. o. GoYamo.

e.1:Io do papel crucial que o capital

e.trangei,ro pode e deve de.empenhar pua o

bem-estar e prosperidade doa doi. povo., na.te

mundo de economia cr.scentemente globaliaada.

11- VOTO DO Rl:LA'rOR:

O Acordo sobre Proaoçio e l'rot:açlo ...

1nve.tillLentos .ntr. o Bra.i1 • o ~ino Uili_
da Gri-Bretanha e Irlanda do Kor~ r ....te-..

de i.IIlport:&nc:ia ••tratégica no con1:àto da

atual politica gov.rnuantal di! captaOlo ...

investim.ntos ••trangeiro. di~to.. • ..

politica eat'. voltada, Coa0 •••1Ibe, para o

obj.tivo maior da upliar a geraçlo di!

_pregos • da r.nda do Pai., contribuindo dIt

forma decisiva para o de.envolv~t:ó nacional

e o aprimor_ento da qualidade di! yida do poYO

bra.ileiro.

O Reino ~nido da Qrl-Bntanha _

Irlanda do Norte .ncontra-.. ent:. o. aai.o~

pai.e. de orig.. doa lftY8.~t:o.

AII.ia, ia contra o pano de fundo do

."o~ goY8rn...ntal em curso de consolidação

da ••t:abili••çlo econômica; de conformação de
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Trata-.e, _ essência, neste Acordo d8

o. dois Governo. conceder_, de Parte à Parte,
a protaçAolegal contra riscos nio-comerciais.

que.tio, pois a. enormes transformações

gerada. pela globalizaçio das economia.

~aTorecea pai.es ..ergentes COlllO o Brasil.

CClIIo . do . poderia deixar de ser, essas

garantias produz.., por seu turno, incentivos

à ampliação dos .investi.entos reciprocos,

produzindo, Coa0 experiincia comprova, ua

circulo virtuo.o de crescimento e da

prosperidade econômica e social.

ua ubienta ~avorável ao investiJaento (_

e~al, do .etor privado); de busca da

UIPliaçAo de UIIa inserção global competitiva

no. ..tore. comercial e financeiro; de

aceleração do ritao do processo de capacitação

tecnoJ.6gica; e de crescente participação do

Sra.iJ. no. chaIIIado. circuitos industriais

aundiai., que deve .er entendido o Acordo de

PrOllOÇio e- Proteção da Investimentos ora sob

análi.. 'da Coais.ão da Relações Bxteriores.

Sabe-se hoje, segundo estudos das

Nações Unidas e de numerosos outros organilllllos

internacionais, que, aliados aos tradicionais

fatores determinantes do direcionamento dos

investimentos globais, tais como a

estabilidaCÜ!i econ&iica do páis receptor; as

dimensões do mercado interno (ou ainda de

bloco econ6mico-comercial a que pertença o

pais recipiendário, COlllO o MERcoSUL, no caso

do Brasil); o grau da receptividade da

legislação c:IoIIIéstica; as implicações da

legislação tribUtária ~stica dasse pais; os

custos relativ...nte reduzido. dos fatores de

prddução (insuaos e aio-da-obra); e a

disponibilidade local da capacitação gerencial

e tecnol6gica; oa Acordos sobre Investimentos

representaDl, na prática, "'''uIl diferencial

detenainados paises

antecipa um potencial de

"destino aanife.to" de

dois mercados,

Por sua vez, o Reino Unido é o

principal Estado hospedeiro de investimento.

diretos externos na Europa, tendo o estoque

desses capitais mais que triplicado na última

década (passando de US$ 70 bilhões, _ 1985,

para US$ 240 bilhões, _ 1995). Esse resultado

é 8IIIbleaático da nova dinâmica dos fluxos

financeiros internacionais.

Assim, a bi2atera2idade/reciprocidade

deste Tratado, ao incentivar investimentos no.

parcerias inéditas, descortinando perspectivas

de cooperação econômica que ultrapassam a

rigidez de visões pré-concebidas e estanques

do passado sobre a inexorabilidade das

tendência dos fJ.uxos internacionais de

capitais e, nes.. sentido, de ua presumido

í: preciso, adelllais, considerar que o

Brasil, que no Segundo P6s-Guerra constituiu

se tradicionalJllente no lid8r entre os Estados
receptores dos fluxos de investimentos

estrangeiros no mundo _ desenvolvimento, ..

importante, no processo de definição da

localização dos investimentos por parte dos

principais investidores, que peRSas sobretudo

no retorno sobre os seus aportes no ' "'-.go

prazo.

servir.. unicasente de íaportadores de

capitaJ., ao invés de participares (C01l0 ~

sendo o caso do BrasiJ., _ anos recentes) dei

foraa mais competitiva e criativa das grandes \

correntes financeiras, além dos principais

fluxos de trocas de bens e serviços glob,is.

Depreende-se das estatisticas amplamente

divulgadas, que hoje o Brasil já não é mais

mero recipiendário da investimentos

estrangeiros, como o era há dez anos atrás,

mas, sÍJa, aportador de recursos (não apenas

capital, 81&S tecnologia e serviços) nos mais

remotos mercados do .undo.

em

dasignificado

do Ato

* iaportanta re.saltar o

bilateralidade/reciprocidade
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Sobre ••te a.pecto, cabe fri..a-:·· que

.'Aco~ acompanha a tendência internacional ·de

>coaérir. importância 'à arbitragéll

internacional coa0 in.tJ:uaento de .01uçAo de

litígio. r ••ultante. da. a-:.laçq.. econÔllico

financ.ira. globai., ár.a .. que o.

inv••timento. ..trang.ia-:oa da~frutaa de perfil

acentuado. Iaporta leabraa-:, a propó.ito r que

•••a po.tura .ncontra antecedente jurídico no

quadro da J:enegociação do dívida externa

bra.il.ira (o cbaaado Acordo II, c.lebr~do ..

1982), con.ub.tanciado na peJ:a:i.••io concedida

pelo O.creto-Lei nO 1i.312/74 (art. 11) para

que o Gov.rno braail.ia-:o foa.. autoa-:izadO a

incorporar cláuaula atinente a arbitr_.nto

para oontrato. firaado. pelo Teaouro Nacional.

.erdevemquecontextonesse

analisado. os acordos sobre investimento.,

como o celebrado pelo Brasil com o Reino Unido

da Gri-Br.tanha • Irlanda do Norte. Trata-••

de wa tipo de instrumento de Oir.to
Internacional que vem introduzindo, desde o

final da década de 1950, conceitos inovadores

hoje, .ntr.tanto, já consagrados no.

marcos regulatórios mundial e nacional do.

Estados signatários. No caso do Brasil, for..

assinados 13 Acordos, cinco deles já .e

encontr.. no Congresso. O Tratado com o Reino

Unido da Grã-Br.tanha e Irlanda do Norte

apr•••nta conformidade com O orden..ento

Até 1993, o Brasil aant:eve-.. jurídico nacional e as r.laçõ.s .xterna. do

relativamentca à margem das con.ulta. • País ... a ••ia, com o universo de ato.

ncagociações internacionais de acordo. .obre .in.ternacionai•. já . c.lebrados pelo Govwrno

investimentos, mas, desde en1:l0, à luz ela. brasileiro n9 _caço ela. r.1aç:õe. .conÔllica.

tendências supra, vem buscando atenuar o. exterior••.

possíveis impactos negativos da. elif.r.nQ&.

existentes nesse domínio, com r.lação ao O;..texto .do Instrumento abrange ~

conjunto dos principais países inv.stidor.. • ali,_ -,rdiçositiv:os, conforme delineado ·no

r.ceptores de investimentos int.rnacionai.. :Ra:L-tóriQ . aoima, sobre as definições; a

Hoje se sabe que o ônus .desse a1h....nto adllJ.••~o do inv.stimento ••trangeiro; a livre

repercutiu, entre outros fator•• , no .tran~~.r~ncia do. oapital investido; . a

comportamento dos fluxos de inve.tiaento. ,çompen••ç:i~ .. caso. de naoiona1izaç:io ou

estrangeiros em direção ao Brasil. ,~.fPrqpriação;.al_ de m.io. de .olução.de

Existem mais de 900 aoordo. de••a ;qqQ~~,~,ia~ .ntr. a. Parte. Contrant.. •

natureza subscritos pelos país.s de origea. .in~.~n~•. o inv••tidoa-: • o E.tado a-:.ceptoa-:.

de destino dos fluxos financriro.

internacionais, segundo os registro. do Banco

*nelial. A título de ilustração, a República

P~ular da China, maior r.ceptora· de

inv••timentos dentre o. pai... ...

desenvolvimento, já assinou· cerca da aO·de....

tratados, tendo aprovado, s.gundo •• diVulcjcnl

recentemente, 11 mil projetos de inve.tiaento.

e.trangeiros no corrente ano, que devea-:Ao

alcançar valor total estimado de UI$ 35

bilhões. A nossa nação-irmã no MII:~8UL, a
Argentina, dispôe a presente de mais de 40

tratados sobre investimentos celebrados.

1995, ostentou uma modesta sétima posição,

atrás da China, Cingapura, Malásia, Argentina,

Hong Kong e 'l'ailândia. Ess8 quadro reflet., na

realidadc,t, uma competição de.~r.ada .,

lamentavelmente, nem sempre leal - .. torno de

práticas de atração de inv••tiaento.. cabe

lembrar que os Acordos sobre ProaOQio •

Proteção Recíproca de Investim.nto" de.frut:aa

de singular importância n.... ceftizio

altamente 8 cada vez mais competitivo.
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Ainda no que tange à essa questão, cresciméntb dos flúXos dê:i:nveatimentoa para' 'e

litígios, que não alcancem ser equacionados

pela via diplomática e/ou de maneira amigável.

Não resta dúvida, portanto, de, que

conjunto de atos internacionais e IIledidas _

queat:l.o, já devic:laaente incorporadas no

caberia recordar a aprovação pelo Congresso

Nacional, respectivaaente, pelos Decretos

Legislativos nO 90/95 e nO 93/95, da Convenção

Inter..ericana sobre Arbitragem Coaercial

(Panamá, 1975) e da Convenção sobre a Eficácia
Extraterritorial das Sentenças. e Laudos

Arbitrais Estrangeiros (Montevidéu, 1979), bea

Coa0 do Protocolo de Brasilia, do MlRCOSUL,

igualaente endossada pelo Legi.lativo'

brasileiro, o qual cont:ellpla ..cantamo de

arbitragea internacional paJ;a diriai.r

controvérsias no illbito do Mercado coaua do

Sul.

COlllO meio para

mercados. cnÍUlladosparâ.

Uemergentes", comó o Bràsil.

entre 'as nai;ões _:desenvolviJllento, coir ênfase

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NO , DE
1996.

especial'

J:m vista do acima exposto, nosso voto,

é pela" aprovação' do ACordo sobre Promoçio e

Proteçio" de Investimentos',' celebrado entre' o

Governo"da R8pública Federativa do Brasil e o

Governo do 'IUlino Unido da Gri-Bretanha' li,'

Irla~~'~ N9rte, em. consonincia com o Projeto',

de, De.c;reto Legislativa em anexo, fruto' de i,

entend:Laentos alcançados no curso das

discussões na Comissão, a partir de augestões

formuladas pelos Senhores Deputados Aroldo

Cedraz e Luiz Gushiken.

Sala da Comissão, _ 20 da I~ (J/fpt{b/l f!de 1996.

/~'~'

4;:"--~/ $Ç
Depu~;:::; Lomanto

/". --/

l89it:imaa a

de celebrar

à arbitrag_
se solucionar_

recurso

nacional,

brasileiro

jurídico

Estado

ordenamento

posição do

Acordos que .

internacional

( MENSAGEM NO 8, d~ 1995 }

Além disso, os indicadores acima

confirmam que os acordos sobre promoção e

proteção de investimentos compõem hoje o

conjunto de medidas conducentes à conformação
de waa importante moldura jurídica para a

atração e &lllpliação dos aportes de recursos

externos nas economias - sobretudo nos países

_ desenvolvimento. Esse quadro regulatório

tem por objetivo, _ última instância,

transmitir ao investidor estrangeiro atitude

receptiva e ~ assegurar-lhe garantias mínimas

de estabilidade, transparência e equidade no

tratamento conferido ao capital internacional,

postura consentânea COlll a tradição brasileira.

Finalmenue; . cabe' ássinalar que os

estudos disponíveis do Bán1:o Mundial', apontaa'

para 'uma: tendência' nOs·'·' próximos , anos 'da

Aprova o texto do Acordo sobre Promoçlo e
Proteçio de Investimentos, celebrado entre o
Governo da República, Federativa do Brasil.eo.
Governo do Reino Unido da Grã-Sretanha e
Irlanda do Norte,ein Londres, e~ 19'de j~lIio de
1994.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1° É aprovado o texto do Acoroo sobre
Promoçio e Proteçio de Investimentos, celebrado
entre o Governo da República Federativa dCJ Brasil e
o Governo do Reino Unido'da Grã-Bretanha: e Irlanda
do Norte, em Londres, em 19 de julho de 1994.

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovaçio
do Congresso Nacional quaisquer atos que
Impliquem revisão do referido Acordo, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do artigo 49, da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao.
patrimônio nacional.
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Art. 2" Na aplicação, pelo Governo do Brasil,
do item (1), do artigo 5 do referido Acordo, flcam
ressalvados os casos previstos na Constituição
Federal, especialmente os seguintes dispositivos:
I'nclsos I, 11 e 111 do parágrafo 4°, do artigo 182 e o
artigo 184.

Art. 3° Este decreto legislativo éntra em
vigor na data de sua publicação.

Sala da eom-'; em2'de .IJ . de,"::",cS:
.#--r__ ..-/ .

Deputado Leur Lomanto
- Relator'

m 'PARECER DA COMtSSÃO

A CornlssOo de Relações Extellores, em reunlõo reollmda hoje.
opinou. unonImemente, pela aprovação da AfMItIg.", n- 4oW; do PodBr Executivo.
llOIl termos do Projelo de Decrero Leglslaffvo que apresenta, acatando o paecer
rllfolrrUado do RelatOr, Deputado \.eu I.oma'1to.

. Esllveran presentes. os SQnhqes 0epuI0d0s; ÁlIa Uns •
PresIdente. Nace;., de Paula, Herculalo AilghIn9llt: Renan Ku1z - Vlce-Preeldentes,
l-Iá1o Coimbra. Aroldo Cedfaz. ROberto Fontes. JÓSé Lourenço. Paes de Andrade,
EdIIon AndrIno. Morelra Franco, Robson TlmO, José Teles, MárIo CavaIazzI. CIrIha
Uma. JoIra't Frejal, Feu Rosa. Franco MonjOlO, PImentel Gomes. Paulo Delgado,
Femondo Gobeira, Pedro Valadaes.

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data. de sua.
publicaçio.

Sala da Comissão, em 11 de dezembro de 1996.

D.-~t~~pre~e

MENSAGEM N2 882, DE 1996
(DO PODER EXECUTIVO)

Submete à consideração do Congresso Nacional o texto do Acordo
relativo à Readmissao de Pessoas em Situação Irregular,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da Repüblica Francesa, em Paris, em 28 de maio de 1996 •

(AS COMISSOES DE RELAÇOES EXTERIORES; E DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

De ·conformidade com o disposto no artigo 49, inciso I, da Constituição Federal,
su1meto à elevada conslderaçio de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do
Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo relativo à Readmissão de

Pessoas em SitllllÇão Irregular, celllbrndo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Fraocesa, em Paris, em 28 de maio de 1996.

Brasília, 17 de setembro de 1996.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N" 406, DE 12 DE SETEMBRO DE 1996.
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÚES EXTERIORES

Excelent15simo Senhor Presidente da Repl1blica,

Elevo à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto

de Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o

Governo da RepÚblica Francesa Relativo à Readmissão de Pessoas em

Situação Irregular I firmado entre os dois países por ocasião da

visita de Vossa Excelência à França, em 28 de maio do corrente.

Sola da Comissão. em .20 de rícNembro de 1996.

""""",4"} .
~~J~ 2. o referido Acordo l segundo comunicou a Chancelaria

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 368, DE 1996

(Da Comissão de Relações Exteriores)
(Mensagem nD 882/%)

Aprova o texto do Acordo relativo à Readmissao de Pessoas em.
Situaç!o Irregular, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, em
Paris, em 28 de maio de 1996.

Francesa durant:e sua. negociação, tem sido celebrado, por

solicitação das autoridades policiais francesas, com todos 08

paises cam os quais a Fra.nça mantêm o regime de isenção de vistos.

Tem ele, como objetivo, estabelecer regras definidas e reciprocas

para o retorno, aos paises de origem, de pessoas que não atendam as

qualificações minimas exigidas aos turistas, a saber, apresentação

de passagem de continuação da viagem e comprovação de seu objetivo

ou da posse de meios financeiros suficientes para realizá-la,

requisitos necessários igualmente para a entrada de estrangeiros no

Brasil.

3. A aplicação do disposto no acordo em pauta se refere

(A COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇJ\O.)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1D É aprovado o texto do Acordo relativo à Readmislio de
Pessoas em Situação Irregular, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Francesa, em Paris, em 2g de maio de 1996.

Paràgrafo único. Serio sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso r. da Conltituiçio
federal. acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

tanto a nacionais brasileiros e franceses, como a pessoas de outras

nacionalidades, desde que, após constatado pelas autoridades

imigratórias competentes o não cumprimento dos requisitos minimos

de admissão em um dos paises, seja comprovado que o estrangeiro

possui situação imigratória legal no outro pais. No entanto, quando

não ficar patente eSsa qualificação imigratória legal, caberá às

autoridades consulares do pais solicitado a readmitir o estrangeiro

a decisão final sobre o seu retorno loque se fa.rá após consulta,

se julgado necessário, aos órgãos policiais competentes.
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Submeto, assim, à alta consideração de Vossa Excelência,

a presente Exposição de Motivos, juntamente com minuta de Mensagem

ao Congresso Nacional e cópias autênticas do Acordo, Com vistas a

possibilitar as providências necessárias para sua aprovação pelo

Legislativo e , por conseguinte, a entrada em vigor de seus

c~spositivos.

4. Por outro lado I o presente acordo, ao determinar regras e

condições claras e reciprocas para o retorno dos não admitidos em

cada um dos paises, tenderá a desestimular ações arbitrárias na sua

implementação I contribuindo para solidificar as relações entre as

autoridades consulares e policiais envolvidas.

Ministro

Respeitosamente,

rz.--'--ríZ"<-
LUIZ FELllPE LAMPREIA

de Estado das Relações Exteriores

- cartão de matrícula consular;

- certificado ou documento militar;

- carteira de marítimo.

2. A nacionalidade sera presumida com base em um dos elementos
seguintes;

- documento perempto mencionado na alinea precedente;

- 'documento expedido por autoridades oficiais da Parte Contratante
requerida que identifique o interessado (carteira de habilitação para
conduzir, etc,);

- autorização e títulos de permanêucia peremptos;

- fotocópia de um dos documentos anteriormente enumerados nas
alíneas 1 e 2 do presente Artigo;

- declarações do inte'ressado devidamente reconhecidas por
autoridades administrativas ou judiciárias da Parte Contratante
requerente;

- depoimentos de testemunhas de boa-fé tomados em inquirição.

'ARTIGO 3

ACORbO ENTRE O ooyERNO DA REPÚBUCA FEDERATIVA 00 BRASa.
E O GOVERNO DA REPÚBUCA FRANCESA RELATIVO À

READMISSÃO DE PESSOAS EM SITI1ACÃO IRREGULAR

Desejosos de desenvolver a COOpetllÇ!o entre as duas Partes
Contratantes, a fim de assegurar uma meIboc aplicaç!o das disposições sobre
circulaç!o de pessou, no respeito 80S direitos e garantias previstos pelas leis e
regulaJDentos em vigor,

Na observincia dos tratados e convenções internacionais sobre a
matéria, e empenhados'em combater a imigraçio irregular,

o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da
República FJ'lIIICCS&, com base na reciprocidade, acordam o seguinte;

I - READMISSÃO DE NACIONAIS DAS PARTES 'CONTRATANTES

ARTIGO I

I. Cada Parte Contr&~te readmite em seu território, a pedido da outra
Parte Contratante e sem fonnaJidades, toda pessoa que não atenda, ou não atenda
mais, OS requisitos de entrada OU de permanência aplicáveis 80 território da Parte
Contratante requerente, sob condiçi<> de que seja estabelecido, ou presumido de
maneira razoável, que ela possui. lJ&Çionalidade da Parte Contratante requerida.

2. A Parte Con1ratallte lIlqUCteIIte readmite, nas mesmas condições, a
pessoa afastada de seu território, CIlI con1bnnidade com a a1lnea I, por solicitação
da outra Parte Contratante, se veriJicaç6cs posteriores demonstrnrem que ela não
possuía a nacionalidade da PartAI Contratante requerida no momento da saída do
território da Parte Contratante requemlte,

3. Para fins do' presente Artigo, as pessoas visadas na alínea I devem
poder .comprovar, em C;uaIquer momento, • data em qu~ entraram no território da
Repúbliça Federativa do Brasil, junto li Parte Contratante brasileira, e a data em
que entraram em território dos Estados-Partes da Convenção de Schengen, junto à
Parte Contratante francesa, Isso não ocorrendo, elas serão reputadas como estando
em situação irregular com relação à leaislação da PtÍrte Contratante envolvida.

4, As autoridades encarregadas de controle junto às fronteiras notificar-
se-ão mutuamente sobre os documentos que comprovam .. data de entrada regular.
em seu território.

1. A nacionalidade' da pessoa sera' estabelecida com base nos
documentos válidos a seguir enumerados:

- carteira de identidade;

- certificado de nacionalidade ou documento de estado civil'

- passaporte ou outro documento de viagem;

1. Quando a nacionalidade for presumida, com base em elementos
mencionados no Artigo 2, alínea 2, as a..toridades consulares da Parte Contratante
requerida expedirão prontamente um documento de viagem que permita a
readmissão da pessoa interessada.

2. Em caso de dúvida com relação aos elementos que fundamentem a
presunção de nacionalidade, ou em caso de ausência desses elementos, as
autoridades consulares da Parte Contratante requerida procederão, no prazo de
três dias a contar da solicitação, â entrevista do interessado. Essa entrevista será
organizada conjuntamente pela Parte Contratante requerente e pela autoridade
consular pertinente, com a brevidade possível.

Uma vez que, ao fim da entrevista, seja verificado que a pessoa
interessada é de nacionalidade da Parte Contratante requerida, um documento de
viagem será prontamente ex~dido pela autorídade consular mencionada.

II - READMISSÃO DE NACIONAIS DE TERCEIROS ESTADOS

ARTIGO 4

I. Cada Parte Contratante readmitirá em seu territórío, por solicitação
da outra Parte Contratante e sem formalidades, o nacional de um terceiro Estado
que não atenda, ou não atenda mais, aos requisitos de entrada ou de pennanência
aplicaveis no território da Parte Contratante requerente, sob condição de que seja
estabelecido, ou presumido de maneira razoável, que o referido nacional tenha
entrado no território dessa Parte Contratante após haver pennanecido ou
transitado pelo território da Parte Contratante requerida.

2. Cada Parte Contratante readimitira em seu território, por solicitação
da outra Parte Contratante e sem formalidades, o nacional de um terceiro Estado
que não atenda, ou não atenda mais. os requisitos de entrada oU de permanência
aplicáveis no território da Parte Contratante requerente, quando o interesado
dispor de visto ou autorização de pennanência de qualquer espécie, concedidos
pela Parte Contratante requerída e ainda válidos.

ARTIGO 5

A obrigação de readmissão prevista no Artigo 4 não se aplica com
relação a;

1) nacionais de terceiros Estados que possuem fronteira comum com s
Parte Contratante requerente;

2) nacionais de terceiros Estados aos quais, após sua partida do
território da Parte Contratante requerida ou após sua entrada no
território da Parte Contratante requerente, seja atribuído, por esta
Parte Contratante, visto ou autorização de pemanência;

3) nacionais de terceiros Estados que pennaneçam por prazo superíor
a seis meses no território da Parte Contratante requerente;

4) nacionais de terceiros Estados aos quais a Parte Contratante
requerente reconheceu o estatuto de refugiado contemplado pela C~
Convenção de Genebra, de 28 de julho de 1951 relativa a FJ
refugiados, tal como emendada pelo Protocolo de Nova York de 31

lJIP
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de janeiro de 1967, ou ainda o estatuto de apátrida contemplado
pela Convenção de Nova Yorle. de 28 de setembro de 1954 relativa
a apátridas;

5) nacionais de terceiros Estados que foram efetivamente conduzidos,
pela Parte Contratante requerida, a seus paises de origem ou a
terceiros países.

ARTIGO 6

A Parte Contratante requerente readmite em seu território as pessoas
que, após verificaçães posteriores a sua readmissão pela Parte Contratante
requerida, revelem não atender às condições previstas no Artigo 4 no momento de
sua partida do território da Parte Contratante requerente.

III - TRÂNSITO PARA AFASTAMENTO

ARTIGO 7

I. Cada uma das Partes Contratantes, por solicitação da outra, autoriza
o trãnsito por seu território de nacionais de terceiros Estados que sejam objeto de
providência de afastamento tomada pela Parte Contratante requerente.

o trânsito pode se efetuar por via aérea ou maritima.

2. A Parte Contratante requerente assume inteira responsabilidade pela
viagem do estrangeiro para seu pais de destino e o recebe de volta caso, por
qualquer rmo, o afastamento não possa ser realizado.

3. Quando o trânsito se deva efetuar sob escolta policia!, esta é
assegurada pela Parte Contratante requerente, por via aérea, até os aeroportos da
Parte Contratante requerida, sob condição de que ela não ultrapasse a àrea
internacional desses aeroportos. Caso contrário, ou se o trânsito sob escolta deva
continuar por via terrestre no território da Parte Contratante requerida, o
prosseguimento da escolta será assegurado pela Parte Contratante requerida sob
compromisso da Parte Contratante requerente de reembolsar as despesas
correspondentes.

4. A Parte Contratante requerente garante à Parte Contratante requerida
que o estrangeiro cujo trânsito seja autorizado esteja munido de bilhete de
transporte e de documento de viagem para o pais de destino.

ARTIGO 8

I. A solicitação de trânsito para afastamento será tramitada diretamente
entre as autoridades envoividas.

2. Essa solicitação mencionará os dados relativos à identidade e à
nacionalidade do estrangeiro, à data da viagem, às horas da chegada no pais de
trânsito, ao pais e local de destino, aos documentos de viagem, à natureza das
providências de afastamento, assim como, se aplicável os dados relativos aos
funcionários que escoltem o estrangeiro. '

ARTIGO 9

o trânsito para afastamento poderá ser recusado:

- se o estrangeiro comr, no Estado de destino, o risco de perseguição
em razão de sua raça, religião, nacionalidade, grupo social ou
opiniões políticas;

- se o estrangeiro correr o risco de ser acusado ou condenado diante
de um tribunal penal no Estado de destino por futos anteriores ao
trânsito.

iV - COBERTURA DE DESPESAS

ARTIGO 10

1. As despesas relativas ao transporte até a fronteira da Parte
Contratante requerida e ao eventual retomo das pessoas que possam ser devolvidas
em conformidade com os Artigos i a 6 do presente Acordo incumbem à Parte
Contratante requerente.

2. As despesas relativas ao trânsito e ao eventual retomo das pessoas
referidas nos Artigos 7 a 9 do presente Acordo incumbem à Parte Contratante
requerente.

v - INVIOLABILIDADE DE DADOS

ARTIGOll

Os dados pessoais neeessários à execução do presente Acordo e
comunicados pelas Partes Contratantes devem ser tratados e protegidos em
conformidade com as legislações relativas à inviolabilidade de dados vigentes em
cada Estado. .

Dessa forma:

i) a Parte Contratante requerida utilizará os dados comunicados
unicamente para os fins previstos no presente Acordo;

2) cada uma das Partes Contratantes informará a outra sobre a
utilização dos dados comunicados, se solicitada.

3) os dados comunicados somente podem ser manipulados pelas
autoridades competentes para a tinalidade de execução do presente
Acordo. Os referidos dados não poderão ser transmitidos a
terceiros se não houver autorização prévia por escrito da Parte
Contratante que os forneceu.

VI - DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

ARTIGO 12

As autoridades ministeriais responsáveis pelo controie imigratório
junto às fronteiras determinarão:

i) as autoridades centrais ou locais competentes para tratar de
solicitações de readmissão e de trânsito;

2) os documentos e dados necessários à readmissão e ao trânsito;

3) os postos da fronteim que poderão ser utilizados para a readmissão
e entrada em trânsito dos estrangeiros; ,

4) as modalidades e as regras do custeio de despesas relativas à
execuçilo do presente Acordo.

ARTIGO i3

1. As autoridades competentes das duas Partes Contratantes cooperarão
e se consultarão sempre que necessário pala elCall!inar a implementação do'
presente Acordo. -

2. - A solicitação de consultas será apresêntada por via diplo'mátiqa.

ARTIGO 14

i. As disposições do presente Acordo não restringem as obrigações de
admissão ou readmissão resultantes, para as Partes Contratantes, .de outros
acordos internacionais.

2. As disposições do presente Acordo não se interpõem à aplicação das
disposições da Convenção de'Geitebm de 28 dejiJIho de'1951, relativa ao e~ta";1to

dos refugiados, tal como emelidada pelo Protocolo d!, Nova Yorle. de 31, de J8Del1O
de i967.

3. ' As disposições dó Presente Acordo não s6 interpõem à aplicâção' daS
disposições dos acordos fimiados pelas Partes Contratantes no domínio da
proteção dos Direitos Humanos.

ARTIGO 15

i. Cada uma das Partes Contratantes notificará à outra da conclusão dos
procedimentos constitucionais internos exigidos pará a entrada em vigor do
presente Acordo, a qual ocorrerá trinta dias após o recebimento dá última
notificação.

2. O presente Acordo terá validade de três anos, renováveis tacitamente
por periodos de igual dumção.-Ele poderá ser denunciado com antecedência de
três meses, por via diplomática.
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Em fé do que, os representantes das Parles Contratantes, devidamente
autorizados para esse efeito, firmam o presente Acordo.

Feito em Paris, em .;z. fi de maio de 1996, em dois exemplam
originais, nos idiomas português e francas, sendo ambos os textos igualmente
autênticos.

PEL~A
FEDERATIVA DO BRASa.

,,·,viso n' 1.142· SUPARfC. Civil.

Senhor Primeiro Secretário,

PELO GOVERNOD ítEPvuucA
FR.-\NC'llSA

Brasília, 17 de setembro de 1996.

Todos estamos cientes das agruras pelas quais os nossos turis....
pasavam para obter o visto com a frança. Como forma de resolver o problema, o Brasil
firmou com aquele pais um regime de isenção de vistos. O presente Acordo é decorrência
natural do primeiro, servíodo para resguardar os interesses brasileiros e franceses e
impedir que pessoas se aproveitem da situação acordada paraemi~ ileg.,lmente.

findas nossas considerações, votamos favoravelmente à aprovação
do Acordo relativo à Reatlmissio de Pessoas em situação irregular, celebrado enrre o
Brasil e o Governo da República francesa, em 28 de maio de 1996, nos tenoos do projeto

.de dectl'to legislativo que lIJltl'SCntamos a seguir.

Sala da Comissão, em I.'de )I:?!de 1996.

Deputado Pedro Valadares
Relator

I'ROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' , DE 1996

(MENSAGEM N' 881)

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelenlissimo Senhor PresideIU da
Republica relativa ao texto do Acordo relativo à Readmissão de Pessoas em Situação Irregular.
celebrado entre o Governo da República Federaliva do Brasil e o Governo '!a República F18IICe...

Atenciosamente.

C~
Minislro de Estado Chefe da Casa Civil

PRIMEIRA SECRETARIA da Presidencia da Rep'iblica
Em, )'J /09/96

. De ordem, .t..l ;,:~~r
. Se~tiírioteral~

~P'{~l~ TO~S""-'-~
Chefe do Gabinete

A Sua Excelência o Senhor
Depulado WILSON CAMPOS
PrimeiJ:o Secretário da C:ímara dos Deputados
BRASILIA·DF.

PARECER DA

COMISSÃO DE RELACÕES EXTERIORES

I· RELATÓRIO

Nos termos do anigo 49, inciso I, da ConstilUiçlo Fede...l, o
Excelentíssimo Senhor Presidente da. RepubUca submete li consideração do Congresso

Nacional o texto do Acordo relativo á Readmissão de Pessoas em situaÇio incgular.,

celebrado entre o Brasd e o Governo da RepubHca Francesa. em 28 de malD de 19%.

O presenie Acordo tem por objetivo estabelecer as regras para o
retomo das· pessoas que não atendam os requisitos de entrada ou de pennanência ~em

ambos os países, a saber: apresentação de passagem QC contipuação ~ viagem. ~

comprovação de seu objetivo ou d~ posse de meios financeiros suficientes para realizá~la.

Confonne a Exposição de Mohvos que acompanha a Mensagem

Presidencial, a Chancelaria Francesa mfonnou que o mesmo tipo de acordo tem sido
celebrado com todos os países com os quais a França mantém o regime de isençlo de.
vistos.

Éo relalório.

fi - VOTO DO RELATOR

Nada encontramos. no presente Acordo que obste a SUJ aprovaçio
pelo Congresso Nacional. Considemmos, inclusive, que a assirwura do documento
contribuirá pam diminuir o número de ações arbilráriaS conua os turistas bluileiros no

França.

Aprova o Acordo relativo à Readmissão de
Pe.'<Sous em .fi/uação irregular. celebrado entre o
Brasil e o Governo da República Francesa, em 28
de maIO de 1996.

O Congresso Nacional decreta:

Art. I' Ê aprovado o o texto do Acordo relativo à Readmissão de

Pessoas em siluaçào irrcgular, celcbrado enlre o Brasil e o Governo da República

francesa. em 2a de maio de 1996.
, PalállllÚo único. Serão sujeitos à aprovação do Congresso

Naçioflal quai"'l\lCr atos que possam ~ultar em revisio ao presente Acordo, assim como
quaisquer ajus!eO complementares que, nos lenoos do inciso I do artigo 49 da Constituição
fedçral. acarretem encarzos ou compromissos gravosos ao património nacional. •

Art. 2'. Este decreto legislativo enlra em vigor na dau. de sua

publicação.

Sala da ComiS5ào, eml/de fflde 1996.

/.

Deputado Pedro Valadares
Relator

m - 'AIlICER DA COMISSÃO

A Comissão de Relações Exferlores. em reunião reaJlzodo hoje.
0PlnQu. UIlClr)lrnernente. pela aprollOÇão da MMUlgMn nO ~ do Podei
Execut!Yo. nos tOOTlO<l do Projeto de Decreto legislatlvo que apiesenta. acatando o
poroc;er do Relalor. Deputado Pedro Valadares.

Es1Ivefam pt'esentes os Senhotes Deputados: ÁlIa Uns 
~te. Herculano Anghlno;l!!I. Renan Kul1z • Vlce-Pr9!identes. letJl lomento.
lhllodcricQ Fenoço. PaUo GouIIeo, NaIr Xa.illl lobo. UshIlOlO Kornla. Edison Análno.
RobfQn Tt.mQ, Márto C~. Robério Ataúlo., Cunha Uma. Seveór10 COIIClIcanfi.
Melo~ Ftalco Monta0, JOllé Thomaz Nonô. WEl50n Gasparinj. Paulo DeIgodo.
~PoiIola. .

Sala da Comissão. em 11 de dezembro de 1996.
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publicação.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N° 369, DE 1996

(Da Comissão de Relações Exteriores)'
(Mensagem nO 932/96)

Apro~a ~ te~tD do Acordo, por troca de Notas, ~~~r~~i~o a um
ernpre~tJ.mo ~ aponês concedido aos Estados de~' Sart'ta)z"., ''catarina,
Parana, BahJ.a e ~ea:á para Projetos Ambientais, celebrado entre
o Governo da Repub11ca Federativa do Brasil e o
Japão, em Brasília, em 26 de agosto de 1996. Governo do

(AS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS'
~~Di~~~Nf~~T~ ~:~~UTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DÉ

o CONGRESSO NACIONAL de<:ret.:

. . Art. .1° É ..provlid~ o texto do Acordo por Troca de Not
~la~lvo a um.emprestlmo Japone' concedido ao, E'tado, de Santa Catarina, Par'::;

ahia ~ Ceara p~. Projetos Ambientais, celebrado entre o Governo da República
FederatIva do Brasil e o Governo do Japão, em Brasília; em 26 de agosto de 1996.

. . Parágrafo único. Serão suje:to, à aprovação do Congres",
N~lOnaJ q~iUsqueratos que possam resultar em revisão do referido Acordo, bem como
#:squer ajustes complementares que. n?s tennos do art. 49, inciso I, da Constituição

eral, acarretem encargos ou compronussos gravosoS ao patrimõ"n,io.nacional.,

Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em 'vigor na data de'sua

SaladaComissão,cm.lI deí\~emb~~deI996."

Deputado14~~
Presidente

'LEGISLAÇÃO CtTADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-C,DI'

CONSTITUIÇÃO
..........................................................................................................

TiTuLo IV
DA ORGANIZ.\ÇÁo DOS PODERES

......................................................................................................................
CAPíTuLo I

Do PODER LEGISLATIVO

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

Art. 49. É da compeIência exclusiva do Congresso Nacional:
I - rcsolver definitivamcnte sobre tratados, acordos ou atos internacio

nais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional;

EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS N° 428, DE 30 DE SETEMBRO DE 1996, DO SR.

MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇCES EXTERIO~ES

Excelent1ssimo Senhor Presidente da República,

Tenho a honra de submeter à alta consideraçi!o de Vossa

Excelência o anexo texto do Acordo por troca de Notas, de 26 de

agosto de 1996, pelo qual os Governos da República Federativá. do

Brasil e do Japão formalizam a futura concessão de financiamento de

Y 5S, 197 bilhões (cinqüenta e cinco bilhões e cento e· noventa e

sete milhões de ienes), por parte do Fundo de Cooperação Econ6mica

Ultramarina (OECP'), para a implementação de quatro projetos

ambientais no Brasil ..

2. Trata-se dos projetos de control~ das· enchentes da Bacia

MENSAGEM N2 932, DE 1995
(DO PODER EXECUTIVO)

do Rio Itaja1; de melhoramento ambiental do Estado do Paraná; de

saneamento ambiental da Baia de Todos os Santos e de construção de

usina. de ettergia eólica no Estado do Ceará.

de impQrt:ra~cia signifi,ci!te.iva, n!o s6 pelas .efeitos positivos no

campo a.ml;iental, mas também, no plano ec!?n6mico-social, tanto pelas

condiç6es
r

.favoráveis da' conces~ão dos créditos (taxa. de juros de

41, prazo ode amorti2açãd de dezoito anos e per1odo de caréncia de

sete a.nos>" 'quanto pela contribuição em terinós' de aperfeiçoamento

da infra.-~B~r~tura existep.te e de melhoria .da,.q)lalidade de vida das

populaçõ!,!~ dos Estados de.. ~anta Catarina, ~araná, Bahia e Ceará. Em

relação ~ 'ti' este tlltimo· ·Estado, ressalte-se, ainda, o aspecto

inovador da exploração do uso de energia alternativa, como a. que

será. produzida pela usina de propulsão eólica a ser financiada por

aquela instituição japonesa.

Submete à consideraçao dt:? ÇQn9~e~S,o ,N..açipnal,.,p texto do Acordo,
por troca de Notas, relativo a' um. empréstimo japonês concedido
aos Estados de Santa Catarina, Paraná, Bahia e Ceará para
Projetos Ambientais, celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo do Japc!io" em Brasília, em 26 de
agosto de 199.6.

(AS COMISSOES' DE' RELAÇOES EXTEilIORES; DÉ DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENT'E· 'E· MINORIAS;' DE FIN~ÇAS' '·E'. 'TRP!01/1Ç:AO; 'É.' PE ',.
CONSTITUIÇAQ E JUSTIÇA E DE REDAc;llb' (lUlT: '54))

Senhores Membros do Congres~o Nacional)

, 1(0, c?nf0:midade com p .di;pps~o,nq anigo 49, iqci1Ô I, d~ Çqnstituiçã9 I,'e~eral.
submeto á elevada consideração de Vossas Excelências... acompanhado de Exposição' de Motivos do

Senhor Ministro de Estado, Interino, das Relações Exteriores, o texto do Acordo, por troca de

Notas. relativo a um empréstimo japonês concedido aos Estados de Santa Catarina, Paraná, Bahia e

Ceará para Projetos Ambientais, celebrado entre o Governo da RepubJipl Federativa do Brasil e o

Governo do Japão, em Brasília, em 26 de agosto de 1996.

3.

4.

o. Acordo formalizado por essa t~cc~ de Notas reveste-se

Desejo destacar, ademais, a importància politica do

Brasilia., 19 de outubro de 1996.

presente instrumento, pela continuidade que confere à particif?ação

dos financiamentos conceSsionais nipônico·s ·em projetos de ·.mpacto

social, a. ser implemeni'àdos em pontos diversos do território
, I ::

nacional.
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s. Tendo em. vista o grande interesse em que se dê inicio, o (C) o per iodo de desembolso será de oito (8) anos

mais breve possivel, à execuçào dos projetos em apreço, elevo a

Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Congresso Nacional,

pa ra os pro j etos menc ionados nos nlimeros I e

l.iata; seis (6) anoS para o projeto mencionado

da

no

que capela o texto do Acordo a ser submetido à apreciação do Poder

Legislativo.

número 3 da Lista; e de sete (7) anos para pro

jeto mencionado no número 4 da Lista, a partir da

data de entrada em vigor do acordo de empréstimo

ambientais, do projeto a que se refere o acordo de empréstimo.

correspondente.

(2) Cada um dos acordos de empréstimo mencionados no

inciso (1) acima será firmado após o Fundo se considerar satisfeito

Ministro de

Respeitosamente,

~,SEBASTI O O REGO BARROS
Estado, .:. erino, das Relações Exterio:ces

com relação à viabilidade, inclus~ve quanto às considerações

DAOC-rI/DPF/DEMA/DAI/ O I /EFIN (3 ) o periodo de desembolso mencionado na alínea (c) do

Brasilia, em 1 r. de de 199~ .
inciso (1) acima poderá ser estendido mediante a concordância das

autoridades interessadas dos dois Governos.

Senhor Embaixador, 3. A República- Federativa do Rrasil garantirá a

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota de Vossa

Excelência desta data, cujo teor é o seguinte:

flmortizaçao do principal do Empréstimo, aSRim r:omo n pagnm~mto dos

juros a ele relativos.

elegiveia, em conformidade com os contratos que venham a ser

a serem efetuados pelas agências p.xecutoras brafii leirru.

fornecedores, a empreiteiros elou a consultores eie palses-fonee

firmados p.ntre eles para compra de produtos e/ou serviços

o Empréstimo estará disponí.vel para r:obrir pôgamentoR(1 )4."Exce lênc ia I

Tenho a honra de confirmar o seguinte entendimento

recentement:e alcançado f;!n,tre os representantes do Governo do Japão

e do Governo da Repúl:Hica Federativa do Brasil, com relação a um

empréstimo japonês a ser concedido com vistas a promover os

esforços de desenvolvimento e fortalecer a estabilização necessários à implementação dos projetos, desde que tais compras

econ6mica da República Federativa do Braai 1 e as relações amistosas

entre os dois paises.

sejam efetuadas n05 países-fonte elegíveis e se refiram a produtos

fabricados por esses pa fses ou a serviços por eles fornecidos.

cinqüenta e cinco bilhões e cento e noventa e sete milhõp.s de ienes

(V 55.197.000.000,00) (doravante denominado "o EmpréS~imo") será

concedido aos Estados de Santa Catarina, do Paraná, na Bahia, e. do autoridades interessadas dos dois Governos.

mencionados no inciso (1) acima, será objeto de acordo entre as

(1) Um emprêsti~o em ienes japoneses, até o montante de

(2 ) A determinação dos paises-fonte elegíveis,

pertinentes, para a implemen'tação dos projetos enumerados na lista

Ceará (doravante denominados "os Mutuários Brasileiros") pelo Fundo'

de Cooperação EconOmic03 Ultramarina (doravante denomin,açlo "o

em anexo (doravante denominada "a Lista"), de acordo com' a 'alocação

especificada na Lista para cada projeto ..

FUndo"), de acordo com as leis e os regulamentos
o Governo da Repl1blica Federativa do Brasil5.

aaaegurará que a aquisição dos produtos e/ou serviços mencionados

no inciso (1) do parágrafo 4 obedecerá às normas de aquisiçã.o do

Fundo, que estabelecem, "inter alia", Q,S procedimentos de licitaçãO

internacional a serem seguidos, exceto quando tais procedimentos

(3) Parte do Empréstimo poderá ser usada para cobrir

despesas cabíveis, em moeda local, que sejam necessárias à
implementação dos projetos.

forem julgados inaplicáveis ou inadeqQados.

japon,eses

o Emprési:-lmo' 'será concedido nos termos do' inciso (2)'(2)

o Fundo de todos

do 'p~rágrafo 2 da Inic~'ai:iva dos "Fundos para o Desenvolvimento· ~

anu~ci~daJP~lo Governo, ~o. ~a{i'ã;o em 25 d~ j~~ho de 1993.

6. o Governo da Reptlblica Federativa do Brasil isentará

impostos e taxas cobrados na República

2. ( 1) o Empréstimo será tornado disponível median1;e açqrdqs Federativa do Brasil sobre o Empréstimo e/ou com relação a ele e

de empréstimo~ a serem firmados entre os Mutuários Brasileiros e o aos juro~ dele decorrentes ..,
Fundo. o. termos Empiéstimo,

,. , assim como os 7. Com relação ao transporte e ao seguro marítimos de

pr-oced.imentoQ ,para: sU,at"u.t~l.ização, serão '!"7gidos pelos "r~speG~i.v0s

acordos de empréstimo, que conterão, "inter alia", os.•seguintes

produto~ adquiridos nos ternos do Empréstimo, o Governo da

Reptíblica Federativa do Brasil respei.tará os princípios da 1 ivre p.

principias:

(8) o prazo de amortização será de dezoit~' {la)

anos, após u~ prazo de carên'cia de sete (7) anos;

justa concorrência entre as empresas de navegação ,e de seguro

marítimo dos dois palseg, ~m consonância com os procedimentos

especificas da República Federativa do Brasil.

(b) a taxa de juros será de quatro por cento (4t) 8. Os cidadãos japoneses cujos serviços possam vi r a ser

ao ano. Entretanto, quando parte do emprést imo necessarios na República Federativa do Brasil, no contexto cio

for destacada para cobrir pagamentoR forn,ecimento de produtos elou servi,ços, mencionados no inciso (1) do

consu 1t?r:e~, então a taxa' de juros ap I icâve 1 a parágrafo 4, terão todas a1"'l facil idades necessárias à sua entrada

essa parcel,a será de dois !e' ,três décimos por cento

(2,3%) ao ano; e

" sua permanência na República Federativa do Brasil, para o

desempenho de suas atividades.
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o Governo da Rept1blíca Federativa do Brasi 1 tomará as

providências necessárias, de acordo com as leis e os regulamentos

do Brasil, de que De cumpriram aa formalidades internas necesaAri.,

A sua vig*ncia..

brasileiros aplicáveis, para assegurar que:
(a) o Empréstimo será usado de forma adequada Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa

exclusivamente para oe projetos relacionados Excelência os vrotestos da minha mais alta consideração.

na Lista; e

e efetivamente, para os fins estabelecidos no

Empréstimo serão mantidas

instalações construidas no âmbito do

ExterioresMinistro

convenienteusadas

as(b)

presente entendimento.

10. O Governo da República Federativa do Brasil, quando

lhe for solicitado, fornecerá ao Governo do Japão as informações e

os dados relativos à evolução da implementação dos projetos,

baseado na informação fornecida pelos Mutuários e agências

A Sua Excelência o Senhor
CHIHIRD TSUKADA,
Embaixador Extraordinário e
Plenipotenciário do Japão.

Avi,o n' 1.206. SUPARJC. Civil.

executoras. Em 19 de outubro de 1996.

11. Os dois Governos manterão consultas bilaterais quando Senhor Primeiro Secretirio,

surgir qualquer questão sobre os entendimentos já citados ou a eles

referente.

Tenho igualmente a honra de propor que esta Nota e a

Nota de resposta de Vossa E)Ccelência, confirmando o acima exposto

em nome do Governo da República Federativa do Brasil, passem a

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da
Republica referente ao texto do Aco/do, por troca de Notas, relativo a um empréstimo japoncs
Concedido aos Estados de Santa Catarina., Paranã. Balúa e Ceará .para Projetos Ambienlais. I

celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo do Japio.

constituir Acordo entre os dois Governos, o qual entrará em vigor Alenciosamente,

na data do recebimento, pelo Governo do Japão, da notificação

escrita do Governo da República Federativa do Brasil informando

terem sido cumpridas as formalidades internas necessárias para a

entrada em vigor do referido Acordo.

Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa

Excelência os protestos da minha ,mais alta consideração.

chihiro Tsukada

cSsO:B~LHO~
MiniStro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidêocia da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado wu.SON CAMPOS
PrimeiJ:o Secretário da Càmara dos Deputados
BRASILIA-DE

Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário

do Japão j unto ao Governo da Repl1blica

Federativa do Brasil

PARECERPA
ÇOMjSSÃO DE RELAC',gS EXTE!UO\lES

1- RELATÓRIO:

Lista

'(montante máximo· em milhões de ienes)

1. Projeto de Controle das Enchentes

da Bacia do Rio Itaja1

17.596

o Excelentissimo Senhor Presidente da República submere: à
consideração do Congresso Nacional, por meio da Mensagem n' 932i96, acompanhada de:
exposição de molivos do Senhor Ministro de Estados.das Relações Exteriores, o texto do

Acordo, por troca de notas, relativo a um empréstimo japones concedido aos Estados de:
Santa Catarina, Paraná, Bahia e Ceará para Projetos AmbientaIS, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e Governo do Japão, em Brasília, em 26 de
agosto de 1996.

2.

3.

4.

Projeto de Melhoramento Ambiental

do Estado do Paraná

Projeto de Saneamento Ambiental

da Baía de Todos os Santos

Projeto de Construçào de Usina de

Energia Eólic,a no Estado do' Ceará

23.686

7.895

6.020"

o acordo em apreço tem por objeto a concessão de um
tinanclamento de 55.197.000.000,00 (cinqüenta e cinco bilhões, cento e noventa e sele
milhões de 'ienes) por parte do Fundo de Cooperação Econômica Ultramarina (OECF). e
destinado a implementação de quatro projelos de conservação ambiental no Brasil. quais
sejam: a) controle de enchentes na Bacia do Rio Itajai, em Santa Catarina;. bl
melhoramento ambiental do Estado do Parana; c) saneamento da Baia de Todos os Sanlos.
na Bahia: e d) contrução de uma usina de energia eólica no Estado do Ceara.

República Federativa do Brasil, que o acima exposto é também o

entendimento do Governo da República Federativa do Hrasil, e de

concordar com que a Nota de Vossa Excelência e esta Nota de

2. Tenho ainda a honra de confirmar I em nome do Governo da

Eo Relatório.

n· VOTO DO RELATOR

resposta constituam um Acordo entre os dois Governos, o qual

entrará em vigor à data do recebimento, pelo Governo do Japão, da

notificação escrita, por parte do Governo da República Federativa

A cOlIClusio do acordo em consideração é de irrefutàvel
importancia para o Brasil, especialmente para os Estado da Federação diretamenlC
interessados e, sobretudo, se considerannos a natureza dos projetos envolvidos. A
proreção ao meio ambiente, objetivo maior em que se insere a ulilizaÇão de ionnu
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alternativas, não- poluentes, de produção de energia elétrica, demanda uma política

decisiva do Estado, em cooperação com a sociedade. As ações nesse sentido dependem

portanto, naturalmente, do emprego maciço de recursos em programas diversos, cujos

beneficios repercutem, via de regra, de modo difuso.

Nesse cOl!texto, não há como não considerar como bem-vinda e

proficua a decisão tomada pelo Brasil e pelo Japão quanto à celebração do presente

acordo, que viabiliza a concessão do financiamento em tela, pois os programas a que se

destinam os recursos haverão de contribuir em muito para a melhoria das condições

ambientais e das condições de vida das populações favorecidas.

Quanto ao crédito em si, a forma pelo qual ele é concedido

representa por si só, uma vantagem extra, haja vista a taxa de juros, de apenas 4% a.a., o

prazo de restituição, de dezoito anos e o periodo de carência, de sete anos

Destacamos ainda, conforme refere o Senhor Ministro das

Relações Exteriores, os aspectos inovador e positivo da exploração da energia eólica,

aliás, antigo projeto do Estado do Ceará.

Ante o exposto, votamos pela aprovação do texto do Acordo, por

troca de notas, relativo a um empréstimo japonês concedido aos Estados de Santa

Catarina, Paraná, Bahia e Ceará para Projetos Ambientais, celebrado entre o Governo da

República Federativa do Brasil e Governo do Japão, em Brasília, em 26 de agosto de 1996

nos termos do projeto de decreto legislativo que ora apresentamos.

Comissão de Relações Exteriores

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° , DE 1996.

(MENSAGEM N° 932/96)

Aprova o texto do Acordo, por troca de
notas, relativo a um empréstimoJaponês concedido
aos Estados de Santa Catarina, Paraná, Bahia e
Ceará para Projetos Ambientais, celebrado entre (J

Governo da República Federatlva do Brasil e
Governo do Japão, em Brasília, em 26 de agosto
de 1996.

Autor: Poder Er:ecutivo.

Relator: Deputado Feu Rosa.

Janeiro de 1997
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O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 10 É aprovado o texto do Acordo, por troca de notas, relativo a um

empréstimo japonês concedido aos,Estados de Santa Catarina, Paraná, Bahia e Ceará para

Projetos Ambientais, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e

Governo do Japão, em Brasília., em 26 de agosto de 1996.

Parágrafo único. Serão sujeitos à aprovação do Congresso Nacional

quaisquer atos que possam resultar em revisão ao referido acordo, assim como quaisquer

ajustes complementares que, nos tennos do inciso I do artigo 49 da Constituição Federal,

acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.

Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala "'Comi"'o, ,m II~ 1996

do Fe osa

Relator

11I - PARECER DACOMISSÁO

Quarta-feira 8 00095

A Comissão de Relações Exteriores. em reunião realizada hoje.
opinou. unanimemente. pela aprovação da MtHlsagtH71 nO 932196, do Poder
Executivo. nos termos do Projeto de Decreto Legislativo que apresenta. acatando o
parecer do Relator. Deputado Feu Rosa.

Estiveram presentes os Senhores Deputados: Átila Uns 
Presidente. Herculano Anghinetti. Renan Kurtz - Vice-Presidentes. Leur Lomanto.
lheodorlco Ferraço. Paulo Gouvea. Nair Xavier Lobo. Ushitaro Kamia. Edison Andrlno.
Robson Tuma. MórlO Cavailazzi. Robério Araújo. Cunha Uma. severino Cavalcanti.
Aécio Neves. Franco Montoro. José lhomaZ Nonô. Welson Gasparini. Paulo Delgado.
Gonzaga Patriota.

Sala da Comissão. em 11 de dezembro de 1996.

Dep~~~~' •

-~ r---
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PROJETO DE LEI N· 2.562, DE 1996
(Da SI'. Mui.. Serrano)

Janeiro de 1997

In.titui o ano de 1991 COIlO llAno do Educador" e dá outras
providlnci•••

(AS COHISSOES DE EDUCAÇllO, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇllO (MERITO E ART. 54); E DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE
REDAÇllO (ART. 54) - ART. 24, II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I- fica mstituido o ano de 1997 como "Ano do Educador".

ÁrL 2- Sio objetivos da Instituiçlo do "Ano do Educador'"
J • contnbuir para o resgate do prestígio social do professor

11 - promover ações políticas c administrativu de

valonzaçio do professor enquanlo Irabalhador da educaçio e formador do cidadio. que

envolvam, entre outras:
ui a reahzaçio de cursos de atualizaçio. aperfeÍÇ<lOmenlo.

especllhza,çlo. mestrado e doutorado para. }Xofessores de educaçio mfantil. de ensino

fundamental c "médio;

b) oportunidades de viagem de estudo c de' mtercãmbKJ

cultural dentro do pais c em outros palseS, especialment.e do MERCOS~

c) possibilidade de acesso às produções culturals naciorws c

esuangelTu apresentadas no Brasl\.
1Il • dlwlgar o pensamento pedagógico e _ex:pen~ncias

Inovadoras de professores, que venham contnbumdo significativamente para o progresso

da cducaçio bàslC& e superior, seja em ãmblto escolar. municipal, estadual~ naclooaJ

Art. 3· Uma com15Sio. no âmbito do Poder ExecUllVO, tntegrada

por repn:sentanleS dos di_ seto<CS diretamente envolvido< DOI objetivos refendos no

In. 2· desta LeI. será encarregada de estabelecer e coordenar • prograrnaçio do 'Ano do

Educador"

Art. 4· Será consnlUída pelo Congresso Noclonal, na esfera do

Poder LeSlSlallvo Federal, uma coml5Sio encarrepda de:

I· promover. no ano de 1997. a aMli.. da Sltuoçio do

llllB'sténo no pois, tndicando propostas para a soluçio dos problemas que vierem a ser

apontados;

n• arIicular-se com as Assembléias Lesislallvas dos Estados
e·com I: Câmara Legzslatlva do Dtstnto Fodcra1 e estimular o intercâmbio .daquelas

AssembléIas com as Cimaras de Vereadores dos Municipios dos reopocllVOS Estados,

vIsando a reaJizaçio local da "'}ise de que trata o inciso I deste arlJBO.

Art. s- .A execuçio da prosramaçio a que se refeo; o In. 3· desta

lei con.tara com recursos do orçamento de cada Ministeno envolvido, do ~undo Nacional

de DesenvolVImento da Edoçoçioe do FAT.

Parágr4' ",,,co. O desc:nvo!vllne..o da prosramaçio relativa ao

Ano do Educa.dor, na área da cultura. contari com recursos amecadAdos na forma do

incISO VIII do In. S' da Let n· 3.313, de 23 de dez<:mbro de 1991. na redaçio dada pela

Lei n· 9.3 12, de 5 de novem"'o de 1996.

Art. ,. lU pessou fi_ 0<1 JuridicH que COIllribulrem

financeiramente para a reahzaçlo das atividades do "Ano do Educador" faria JIU aos

beneficIos concedidos pela Let n· 013. de 23 de dez<ombro de 1991.

Art. r O Poder Executivo resulamentart • presenle lei no prazo
de 60 (sessenta) dias a contar de SUl publicaçio.

Art." Esta lei en<ra em viaor na dala de ...publicaçio.
Art." Revopm... as disposiçaes em COIIlrário.

JUSTIFICAÇÃO

o professor Já teve mwto ml.ls prestigzo do que tem hoje, em

nosso pais, Num passado nio disunte, era uma figura respeitada em qualquer meio SOCial

E apesar de ele ser, ainda hoje, uma pessoa decisiva na formaçio das novas gerações e na

transmissio, de fonna sistematizada, dos conhecunentos historicamente acumulados, é

sabido e comentado - e sentido por ele próprio - que a profissio do magIsteno nio exerce

fascimo nem granjeia as honras do reconhecImento social Falta·lbe o respeIto de wn

salário disno. do justo reconhec1lllCnlO da importlncia polill", social e econômica de seu

trabalho e faltam-lhe as condições de acesso às fontes atualizadas e pennanentemente

renovadas do conhecimento, da cultwa c das artes.

Conhecidas sio as causas dessa detenora;;io SOCIal da Imagem do

educador. É hora de corrigir esse erro hiStóriCO, CUjas conseqúênclU nefastas sobre a

qualidade do ensino e da educaçio ainda nio chepram ao seu maior grau. Um rasso
Importante vem de ser dado com a Emenda Constitucional n- 14196. que instituiu o Fundo

de Desenvolvltnento do Ensino Fundamental e de Valonzaçio do Masistino. Embora

restnto aos professores do ensino fundamental, esse Já é um passo â frente, 00 senudo de

melhorar SUl remuneraçio.

Além da questio salanal. que entendemos ser condiçJo "SII1L qua

no,," de qualquer melhona da qualificaçlo do magtsténo e do nível de desempenho da

escola. é preciso cnar outtU conchções Importantes para que os educadores possam

atualjzar~sc: no conhecimento e acompanhar a evoluçio da cnaçio anlstlu e cultural Isso,

como meio de serem ag~l7S de uma~ moderna. aberta para o OOVO século que se
avizmha.

Quarenta e um mdhões. c setecentos mil brasileiros vlo

dianamente ás escolas em nosso paiS e ah passam três, quatro OU CinCO horas cada dia.

convivendo com professores e professoras, que lhes tr.lJ1srnltem conhecimentos, valores,

formas de ser e de resolver problemas, de encarar os desafios do futuro. 4e exercerem a·

cldadamL Em outras palavras, 30-/. da populaçio brasileira eS1à diante da sabedona 

pouca ou multa - e da "'nfluêncla do professor muna fase da vida COnsiderada deciSiva na

formaçio da personalidade. O sêc. XXI eXigirá muito maiS de nossos-filhos do que de nós

fOI pedido. E nio desejamos nos que nossas cnanças e Jovens estejam em boas escolas,

com profiSSionaiS que, além de bons" professores, sejam educadixes respelti.vClS?

Sabemos que um "Ano do Educador" nio Vai resolver todos os

problemas que afetam o ma&a5~no·~ BrasIl Medidas políncas e adnUntstrabvas. de

mê<ho e longo prazo, ~'~as para' unto Mas estamos -certos que se o' POder

Exccullvo. por meIO dos órgios setonalS como educaçio. cullUIa, desporto, saude,

trabalho '. conjugar esforços. e recUBQS financeuos no sentido de oferecer posslblhdades

de.~llaÇIo. de ace!$O ao It~, as: revistaS de, infonnaçio, ao Jornal. ao cinema. 10
teatro, a mostta5 de U1e. programas de intercâmbIO, facilidades de pubhcaçio das boas

expenéncllS docentes etc., mwta COisa estará fazendo pua renovar o immo e as

condIçôcs cognItIvas e cuItut&lS de nouos educadores. M&l5, se envolver a InlciatJva
pnvada. sob • fonna que lhe _ nws adequada. pode<t mulltpbcar sua _Idade de

tomar o 'Ano do Educador' Uma alavanca de mudançu de atItudes e men<aJldadd e de

oponunldOdes ef<llvas de atúahDçio dcio prOfessores e das profeuoras de ..- pois.

Quando nio temos ;, solllçlo compléla. é preciSO a hunnldadede reconhecer o poder das

pequenas ações na Introduçio de rupturas, de mudançu, de renovações. MJlhcles de

professofeS brasileiros~ atentos" .o que oS P~es LCgJslabvo e Executivo

decidi""; r.i.zer po;. sua causa. •

Sala das Sessões. err@de ~ de 1996.
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EM,E1;'DA CONSTITUCIONAL N" 14

Modifica 0$ arts. 34, 208, 2// e 2/2' da
Constitzllção Federal e dá nova redação ao art. 6b
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

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

Art. 1° É acrescentada no IDCISO VII do alT. 34, da Constituição
FedernJ, .íl nHnen i.!. com a scguimc redDção:

".) aplicaçilo do minimo exigido da receita resulllUlle de impostos
t:staduais. compreendida a proveniente -de transferências. na manutenção ~

desenvolvimento do ensino."

Art. 2° É dada nova redação aos incisos I e li do art. 208 da
Constituição Federal nos seguintes tenoos:

§ ~o A União. os Estadns. o Distrito Federal e os Municipios
ajustarão progressivamente. em um prnzo de cinco õlnOS. suas contribuições ao
fundo. de tonoa a garllJllir um valor por aluno correspondente a um padnlo
minimo de qualidade de ensino. definido nacionalmente.

§ se Uma proporção não inti:rior a sesscnra por cento dos recursos dI:
cada Fundo referido no § '0 sem destinada destinada ao pagamento dos
professores do ensino fundamental em etelJ\'o exercicio no m3gisrC:rio.

§ 6' A Unillo aplicará na erradieaçllo do analfabelismo e na
manutenção c no dcseJu'oJvjmcnto do ensino tundamental. inclusive na
comph:mentaçdo a que se refere o § 3°, nunca menos que o equlvahmtc a tnOla por
cento dos recursos a qu~ se refere o cap'" do c.n. 212 da Constüuiçâo Ft.:dt:r.ll.

§ 7" A lei dispara sobre a organização dos Fundos. a distribuição
proporcional de Seus recursos, sua fiscalização e controle. bem COmo sobrc a
forma 11~ cálculo do valor mínimo nacional por aluno."

. Art. 6' Esta Emenda entra em vigor a primeiro de janeiro do ano
subseqUente ao de sua promulgação.

111 • ensino fundnmental obrigatório e grntuito. assegurada, inclusive.
sua ot,:na grotuila parn lodo!i os que a de não tiveram acesso na idade própria;

11· progn:s$iva univcrsnliZôlÇão do (:nsino médio gratuito,"

Art. 3' É dada nova redação aos §§ 1° e 2° do alT. 211 da
Constituição Federal e nele são inseridos mais dois parágrafos, passando a ter a
segu inte redação:

"An. 211 .
§ '0 A Umão organizará o sistema fedem de ensino e o dos

Tcrritários. financiará íIS in5tiw(çcks de c:nsino públicas federais t: exercerá. em
matéria .ducacional. função redistributiva • supletiva, de forma a garantir
c:qualizaçdo de opol1unit1lJd~5 <.:'ducacionaís e padr4a mínimo de qualidade do
ensmo mediante: i1ssist~ncia técnica e financeira aos Estados, ao Distrito federal c:
aos Municipios.

§ 28 Os Municípios atUó1l'Ao prioritariamente no c:nsino fundamental c:
na c:ducação infanlil.

§ 3' Os ESlados e o Distrito Federal atuaria prioritariamente no
cnsino fundamental e médio.

§ 4- Na l.lrgartização dt: seus sistemas de c:nsino. os Estndos t:

MuniciplOs detinirão formas de colaboração, de modo n assegurar a
unlversalizaçdo do c:nsino obrigatório."

Art.~' E dada nova redação ao § 5° do alT. 212 da ConstituiÇl!iT
Federal nos seguintes termos:

Brasília, 12 de setembro de 1996.

A Mesa da Câmara dos Deputados

Depulado Luis Eduardo
Presidente

Deputado Ronaldo Ptrim
IQ Vicc:~Prcsidr:nle

D~pulildo Beta Mansur
20 Vicc~Prcsidt:ntc

Deputado Wilson Campos
Ie Sc:cretiÍrio

Deputndo Ll!opoldo BessoJle
2" Sccrct4t1o

Deputado BelJedito Domingos
3° Secretário

Deputado João Henrique
4° Secretário

A Mesa do Senado Federal

Senador JOSg Sarney
Presidcnt~

Senador r.%nio I'i/ela Filho
)0 Vicc~Prcsidcn(c

Senador J,ílio Campos
2° Vjcc~Prcsidcnle

Senador Odacir Soares
/0 Secrer:lria

Senador Renan Cu/lu!lros
].O Sccrcuirio

Senador Ernandes Amorim
4e Secretário

Senador Eduardo Supiicy
Suplente de Sccleuirio

"§ 5' O ensino fundamental público terá como fonte adicional de
linancínmcnto a contribUição social do salârio--educaçâo. recolhída pelas empresas
na forma da lei."

Art. 5' É alterado o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias e nele são inseridos novOS parágrafos, passando o alTigo a ter a
seguinte redação: ..

"An. 60 Nos dez primeiros lUlaS da promulgaçllo desta Emenda. os
Estados. o Distrito Federal c: os Municípios destinado nio menos de sesScnla por
cento dos recursos a que se referc o caplll do art. 212 da Constituição Ft.'deral à
manutenção e ao desenvolvimento do ensino (undam~mnf. com o objt:ri\'o de
aS5cgurnr :l universalização de seu atendimento c: a remuneração condigna do
magist~no.

§ I' A distribuição de responsabilidades c recursos entre os Estados
c: seus Munícípios a ser concretizada com parte dos recursos detintdos nl:stc .:J.nigo.
na forma do disposto no ano 211 da Constituiçilo Fedcrol9 é asscgurnda mediante :1

cnação. no âmbiw de cada Estado • do Distrito Federal. de um Fundo dc
Manutenção e Des.nvo'vimento do Ensino Fundamenlal e de Valorização do
MagislC:rio. de natureza G'DnlãbiJ.

§ 2° O Fundo referido no parágrafo anterior sera eonstituido por.
pejo rnr:nos. quinze por eenlo dos recursos a que se refere os am. J55. inciso IJ:
15g. inciso IV; e 159. inciso I. alioeas a e b; e inciso 11. da Constiluiçfio F.deral. e
sem distribuido cmtre cnda Estado ..: seus Municípios" proporcionalmcnte ao
numt:ro dt: alunos nas respeclivll5 ~cs de ensino fundamental.

§ 3' A União complementará os recursos dos Fundos a que se refere
o § I'. sempre que. em cada Estado e no Distrito Federal. seu valor por aluno nllo
alcançar o mínimo definido nacíonnlmente.

LEI 8.313 DE 23/12/1991
DOU 24/12/1991

Restabelece Princípios da Lei n. 7.505, de 2 dejulho
de 1986, Institui o Programa Nacional de Apoio à Cul

tura - PRONAC e dá outras Providências.

°Regulamentada pelo Decreto número 1.494, de 17/05/1995
(DOU de 18/0511995, em vigor desde. publicaçio),

CAPÍTULO 11 "
Do Fundo Nacional da Cultura - FNC

ART.5 • o FNC é um fundo de natureza contábil. com prazo indctenninado
de duraçlJo, que funcionará sob as fonnas de apoio a fundo perdido ou de em·
préstimos reembolsáveis, confonne estabelecer o regulamento, e constituido
dos seguintes recursos:
I· recursos do Tesouro Nacional;
11 • doações. nos tennos da legislação vigente;
Ill-Iegados;
IV • subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza, inclusive de

organismos internacionais;
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Lê:

VII - wn por cento da amcadaçIo dos Fundos de inveStimentos Regionais, a
que se refere a Lei número 8.167, de 16 dejaneíro de 1991. obedeçida na apü
caçio a respectiva origem geográfica regional;

VIIl • wn por cento da arrecadaçao bruta das loterias federais, deduzindo-se
este valor do montante destinado aos pr!mios;

IX - reembolso das operações de empréstimo realizadas lllravés do Fundo. a
titulo de fmanciamento reembolsável. observados critérios derem~ que.
no mínimo. lhes preserve o valor real;
........................................................................................

LEI N" 9.312 • DE 5 DE NDVEMaRO DE 1"'-

AlI... o Irt. 5· da Lê •• 1.313. do 23 lia
dozIIIIiInl lia 1991. ~ .~
Jlrincipioo da Lê •• 7.5OS. da 2 do julho lia
1916. inolirui o !'roIrIma NacioaII de Apoio
• CuIlun - PlONAC o di ......
pI'OYidãooiu".

o 'RESIDENTE DA RE,-oILICA
Foço lIbor ~ o C.....- NIl:ioaII........ lOIICioao a ........

An. I· O ÍIlciIO vm do Itl. S· da Lá •• 1.313," 23 ......."I"I,~.
viplIt ..... a ........ radaçIo:

"An.5· .
.........................................................................................:_ _ _ .

VDI - um por CIIIlO da arracadIÇio brula doi ......... do pnlIll/lIIiooo •~
fidcnis o limiIIros cuja fIlIlizaçIo aúvor lUjàla a lUIllrizaçIo lidlnI. .......... _
YIIcr do_o deoâIlado ao. primioI..

An. 2" EIla Lê ...... 0Ill viaar na dau do lUa pubIicaçio.

An. 3· Rovopm-st U disposiç6ol1llll contrário.

FERNANDO HENRIQUE.CARl>OSO
FraM.isco !f'e/fort

PROJETO DE LEI NQ,2.566, DE 19.96
(DO SENADO FEDERAL)

PLS 54/96

Altera a Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990, que ·dispõe
sobre a.proteção do consumidor e dá outras providências.

(AS COMISSOÉS DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS;
E. DE CONSTITUIÇJlO E JUSTIÇA E DE REDAÇJlO (ART" ..!i)4 ~)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° É acrescentado ao art. 22 da Lei n° 8.078, de II de 'setembro de 1990,
um parágrafo, que será o primeiro, com a redação a seguir transcrita., remunerando-se o
respectivo parágrafo único.

·'Art. 22 , , .
§ 10 Os órgãos e entidades a que se refere este artigo, que prestam

serviços cuja cobrança é feita pelo sistema de medição periódica a domicilio,
são obrigados a fornecer aos consumidores, nó momento. da medição,
comprovante de quantidade consumida ou do consumo míIDlrio"." .

Art. r Esta Lei ent:Fa em vigor na datà de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se· as disposições em contrário.

Senado Federal, em Ji.{ de novembro de 1996
i

?#~-'~"
SenalgJ;U;--dCfSe

P. ente do
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CONSTITUIÇÃO DA REpÚBLICA

FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TíTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPíTULO I
Do Poder Legislativo

SEÇÃO VIII
Do Processo Legislativo

SUBSEÇÃO In
Das Leis

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela'~u"
tra. em um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção oU
promulgação, se a Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único.Sendo o projeto emendado, voltará à Casa
iniciadora.

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

.............................................~ ••••••••• <l ,;..

CÓDIGO DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDO~

LEI 8.078 DE 11/09/1990 '
DOU 12109;1990, SUPLEMENTO.

Dispõe sobre a Proteção do Consumidor e dá outras
Providências: '
, TÍTULO I

Dos Direitos do Consumidor

CAPÍTULO IV
Da Qualidade de Produtos e Serviços, ~aPrevenção e d.a', ,

Repaiaçâo dos Dan~s' , , .

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

SEÇÃOIlI
Da Responsabilidade Por Vício do Produto e do Serviço

_ ART.22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, ~on
cessionárias, permissionárias oU sob qualquer outra forma de empre-'
endimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes,
seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parci
al, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas

compelidas a cumpri-Ias e a reparar os danos causados, na forma
prevista neste Código.

SINOPSE

Projeto de Lei do Senado n° 54, de 1996

Alte~aLei n' 8.07

J
de 11 de ~tembro de

199 , que "dispõe sobre a p oteção do
cons 'dor e dá ou as providê cias",

Apresentado pela Senadora Marioa Silva.

Lido no expediente da Sessão de 27/3/96, e publicado no DCN (Seção 11) de 28/3/96,
Despachado á Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (decisão tenninativa).
onde poderá receber emendas, após publicação e distribuição em avulsos, pelo prazo de
5 dias úteis.

Em 30/10/96, é lido o Parecer n' 565, de !996-CCJ, relatado pelo Senador José Eduardo
Dutra, favorável a aprovaçio do projeto, E lido o oficio n' 42, de 1996, do Presidente da
Comissio de Constituição, Justiça e Cidadaiú.. comunicando a aprovação do projeto, É
aberto prazo de 5 dias úteis, para intCIposição de recurso, por um décimo da composição
da Casa, para que a matéria seja apreciada pelo Plenário,
Em 8111196, a Presidência comunica ao Plenário o ténnino do prazo previsto no an, 91,
§ 3', do Regimento Interno do Senado Federal. sem que tenha sido interposto o recurso
ali previsto, ~

ACâínara dos Deputados com o SFIN'..).531, cÜ j 4-;1 -96

Oficio n') 'iJ/ (SF)

Senhor Primeiro-~ecretá!i0'

Encaminho a Vossa' Exêeléncia. a fun de ser submetido á revisão
da Câmara dos Deputados, nos tenuos do an, 65 da Constituição Federal, o Projeto
de Lei do Senado n' 54, de 1996. constante dos autógrafos em anexo, que "altera a
Lei n' 8,07.8, -<le 11 de selembro de 1990, que disl!õ~ sobre a proteção do consumidor e dá
outras providéncias", .

, . '.-oi ..... .:.. lM.J ," "Senado Federal, em'14 de novembro de 1996

Fena~l~?!1fr::f::J
, priMeiro-s,,:cret~rio, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos ,
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados

PROJETO DE LEI N° 2576/96
. D" nova redaçAo ao in~is'o, I do art. 22 da Lei ng 8.829, de 22 de

dezembro de 1993, que cria, no' Serviço Exterior
. Brasileiro, as Cart'fi!iras de Oficial de Chancelaria e de
Assistente de Chancelaria.

(AS COHISSOES DE TRABALIIO, DE ADHINISTAÇAO E SERVIÇO PtlBLICO; E
DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24, II)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

An, I" O inciso I do ano 22 da Lei n' 8.829, de 22 de dezembro de 1993, passa a vigorar
com a "SUint. redação:

"I· estágio inicial mínimo de dois anos de efetivo exercicio na Secretaria de Estado;"

Art. 2· Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

Bruma.
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"LEGISLAÇÃO CITADA A.'I/EXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI"

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TÍTULOrv
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

..................................................................................................
SEçÃovm

Do Processo Legislativo
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u •••••••••••••• ••••••••

SUBSEçÃom
Das Leis

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

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

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

ção direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orça
mentária, serviços públicos e pessoal da administração dos
Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime juridico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e
transferência de militares para a inatividade;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da
União, bem como normas gerais para a organização do Ministério PÚ·

blico e da Defensoria Pública dos Estados, dei Distrito Federal e dos
Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da ad
ministração pública.

§ 2 - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câ
mara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um
por ce!1to do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Es
tados, com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada
um deles.
............................................................................................
..........................................................................................

LEI 8.829 DE 22/12/1993
(DOU 23/1211993)

CAPÍTULO V
Do Exercício no Exterior

ART.22 - Nas remoções de Oficial de Chancelaria e de Assistente
de Chancelaria observar-se-ão, entre outras, àS seguintes disposições:

I - es~gio inicial mínimo de quatro anos de efetivo exercício na Se
cretaria de Estado;

li - cumprimento de prazos máximos de cinco anos de permanência
em cada posto e de dez anos consecutivos no exterior;

1II - cumprimento de prazo mínimo de quatro anos de efetivo exerci-

cio na Secretaria de Estado entre duas missões permanentes no
exterior;

IV - habilitação no Curso de Treinamento para o Serviço no Exteri
or (CTSE) para o Assistente de Chancelaria.

Parágrafo único. O prazo máximo de dez anos consecutivos de per
manência no exterior poderá, atendida à conveniência do serviço e ao
interesse do servidor, estender-se a doze anos, desde que nesse perío
do um dos postos seja do Grupo C.

LEI 7.501 DE 27/06/1986
INSTITUI O REGIME JURÍDICO DOS FUNCIONÁRIOS DO SER

VIÇO EXTERIOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

TÍTULO!
Do Servíço Exterior

CAPÍTULO!
Disposições Preliminares

Art.l - O Serviço Exterior, essencial à execução da política exterior
do Brasil, constitui-se do corpo de funcionários permanentes, capaci
tados profissionalmente como agentes do Ministério das Relações Ex
teriores, no Brasil e no exterior, organizados em carreira e categoria
funcional definidas e hierarquizadas e sujeitos ao regime desta Lei.

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

MENSAGEM N·l.183, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1996, DO PODER EXECUTIVO

Sonhores Membros do Congresso Nacional,

Nos terntos do artigo 61 da Coil5tituição Federal. submeto à elevada dehberação de
Vossas Excelencias. acompanhado de Exposição de Motivos dos Sonhores Ministros de Estado das

Relações Exteriores e da Administração Federal e Reforma do Estado. o texto do projeto de lei que
"Dá nova redação ao inciso I do art. :: da Lei n" 8.829, de 22 de dezembro de 1993, que cria, no
SeMço Exterior Brasileiro, as Carreiras de Oficial de Clwlcelaría e d~ ~S,!ente de C!ulnce!Mia"

Cria, no Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras de
OficiaI de Chancelaria e de Assistente de Chancelaria, e

dá outras Providências.

de nCM:mbm de 1996.
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Excelcntisslmo Senhor Presidente da Repúbiic<l.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N'U7, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1996,
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES E DA ADMINISTRAÇÃO

FEDERAL E REFORMA DO ESTADO

A Sua Excelência o Senhor
D~u~o wn.SON CAMPOS
Primeu;o Secretário da Câmara dos Deputados
RRASILIA-DF:

DA ORGANIZAÇÃO DÓS PODEIlJ:S

TiTIlLoIV

IX - valor do pagamento referente à órtese, prótese, material e
procedimentos especiais;

X - valor total referente à internação.
Parágrafo único. Cada demonstrativo deverá conter, em destaaue ~

inscrição: "Esta conta foi paga com o seu imposto. Saúde: um direito de todos, um
dever do Estado". • .

Art. 2° Será entregue uma via do demonstrativo ao paciente, ou a seu
responsável, mediante recibo.

§ I' É facultado ao paciente, pnr si ou representante qualificado, impugnar
item do demonstrativo apresentado, pode,ndo fazê-lo diretamente à unidade hospitalar
ou ao órgão representativo do Si$tema Unico de Saúde, no prazo de dez dias úteis,
contado da apresentação do demonstrativo.

§ 2' Na hipótese do evento morte, as providências previstas neste artigo
poderão ser tomadas por representante qualificado.

Art. 3' As faturas referentes àS contas hospitalares deverão apresentar de
modo explícito, a declaraçio de que cada-demonstrativo foi entregne ao paciente.

Art. 4° Os demonstrativos serão arquivados no estabelecimento que prestou
o atendimento, pelo prazo de dois anns, ficando à disposição do Sistema Único de
Saúde para fms de conferência.

Art. So O descumprimento do disposto nesta Lei acarreta multa no valor de
RS 100.00 (cem reais), por demonstrativo, tipificando ainda falta grave, passível de
cancelamento do convênio celebrado, em caso de abusiva reincidência.

Parágrafo único. A aplicação da multa nào obsta a aplicação de outras
penalidades.

Art. 6· Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7ft Revogam-se as disposições em contrário_

Do PODER UGISLATIVO

CAPiTULO I

• L EGISLAçAO CITADA ANEXADA PELA!G:.
COORDENA~Ã~DE ESTUDOS LEGISLATIV08-Ce .!*' .•

República Federativa ao Brasil ~l..

CONSTITUIÇÃO
. .

de 1996.Brasilia, 20 de novenbJ:o

AtenCIosamente.

~~-
das ~~nis":...""'::'I ê-; Estaéc ta J1.ár.'iru.s:'.:lcao

Feé's-""a1 :;: Fefc!!':'a éo Estaéc

Aviso n' 1.527 - SUPAR/C. Civil.

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

República relativa a projeto de lei que ''Dá nova redação ao inciso I do art. 22 da Lei nO 8_829~ de

22 de dezembro de 1993, que cria, no Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras de Oficial de
Chancelaria c de Assistente de Chancelarian

•

Atenciosamente,

~OVIS~C~V~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da Repljblica

Submetemos a elevada consideração de Vossa Excelencl:r'Pr01eto de L::. anexo.
pro~nd.o .~terar àtsposmvo da Lei nD 8.829. de 22 de dezembro d~ 1993_~_·que:âlspõe sobre o
e~o 1DlClal que devem cumprir na Secretaria de Estado àas Relações E;aenóres. os Oficiaís e
Assistentes de Chancelaria antes da pnmclra remoção para missão no exterior:

De acordo com a Lei n' 7.501. de 27 de junho de 1986. o prazo inicial para o estagio
obrigatório na Secretaria de Estado para a categoria funcional de Oficial de Chancelaria era de :!
(dois) anos. ao reorganiz:lr aquela categoria funcional em carreira e criar a de Assistente de
Chancelaria, o inciso I do amgo 22 da Lei n' 8.829, de 22 de dezembro de.1993_cstabeleceu em 4
(quatro) anos o prazo para0 aludido estágio inicial. . _

O aumento deste prazo não trouxe resultado positivo para o descnvoivimento das
atividades do SCMÇO Extenor. vez que a AdminiStI7lçào-não tem podido lançar mão de novos
connneentes desses servIdores cara- o exercicio no extenor. deixando. asstm. de melhorar o nerfil
de lomçao dos POStoS e de adequar a áisponibilidade de recursos humanos as exigêncIas sUIgtáas
pelo volume e a qualidade do trabalho requerido em cenas missões diplomáticas e repamçõcs
consulares brasileiras no exterior.

A proposta. cantante do presente Projeto não Implica em aiunento da despesa com
pessoal. adequando aponas as atuais regras de remoçào e possibilitando à Admlmsrraçào melhor
escolha no momento do preenchimento das vagas já eXIstentes no quadro de lotação dos postos. o
que irá aprimorar o padrão de qualidade do SeI'VIço Extenor. e proporclOnar melhor desempenho na
prestação dos 5ernços á coletividade.

/~

(- {Ícf~
~-- \ 
.~ AtJGlE'IO DE: HEIl!CIS

:-~"'.is,=-""'O Õ2 EstaCo, Intenr..::.
!'elacees fxtenom5

PROJETO DE LEI N° 2.594, DE 1996
(Do Senado Federal)

PLS N" 293/95

SEÇlo VIII

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

Dispõe sobre as contas hospitalares no Sistema Onico de Sal1de e
dá outras providências. SUBSEÇÃOm

(AS COMISSOES DE SEGURIDl\DE SOCIAL E FAM!LIA;. E DE CONSTITUIÇ1l0
E JUSTIÇA E DE REDAÇ1l0 (ART. 54»

o CongreDo Nacional decreta:

Art. I' As unidades hospitalares do Sistema Único de Saúde e os hospitais
da rede conveniada contratada, quando da alta hospitalar, deverão emitir demonstrativo
com os seguintes dados:

I - nome do hospital;
II - localidade (Estado e Município);
III - motivo da internaçio;
IV • tempo de permanência;
V • número da autorizaçio de intemaçio hospitalar· AIH correspondente à

intemaçio;
VI • valor dos pogamentos referentes aos serviços profissionais,

discriminando o nome do profissional que atuou;
vn • valor do pagamento referente aos serviços de apoio, diagnóstico c

terapêutica;
VIII - valor do pagamento referente aos serviços hospitalares, de fonoa

discriminada;

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa seIá revisto pela outra, em
um só turno de discussão evotação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo oprojeto emendado, voltaráà Casa iniciadora.
....................................................................................................................

SINOPSE

Projeto de Lei do Senado n' 293, de 1995

Dispõe sqbre as ·contas hospitalares no
Sistema Unico de Saúde e dá outras
providências.
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Apresentado pelo Senador Lúcio Alcântara

Janeiro de 1997

Lido no expediente da Sessão de 26/10/95, e publicado no DCN (Seção lI) de 27/10/95.
Despachado à Comissão de Assuntos Sociais - CAS (decisão terminativa), onde poderá
receber emendas, após publicado e distribuído em avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis.
Em 10/10/96, leitura do RQS nO 964/96, subscrito pelo Seno Lúcio Alcântara, solicitando
a inclusão da matéria em Ordem do Dia.
Em 18/10/96, Oficio n° 1.434/96, da Presidência do Senado, solicitando manifestação
sobre o RQS nO 964/96, que trata da inclusão em Ordem do Dia da matéria. À CASo
Em 23/10/96, anunciada a matéria, é lido o Oficio nO 41/96, do Presidente da CAS,
informando não se opor quanto à inclusão do projeto em Ordem do Dia. Aprovado o
RQS n° 964/96.
Em 24/10/96, a Presidência comunica aos Senadores a inclusão da matéria na pauta da
sessão deliberativa ordinária do próximo dia 31/10/96.
Em 31/10/96, anunciada a matéria é proferido pela Senadora Benedita da Silva, relatora
designada, parecer de Plenário, favorável com emenda que apresenta. Abertura de prazo
de 5 dias úteis para recebimento de emendas.
Em 11/11/96, a Presidência comunica ao Plenário que encerrou o prazo para apresentação
de emendas, sendo que ao mesmo não foram oferecidas emendas. ,
Em 26/11/96, aprovado o projeto e a Emenda n° I - Plen, sem debates. A COlR, para
redação fmal. Leitura do Parecer nO 605/96 - COlR (ReI. Seno Levy Dias), oferecendo a
redação fmal da matéria. Aprovada, nos termos do RQS 1.103/96, da Senadora Benedita
~ Silva, de dispensa de publicação. Li ~I) L A. _ qb' .
A Câmara dos Deputados com o SFIN°... t .0 ~ -\ I cJ. T - )

Oficio no}bl 'I (SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fun de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei
do Senado nO 293, de 1995, constante dos autógrafos em anexo, que :'dispõe sobre as contas
hospitalares no Sistema Único de Saúde e dá outras providências".

Senado Federal, em $ de novemiro de 1996

PROJETO DE LEI N° 2.596, DE 1996
(DO PODER EXECUTIVO)

Mensagem nO 1.252196

Disciplina a remuneração e demais vantagens devidas a funcionários das carreiras
do Serviço Exterior, casados entre si, servindo juntos no exterior.

(ÀS COMISSÓES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO;
DE RELAÇÓSS EXTERIORES; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO (ART. 54); E DE
CONSTITUIÇAO E JUSTiÇA E DE REDAÇAO (ART. 54) - ART. 24 - 11)

O CONGRESSO NACIONAL decret~.:

Art. l° No caso de remoçào de funcionário das carreiras do Serviço Exterior casados
entre si, para o mesmo posto ou sede no exterior. ambos os cônjuges farão jus à percepção da
Indenização de Representação no Exterior- IREX, prevista no anigo 16 da Lei n° 5.809, de 10 de
outubro de 1972, recebendo, no entanto apenas um salário-família pelos dependentes.
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An. 2° Somente um dos cônjuges fará jus, por opção, ao m?ntante relativo à ajuda
de custo, devendo os limites de cubagem e de peso, para efeito de translação de bagagem, ser
calculados de acordo com a classe do funcionário optante, vedada a percepção de idênticos
beneficios por seu cônjuge.

An. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

An. 4° Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília.

"LEGISLAÇÁO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÁO DE ESTUDOS LEGISL\nvOS-CeDI"

República Federativa do Brasil
,.""

CONSTITUIÇAO
.. ~ .. ~ ..

Ttruu>IV
DA ORGANIZAÇÁO DOS PODERES

SEÇÃO VIII
Do PROCESSO UGISLATlJIO

SuaSEÇAoill
DAS lEIs

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

§ 111 São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração

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

mentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, pro

vimento de cargos, .:stabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferên
cia de militares para a inatividade;

d) organização do Ministério~lico e da ~e~1'Í;3 ~li~ da União,
bem como normas gerais para a orgamzação do Ministério Público e da De
fensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;

e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da admi
nistração pública.

§ 2Q A iniciativa popular pode ser exercida pelaapresentação à Câmara
dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do
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eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos
de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

...............•............•...............................................••...........

LEI N9 5.809 - DI: 10 DE
OtnnJBBO DE 1972

Dispõe sobre a retribuição e direito!
do pessoal civiZ e militar em servzço
da União no exteriorl e 2á outras
provídênczas.

.. _-------_ ..... _-._------_ ..••...•.... --.
CAPiTuLo II

Da Retribuiçl10 no Exte11ar

_.... _----------------._------._---.- .. --
SEÇÁ.() TV

Da Indenização âe H.e?l'ec;entaçào
nl' Exter;or

A'l't. 16. Indenização :le FoopresenLa~
çãG no Exterior é c qUa.~~.l~,~tivo deV1~

do ao servidor 'm serg1c.:r nl exterior,
em missão permanf>rItp 'l'. transltólAa,
destmado a C'ompensar -iS rjespasas iDe
rE"nt.es a missão de forma cOII.pativel
com suas responsabilidades e encar
gos.

§ 1.° O valor dessa m,len;zaçâo IJ
calculado com base em mriices E' fato
res de conversáQ variav~ls, e.3tabelecl
dos em razão:

a) do grau de represematividade da
missão;

b) do tipo e natureza da missão;
c) da correspondência en!;le cargOs,

missões e funções; .
d) da hierarquia funcloflal ou 'mili

tar;
eJ do custo de vida 'oca.!~

J) Ciàs condições peculiares de vidi..
da sede no exterior; .e(Ir do desempenho cumuli;1.tive, d~
cargos. '.

§ 2.° Para as missões a bOTttr ae n3
'vios ou 3,eronaves militares, sãc consi
derados fatores de convei'sao I"egionais.

com base nos estabelecidC'lb !"&f~ as }o.
ca1idades~sede ou localidade$ visitadas.

Art. 17. Ocorrendo aIastamento
igual ou superior a 30 (tnn~ I dlas do
Chefe efetivo da Missão DipiOI:1iltica,
dr Adido Militar, do Ohefe C&.'J Reparti
ção consular e do Delepdo n· 'l"escuro
Brasileiro no Exterior ''; respectivos
substitutos têre direito a ;Im suplemen
to mensal equivalente :J, 20% I trinta
poI cento) da indenização cl~ =epresen~

tação no exterior atribuiria dl 1.itular.

Art. 18. O servidor oenie o direito
à indenização de l"epresenü~ç~ no f'X
terior Quando:

r - passa o cargo ou encerra suas
atividades. por término de missão;

n - ultrapassa 30 <trinta) mas
afastado au de- "lI' '~'. exercício
do cargo, função ou atividade, ressal
vados os Ca&l..'" orevistos I'''' D·~.ráJl]'af(J
2.G do artigo 11);

III - entra em licença espeC1&I, e
IV - cessa ou é suspen:so seu C11re1

to ao vencimento ou ao soldo, nos ca
sos previstO! na parte "iost.1 do p.U'á
grafo único do artigo 13.

Art. 19. O!! índices 1& mlie"lizaçj,u
de representaCão no exte'l"or e E;~11S la~
tores de conversão gerQ,O ~sr."1.,e-Ieciàoo

em tabelas, na regulamf;}nt.aç§o nesta
]el

§ 19 Os fatores de :onversão serão
expressos em unidades 1a moeda-pa
~rão utillzada nas trans~ções finan
ceiras internacionais ao governo bra
sileiro.

§ 2.° O Poder Executi':l(J, em decretO
aplicável a todos os servidl)res abran
gidos por esta lei, modifi~suá ::ts ::abe
las a que se l"efere este ~.n:.~" qllando
se verificarem alterações dos elemen
tos de fixação dos índices seu.c; fato
res de conversáo.

~SEÇÃO '{

Do Auxilio-Familiar
________________________________________ J
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Atenciosamente.

Rt:spcltoSamcnlc.

Impncto Iin:rncclro. na medida em que ~ão servIdores Igualmente :lptos a lndcmzução em ICI:1 como
se solteiros tossem.

~./
~/'/

--nri:.\Rl.hs llR{~'i'R'Pr;(!JR.\
\lI01-.tru til: 1.... IJl.1o tJa .\Jmtnl:-.lraçao h:tkral ..:

Retllrma oJU 1.'otat.1u

Brasilia.. 29 de novembro de 1996.

, (

10"0 ;\l;(õl'S ["() DI. \lI,DICIS
'.1lRuru til.:: I.Qal.1n cJ.l~ lh:lat.:lit:... I 'lt:rlllrt:s

:nlenno

Senhor Primeiro Secretario.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da
Republica relativa a projeto de lei que "Disciplina a remuneração e demais vantagens devidas a

funcionários das carreiras do Serviço Exterior, casad~s entre si. serv1".do juntos no exterior".

Aviso nO 1. 627 • SUPARJC. Civil.

-=
DECRETA:

Limita. remuneraC60 e d,mai, V.Dt.
pn. devid... I; Diplomac.. cu.do., .urvÚJ"
do jU1UO' no uterior.

Art. 1~ N.o caso de remoç40 de Diplomatas casados para o mesmo
posto ou sede.no exterior, apenas um dos cOnjulles fará lu's, por opção,
à percepç40 da Indenizaç40 de Representação no Exterior prevista no
artigo 16, da Lei n~ 5.809, de 10 de outubro de 1972.

Art. 2~ O montante relativo a ajuda de custo e os limites de cuba
gem e de peso para efeito de translação da bagagem serão calculados de
acordo com a classe do Diplomata optante, vedada a percepç40 de idên·
ticos beneficios por seu cônjulle.

Art. 3~ As modalidades, circunstAncias e condições de remoção
de Diplomatas casados serão objeto de regulamento.

Art. 4~ E ~te d~creto.lei entra em villor na data de sua publicação,
revogadas as dIspOSIções em contrário.

Brasília, 23 de janeiro de 1985; 164~ da Independência e 97~ da
República.

DECRETO-LEI N~ 2.234, DE 23 DE JANEIRO DE 1985

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 55, item 111, da Constituição,

JOÃO FIGUEIREDO
R. S. Guerreiro ~

CLOVISDEBARit~
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidencia da República

\fensagemna :.252, DE 29 DE NOVEl1BRO DE 1996, DO !'u"'ER ExrCU'::'IV()

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeu:o Secretario da Câmara dos Deputados
BMSILlA-DF

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Nos tennos do artigo 61 da Constituição Federal submeto á elevada deliberação de

Vossas Excelencias. acompanhado de Exposição de Motivos dos Senhores Ministros de Estado das

Relações Exteriores, Interino. e da Administração Federal e Refonna do Estado. o texto do projeto

de lei que "Disciplina a remuneração e demais vantagens de\'idas a funcionário5 das carreiras do

Serviço Exterior, casados entre si. servindo jWltOS no exteriorll
•

PROJETO DE LEI N° 2.597, DE 1996
(Do Poder Executivo)
Mensagem nO 1.224/96

Autoriza a Universidade Federal do Rio Grande do Norte a alienar
bem imóvel de sua propriedade, e dá outras providências.

Brasilia. 29 de novembro de 1996, (AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO POBLICO; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E
DE REDAÇlO (ART. 54) - ART. 24, 11)

<\..~,
'-- , '~ ....

o CONGRESSO NACIONAL decreta

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS NO? SD4-A MRE/:·IA."E, DE 26

DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DAS RELl;ÇOES

l;mIINISTRAÇÃO FEDERAL E REFOR.'lA DO ESTl;])O.

DE NOVEMBRO DE 1996,

EXTERIORES E Dl;

Art. 1° Fica a Universidade Federal do Rio Grande do Nane autorizada a alienar ao
Governo do Estado do Rio Grande do Norte o dormnio útil do terreno foreiro do património
municipal de Natal. com area de :L540,SO m: (dois mil, quinhentos e quarenta metros e cinquenta
centimetros quadrados), liIIÚtando-se a oeste com a Av. Rio Branco, ao rumo de 28"37'SW. com
43,10 m; ao sul, com propriedade de Elvira Amélia Machado e Felinto Manso Maciel, ao rumo de
63°53'SE, 16,OOm; a leste, com a Rua Princesa Isabel. com 28°0TNE, com 36,10m; e ao nane,
com a Rua Professor Zuza, com 62°13''NW, com 64,75 m. beneficiado com um prédio de dois (2)
pavimentos, situado na Av Rio Branco n° 743, Bairro da Cidade Alta, onde funcionou a Televisão
Universitária,

E.xcelenusslmo S~nhor Prcslàente da Rt:publica.

Submeto J. ~onslder::I.l;::io dI.: Vossa ExcelênCia o anexo ProJeto (,iI: Ll:l que obJetiva
Jlsclphnar a remunero.çào ~ dem:1I5 \-antagcns deVidas a funclonanos .das Carreiras ,do Sel'\'iço
Extenor. casados entre SI. servindo lumos no extenOf. dado que aos DlOlomaGlS nas condições supra.
não ê facultada a perc""pção mdividual da Indemzação de Represcnt:lção no Exumar prevista no ano
16 da Loi n' 5.809, do 10 de outubro de 1~72.

Art. ~" O vaiar adquirido com a alienaçio do bem de que trata o anigo I" serà
utilizado integralmente no campus da Universidade Federal do Rio Grande do Nane, arendidas as
detenniJlaçôes do anigo 4° da Lei nO 6 120. de 15 de outubro de 1974

Art. 3° A alienaçio de que trata o anigo 1" deverá obedecer as disposições contidas
na Lei nO 8 666, de 21 de junho de 1993. e suas alterações

Art. 4° Revogam~se as disposições em contràrio. especíalmente o disposto no an 3~

daLein' 6,995. de31 de maio de 1982 •

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Suprareferida L~i que trata da retribuição e direitos do pessoal civil e militar l.:m
serviço no extenor considera como "Retnbuiçào no Extenor- o venciment<;! do cargo efetivo para o
funcionário publico. acrescido da gratificação e das indenizações prevlslas na lei.

o Dl.:creto·ld n~ :.:!34. de 23 de .Ianelro de 1985. ~m seu ano In, ao limitar a
concessão da Indemzação dc Representação no Extcnor a apenas um dos cóniugcs. quando os dOIS
forem Diplomatas. não pcnnllc o l.:umpnmento da Ll.:1 n· 5,809. de 1971. l.:ltada anteriormente. íll~m

Jc teor os pnnciplos constltuclonats de Isonomia. \CZ que trata-se de servidores publicas distinlos.
Igualmenle concursados. I.: desempenhando funções plenas que em nada diferem de outros servidores
(Oficiai de Ch::meelana ..: Asslstentc de Chancela.nal. quando estão a Serviço no EXlenor. casadO!i
entre SI

Com a aprovação da meduia. pretende-se a umfonntzação do tr.:mlmento dI1s questõcs
de remoção c dI.: salanos dos Ca5:lIS tntc!:'l'antcs das carteiras do Scrvu;o EXlenor. \ ISIO não ocasionar

Brasília,
"LEGISLAÇÃO errADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDl"

CONSTITUIÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988
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TÍTULOIV-

DA ORGANlZAÇÃO DOS PODERES

CAPÍTULO 1-

Do Poder Legislativo'

SEÇÃO VIU-

Do Processo Legislativo

SUBSEçÃom 

Das Leis

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e {)rdinárias cabe a qualquer mem

brO" ou Comissão da Câmara dos Deputados. do Senado Federal ou do Congresso

Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal. aos Tribu

nais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos. na fonna e

nos casos previstos nesta Constituição.

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

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Annadas:

II . disponham sobre:

a) criação de cargos. funções ou empregos públicos na administração direta e au

tárquica ou aumento de sua remuneração:
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, ser-=-
viços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime juridiro, provimento de

cargos. estabilidade e aposentadoria de civis. refonna e transferência de militares

para a inati~;dade:

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem

como nonnas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria

Pública dos Estados. do DIstrito Federal e dos Territórios;

e) criação. estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração

pública.

§ 20 A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câttlara dos De

putados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado

nacional, distrib~ido pelo menos por cinro Estados, rom não menoS de três déci

mos por cento dos eleitores de cada um deles.
.............., .
.....................................................................................................................................................

LEI N? 6.9.95, DE 31 DE MAIO DE 1982 (~t- j)M
Autoriza .a doaçl.o à ~Á5i4 Fe·

deral do Rio GrD.nd~ do NorrNt;iinóveJ si·
tuado no MuniciplO de Ya.raJ. Escado do
Rio Grande do Norte.

Art. 4? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçãO.
Art. 5? Revogam·se as disposições em contrário.
Brasilia. 31 de maio de 1982; 161? da Independência e 94? da Repú'

blica.

JOÃO FIGUEIREDO
Ernane Oa/vêas

LEI 6_120 DE'1511011974

DISPOES SOBRE A ALIENAÇÃO DE BENS IMóVEIS DE INSTITUIÇOES FEDE

RAIS DE ENS,INO, E DA OUTRAS PROVIDI:NCIAS.

ART.4 - O produto das operações de que trata esta Lei será empregado, necessari

amente, nos "campi" universitários ou nas sedes das instituições, em despesas re1a

tivas a edificações, serviço de infra- estrutura, instalações, equipamentos e

urbanização.

Parágrafo ÚniCO. Quando o "campus" ou sede for considerado completo, o produto

da locação pocIerá ser empregada em despesas de custeIo.

LEI 11.666 DE 2110611993

REGULAMENTA O ART.37, INCISO XXI. DA CONSTI~UIÇÃO FEDERAL. INSTI

TUI NORMAS PARA LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI

CA E DÁ OUTRAS PROVlD~NCIASI.

CAPiTULO I- Das Disposições Gerais

SEÇÃO I- Dos Princípios

ART.1 - Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administreli

vos pertinentes a obras. serviços, inclusive de publicidade. compras, alienações e lo

cações no ãmbno dos Poderes da União. dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municfpios.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da edminis

tração direta, os fundos especiais. as autarquias, as fundações públicas, as empre

sas públicas. as sociedades de economia mista e demais entidades controI8cIas dire

ta ou indiretamente pela União, Estados. Distrito Federal e Municípios.

MENSAGEM N9 1.224, DE 1996 - DO PODER EXECUTIVO

Senhores Membros do Congresso Nacional.

Brasília, 28 de novemb,· d~J996.

Nos lennos do anigo 61 da Constituição Federal. submelo à elevada deliberaçio de

Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de E5lado da

Educaçio e do Despono. o lexto do projeto de lei que'Autoriza a Universidade Federal do Iüo
Grande do Nane a alienar bem imóvel de sua propriedade. e dá outras providências'.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacionai decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. I? Fica o Poder Executivo autorizado a transferir, por doa
ção, à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. o imóvel consti
tuído por terreno e benfeitorias. situado à Avenida Rio Branco n? 743,
Bairro da Cidade Alta, Município de Natal. Estado do Rio Grande do
Norte.

Art. 2? O imóvel a que se refere o artigo anterior destina-se às
instalações da referida Universidade.

Art. 3? A doação efetivar-se-á mediante' contrato - a lavrar-se
em livro próprio do Serviço"do Patrimônio da União - tornando-se nu
la. se ao imóvel vier a ser dada ciestinação diversa da prevista no artigo
2~ desta Lei, ou. ainda. se ocorrer inadimplemento de cláusula contra
tual. ficando a donatária, neste caso. se'1' direito a qualquer indeniza
ção, inclusive por benfeitorias realizadas.

i,
l.~_____ ·1

L"--l.-,
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EXPOSIÇJ\O DE MOTIVOS N9 10Q. DE 15 DE AGOSTO DE 19961
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇ1\O E DO DESPORTO

Excelemissimo Senhor Presidente da República.

Submeto ã apreciação de Vossa Excelência, o. Projeto de Lei. que a~toriza a
Universidade Federal do Rio Grande do Norte a alienar bem ImoveI de sua p~~nedade. IOtegrado
ao patrimônio dessa instituição a panir de 31 de maio de 1982. por força da LeI n 6.995.

Por vários anos o referido imóvel abrigou as instalaçõ~s da ~,el,.~,!~~ã~ Univ:~itária.

recentemente transferida para prédio próprio, construído para atender as necessidades especIfICas de
suas instalações e sediado no Campus Universitário. ~.:, ':I"~'.

No estagio em que se encontra a implantaçâ?, ~o refe~id~ ~ç:;.lt.rr.~~s,-,é de todo
conveniente a alienação do imóvel em questão. o que perr~ll.nra a apl~c~çao dos recurs~s ~ela
oriundos em edificações para suprir carências de espaço flSICO em vanos setores academlcos

daquela instituiçâo.

Esclareça.se. por oponunq. que o art. 312 da Lei nO. 6995~8~. ~ue au~orizou a. doação
do imóvel à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. estatuI r~stn~a~ a doa~ao. menclo~ando
ser ela nula caso seja dada destinação ao bem diversa daquela pela lei defmld? raz~o da ?cc.essldade
da edição de uma ordem legaL. que revogue a referida restrição e autonze a ahenaçao do lmovel para
05 fins já mencionados.

Respeitosamente.

PAUC~'
Ministro de Estado da Educaçào e do Despono

Aviso n' 1.598 - SUPARlC. Civil.

Brasília, 28 de novembro de 1996

Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em Q& de dezembro de 1996

/~~'
Senador José saro; ---

Presidente do Senado Federal

.. L EGISUÇÃO ClTADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CaDI

República Federativa do Brasil

CONSTITUIÇÃO
. .

Ttrm.oIV
DA ORG~ÇÃODÓS PODERES

CAPtroLo I

Do PODER LEG1SLAIJVO

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

Atenciosamente,

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

da Presidência da Republica

Senhor Primeiro Secretário.

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Vice·Presidente
da Republica no exercicio do cargo de Presidente da República relativa a' projeto de lei que

"Autoriza a Universidade Federal do Rio Grande do Norte a alienar bem imóvel de sua propriedade.

e dã outras providênciasll
•

ZIMElRA SEOlETARJA;:,z /12/96
/ De ordEMl, ao Senhor Secre.~~-~ap~--
:~ Pll'ilElRD 1DRRES~
l Chefe do Gabinete' . .

A Sua Excelência o Senhor _ .
Depuiado WILSON CAMPÓS
Primeiro Secretária da Câmarados Deputados
BRASÍLIA-DF

SEÇÃo VIII

Do PROCESSO 1.EaJsI..A:mo

. _ __ _ '_ __ .. _._ _ ..

SUBSEçxoill

._ _ _ _ -._ -..

Art. 65. o projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em
um só turno d~ discussão evotação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar•

.Paráiafo único. Sendo oprojeto emendado, voltará à Casa iniciadora. .
... ~ _ .
............ - -.._- - _-.-_ _ -.--- _._.._- _- .

(AS COMISSOES DE EDUCAÇllO, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇllO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇllO E JUSTIÇA E DE REDAÇllO
(ART. 54»)

O Congresso Nacional decreta:

Art. }. É o Poder Executivo autorizado a criar a Escola Agrotécnica Federal
de São Joio da Baliza, no Estado de Roraima.

Art. 2· A Escola Agrotécnica Federal de que trata esta Lei manterá cursos de
segundo grau com disciplinas referentes a agropecuária no currículo a ser ministrado.

Art. 3' A instalação do citado estabelecimento de Ensino subordina-se à
prévia consignação, no Orçamento da Uniio, das dotações necessárias, assim como à
criaçio dos cargos, funçõcs e empregos indispensáveis ao seu funcionamento.

Art. 4' O Poder Executivo, ouvido o Ministério da Educação e do Desporto,
regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, contado a partir de sua aprovação.

Art. 5' Esta Lei entra em vigor na data de sU2 publicaçio.

PROJETO DE LEI N° 2,628, DE 1996
(Do Senado Federal)

PLS N" 90/96

Autoriza o Poder Executivo a criar a Escoía Agrotécnica
J'o!o da Baliza, na Estado de Roraima.

de S!o

SINOPSE

Projeto deLei do Senado n' 90, de 1996

Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Àgrotécnica de São João da
Baliza, no Estado de Roraima.

Apresentado pelo Senador Romero Jucá

Lido no expediente da Sessio de 7/5/96, e publicado no DSF de 8/5/96. Despachado à
Comissão de Educação. CE (decisão terminativa), onde poderá receber emendas, após
publicado e distribuído em avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis.

Em 19/11196, anunciada a matéria, é proferido pelo Senador Carlos Patrocinio, relator
designado, parecer de plenário em substituição à CE, favorável. É aberto o prazo de 5
dias úteis para apresentação de emendas perante a Mesa.



'00108 Quarta-feira 8 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1997

Em 28/11/96, a Presidência comunica ao Plenário que terminou o prazo, sem
apresentação de emendas. Anexado à fi. 5, cópia da publicação, no DSF, de 20/11/96,
do parecer proferido em Plenário, em substituição à CE, relator Senador Carlos
Patrocínio.

Em 4/12/96 aprovada sem debates. À CDIR para redação final. Em seguida é lido o
Parecer nO 635196-CDIR (Relator Senador Levy Dias), oferecendo a redação final da
matéria. Aprovada, nos termos do RQS nO 1157/96, do Senador Valmir Campelo,
~olicitando a dispensa de publicação d; redação final. ).), _ t(G
A Câmara dos Deputados com o SFIN ..) &8''1, ..Lo.. 0 6 -

Oficio nO) 65f (SF)

Parágrafo único. Dos critérios aludidos no caput deste artigo, constarão:

I • a isenção do cumprimento do disposto nesta Lei, por parte do exibidor,

quando, sob controle do órgão fiscalizador, for confignrada carência de curtas-metragens

disponiveis para programação;

II - o rodízio obrigatório dos curtas-metragens em exibição, acompanhando,
preferencialmente, a mudança da programação do circuito comercial.

Art. 5° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias, a
partir da data de sua publicação.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em 06 de dezembro de 1996

Senhor Primeiro-Secretàrio,

Encaminho a Vossa Excelência, a fun de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei
do Senado n° 90, de 1996, constante dos autógrafos em anexo, que "autoriza o Poder
Executivo a criar a Escola Agrotécnica de São João da Baliza, no Estado de Roraima".

Senador José Sarney

Presidente do Senado Fe ral

Senado Federal, em OG de dezembro de 1996

a __ .

TÍTIlLOIV

• L EGiSUÇÃO CITADA ANEXADA PE~~
COORDENAÇÃO DI! ESi"UDOS LEGISLATIVOS-Ce~

República Federativa ào Brasil

CONSTITUIÇÃO

CAP1TULO I

DA ORGANIZAÇÃO DÓS PODElWI

i.~na~éãQiros
primjlrO-secretário, em\eXerC!CiO

IA Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos .
DD. Primeiro-Secretàrio da Câmara dos Deputados
vpIl.

PROJETO DE LEI N° 2.629, DE 1996
(Do Senado Federal)

PLS N° 102/96

·Do PODER LEGISLATIVO

SEÇÃo VJII

Dispõe sobre a exibiçao de filmes brasileiros de curta-metragem
e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE CONSTITUIÇAO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO (ART. 54)}

Do PROCESSO LEGlSLA1'Il'O

. _- .

SUBSEÇÀOill

O Congresso Nacional decreta:

Art. I° Toda sessão cinematográfica comercial, de cuja programação constar

filme estrangeiro de longa-metragem, deverá exibir, preliminarmente, filme brasileiro de

curta-metragem.
§ 1° O disposto neste artigo contemplará apenas os curtas-metragens nacionais

portadores do certificado de qualidade e produzidos nas bitolas de 35 ou 16 mm.

§ 2° Para efeito do cumprimento do disposto neste artigo, os curtas-metragens

nacionais deverão ter duração de, no máximo, dez minutos.
Art. 2· São isentas do cumprimento do disposto no art. 1°, as sessões

cinematográficas de difusão cultural sem fms lucrativos ou as de caráter exclusivamente

filantrópico.
Art. 3° Todo curta-metragem nacional beneficiado pela presente Lei deverá

receber, como condição para sua exibição, certificado de qualidade emitido por órgão

competente, apto a se pronunciar sobre a matéria, em favor da manutenção da

representatividade da obra cinematográfica nacional.

Parágrafo único. É o Mínistério da Cultura, por intermédio de seus órgãos

setoriais de conpetência especifica, autorizado a disciplinar a emissão do certificado de

qualidade, emitido por ele ou por outros órgãos ou setores para esse fim delegados, como

requisito básico para o cumprimento do disposto no art. 1°.

Art. 4· É o Mínistério da Cultura, por meio de seus órgaõs de competência

especifica, autorizado a estabelecer os critérios, as formas de fiscalização e controle,

estipular sanções, bem como designar órgão ou setor credenciados a executá-los.

Art. 65. o projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em
um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revísom o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo oprojeto emendado, voltará à Casa iniciadora.
. - .

SINOPSE

Projeto de Lei do Senado n° 102; de 1996

Dispõe sobre a exibição de filmes
brasileiros de curta-metragem e dá
outras providências.

Apresentado pelo Senador Júlio Campos

Lido no expediente da Sessão de 21/5/96, e publicado no DSF de 2215196. Despachado
à Comissão de Educa9ão - CE (decisão terminativa), onde poderá receber emendas,
apos publicado e distribuído em avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis.
Em 18/11/96, anunciada a matéria é proferido pelo Senador Carlos Patrocínio, relator
designado, parecer de plenário em substituição à CE. A matéria ficará sobre a Mesa
durante 5 dias úteis, para recebimento de emendas.
Em 28/11/96, a Presidência comunica ao Plenário que terminou o prazo, sem
apresentação de emendas.
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Em 4/12/96. aprovada sem debates. À CDIR para redação final. Em seguida é lido o
Parecer n' 638/96-CDlR (Relator Senador Levy Dias),.oferecendo a redação fmal da
matéria. Aprovada, nos termos do RQS n° 1160/96, do Senador Valmir Campelo,
solicitando a dIspensa de publicação de redação final.
À Câmara dos Deputados com o SFIN'... ). ~ ?C, d.< CC" 1) -'(6

Oficio n: ( &10(SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência. a fun de ser submetido á revisão
da Câmara dos Deputados. nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei
do Senado n' 102. de 1996, constante dos autógrafos em anexo, que "dispõe sobre a
exibição de filmes brasileiros de curta-metragem e dá outras providências".

Senado Federal, em Cf:, de dezembro de 1996

CAPíTULO I

Do PODER LEGISLATIVO

SEÇÃo V1lI.

Do PROCESSO lEr:1Jsl..4:rTp

SUBSEÇÃoill

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
vplJ.

PRIMEIRA SESRETARIA
Em )0 112/96

De ordem, p':J Senhor Secre-
tádo-Geral da ;/0.1---

[,/~mél~~ TORRES
i 1/ Chefe do Gabinete
1/ /

!ka~~natca
Primeiro-Secretário, em

I
\,

Art. 65. O projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, emum só turno de discussão evotação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo oprojeto emendado, voltará à Casa iniciadora.

SINOPSE

Projeto de Lei do Senado n' 93, de 1996

PROJETO DE LEI N° 2.630, DE 1996
(Do Senado Federal)

PLS N° 93/~'

Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Técnica Federal de
Rondonópolis, no Estado de Mato Grosso.

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54»

O Congresso Nacional decreta:

Art. l° É o Poder Executivo autorizado a criar a Escola Técnica Federal de
Rondonópolis. no Estado de Mato Grosso.

Art. 2° A Escola Técnica Federal de Rondonópolis será uma instituição de
educação profissional, destinada a formar técnicos de nível médio.

Art. 3° A instalação do estabeleciroento de ensino de que trata esta Lei
subordina-se à prévia consignação. no Orçamento da União, das dotações necessárias, assiro
como á criação dos cargos, funções e empregos indispensàveis ao seu funcionamento, por
iniciativa exclusiva do Presidente da República.

Art. 4' O Poder Executivo. ouvido o Ministério da Educação e do Desporto e
as Secretarias Estaduais e MunicipaIS de Educação. regulamentará esta Lei no prazo de
noventa dias, contado a partir de sua vigência.

Art. S' Esta Lei entra em vigor nadata de sua publicação.
Art. 6' Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em OG de dezembro de 1996

:e::::éS~
Presidente do Senado Federal

• L EGiSUÇÃO CITADA ANEXADA PE!.A
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGiSLATIVOS-CeDI

República Federativa ao Brasil -CONSTITUIÇA0
TiTuLo IV

DA ORGANIZAÇÃO nós PODERES

Autorizo o Poder Executivo a criar a
Escola Técníca Federal de
Rondonópolis" no Estado de Mato
Grosso.

Apresentado pelo Senador Carlos Bezerra

Lido no expediente da Sessão de 8/5/96, e publicado no DSF de 915196. Despachado à
C0"';Íssão de ~d~ca~ão - CE (decisão terminativa), onde poderá receber emendas. após
publicado e distnbwdo em avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis.
Em 19/11/96, anunciada a matéria é proferido pelo Senador Carlos Patrocinio relator
designado, parecer de plenário em substituição à CE. A matéria ficará sobre 'a Mesa
durante 5 dias úteis, para recebiroento de emendas.
Em 28/1 1196, a Presidência comunica ao Plenário que terminou o prazo, sem
apresentação de emendas. Anexado às fls. 9 e lO, cópia da publicação, no DSF, de
20/11196, do parecer proferido em Plenário, em substituição á CE relator Senador
Car]osPatrocúúo. '

Em 4/12/96, aprovada sem debates. À CDIR para redação final. Em seguida é lido o
Parecer n' 637/96-CD1R (Relator Senador Levy Dias), oferecendo a redação fmal da
ma~é~a. Aprovada. nos termos do RQS n' 1159/96, do Senador Valmir Campelo,
~olIcltando a dIspensa de publicação de redação final.
ACâmaradoSDeputadoscomoSFIN·..·}6i(l, J... 06 -O.. -f(;

Oficio n' ) bqI (SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência. a fun de ser submetido à revisão
da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei
do Senado n' 93, de 1996, constante dos autógrafos em anexo, que "autoriza o Poder
Executivo a criar a Escola Técnica Federal de Rondonópolis, no Estado de Mato Grosso".

Senado Federal, em IJ{; de dezembro de 1996

fr.
0AA ~

Sena enan C~lh~r~s
Primeiro-S cretário, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
vplJ.
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PROJETO DE LEI N° 2.631, DE 1996
(Do Senado Federal)

PLS N" 91196

Autoriza o Poder Executivo a criar a Escola Agrotécnica
de Mucajai, no Eatado de Roraima~

Federal

SINOPSE

Projeto de Lei do Senado nO 91, de 1996

(AS COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; DE FINANÇAS E
FRIBUTAÇAO (ART. 54); E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO
(ART. 54))

O Congresso Nacional decreta:

Art. }O É o Poder Executivo autorizado a criar a Escola Agrotécmca Federal
de Mucajai, no Estado de Roraima.

Art. 2° A Escola Agrotécmca Federal de Mucajai manterá curso de segundo
grau com disciplinas referentes a agropecuária no curriculo a ser rIÚIÚstrado.

Art. 3° A instalação do citado estabelecimento de Ensino de que trata esta Lei
subordina-se à prévia consignação, no Orçamento da Umão, das dotações necessárias, assim
como à criação dos cargos, funções e empregos indispensáveis ao seu funcionamento.

Art. 4· O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias,
contado a partir de sua vigência.

Art. 5· Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.

Senado Federal, em OG de dezembro de 1996

/~~4I

Senador José Sarney
Presidente do Senado Fedem

.. L EGISLAçAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS L!GISLATIVOS-CeD~

República Federativa do Brasil (~'J:

CONSTITUIÇÃO
Ttrm.oIV

DA ORGANIZAÇÃO DÓS PODERES

CAPínJLO I

Do PODER LEGISLAIIVO

SEÇÃO VID

Do PROCESSO lEG1SI.4T1YO

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

SUBSEÇÃOill

A.rt.. 65. o projeto de lei aprovado por uma Casa será revisto pela outra, em
um só turno de discussão e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.

Parágrafo único. Sendo Oprojeto emendado, voltarà à Casa iniciadora.
................................................................................................" ...

Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Agrotécmca Federal de Muc~ai,

no Estado de Roraima.

Apresentado pelo Senador Romero Jucá

Lido no expediente da Sessão de 7/5196, e publicado no DSF de 815196. Despachado à
COrIÚssão de Educação. CE (decisão terminativa), onde poderá receber emendas, após
publicado e distribuido em avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis.
Em 1911 l/96, anunciada a matéria é proferido pelo Senador José Bianco, relator
designado, parecer de plenário em substituição à CE. A matéria ficará sobre a Mesa
durante 5 dias úteis, para recebimento de emendas.
Em 28/11196, a Presidência comumca ao Plenário que terminou o prazo, sem
apresentação de emendas. Anexado às fls. 6 e 7, cópia da publicaçlo, no DSf, de
20/11196, do parecer proferido em Plenário, em substituição à CE, relator Senador José
Bianco.
Em 4/12/96, aprovada sem debates. À CDIR para redaçio final. Em seguida é lido o
Parecer n° 636/96-CDlR (Relator Senador Levy Dias), oferecendo a redaçio fUIII da
matéria. Aprovada, nos termos do RQS nO 1158/96, do Senador Valmir Campelo,
solicitando a dispensa de publicação de redação final.
À Câmara dos Deputados com o SFIN°... )0 q; . .h.. Cú·A ~ -fli •

Oficio nO) IA).. (SF)

Senhor Primeiro-Secretário,

Encaminbo a Vossa Excelência, a fun de ser submetido à revisio
da Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o Projeto de Lei
do Senado nO 91, de 1996, constante dos autógrafos em anexo, que "autori~ o Poder
Executivo a criar a Escola Agrotécmca Federal de Mucajai, no Estado de Roraima".

Senado Federa!, em C& de dezembro de 1996

'"""'o,'~ g;<Í-\
Primeiro-Secretário, em exercício

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wilson Campos
DD. Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados
vpll.

PROJETO DE LEI No!! 2.648, DE 1996
(Do Poder Exeeativo)
MENSAGEMN! 1.291196

DiSpõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações, a crilIÇilo e
funcíonamento de Órgão Regulador e outros aspectos institucionais.

(ÀS COMISSÕES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS; DE CllÔNCIA E TECNOLOGIA. COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA; DE
TRABALHO. DE ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO PÚBLICO; DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO (MÉRITO E ART. 54); E DE CONSTITUiÇÃO E JUSTIÇA e DE
REDAÇÃO; ASSIM, DETERMINO A CONSTITUiÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL.
NOS TERMOS DO ART. 34. INCISO li, DO REGIMENTO INTERNO)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

LIVRO I
OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. t", Compete à União, por intcrmcdío do órgào regulador c: OOS lennos das políticas
gO\'emamenlaís estabelecidas· pelo Poder Executivo. organizar :l exploração dos serviços de
telecomunicações.
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público;

Parágrafo unica. A orgmtíz.::u;:ão incluí o disciplimuncnto da execução. comercialização e
uso dos serviços e da implantação e funcionamento de redes de telecomunicações. bem como da
utilização dos recursos de órbita e espectro de radiofreqUências.

Art. 2°, O objetivo básico da regulamentação deve ser a garantia. fi toda a população. de acesso
às telecomW1icaçõc5. a tarifas c preços razoáveis. em condições :J.dequadas.

Parágrafo único. O Poder Publico adotará. as medidas que promovam a competição e a
diversidade dos serviços. incrementem sua ofert1 e propiciem padrões de qualidade compatíveis com a
exígencia dos consumidores.

Arl )fl, O usuário de serviço de telecomunicações tem direito:

1~ de acesso aás serViço de interesse coletivo. com padrões de qualidade e regularidade
adequados à sua natureza: .

II - â liberdade de escolha de seu prestador de serviço;

111 • de nào ser discriminado quanto as condições de acesso e fruição do serviço;

IV • á infonnação adequada sobre as condições de prestação dos serviços. suas tarifas e
p~ços~

V. â inviolabilidade e ao segreda de sua comunicação. s111\'O nas hipóteses e condições
consútucional e legalmente previstas:

VI - li nào dívulgação. caso o requeiro. de seu códígo de o.cesso;

VII • a não suspensão de serviço prestado em reg.lme Dublíco. salvo por debito
diretamcnte relativo ã sua utilização ou descumprimento de condições comrotu3lS:

VIII • ao prévio conhecimento das condições de suspensão do serviço:

IX - ao respeito de 5U:!. privacidade nos documemos de cobronça e na utilizacão dI' seus
dados pessoais pelo prestador do servíço:

X • de resposta às suas rcclamações. pelo prestador de serviço:

XI • de peticionar contra o prestador do serviço perante o órgão regulador e 05

organismos de defesa do consumidor:

XlI • à replU'açào dos dlUlos causados pcla violação de scus direitos.

Art. 40 • Na disciplina das relações econémicas no setor de telecomunicações. observar-se-ão o;;
principios constitucionais da soberania nacional. função social da propnedade. liberdade de iniciativa.
livre concorrência. defesa do consumidor. redução das desigualdades regionais e sociais. repressão ao
abuso do poder econômico e continuidade do serviço prestado no regime público.

Art. 511• Os serviços de telecomunicações serão organizados com base no -principio da livre.
ampla e justa competição entre todas as prestadoras. devendo o Poder Público atuar para propicia~la.

bem como para corrigir os efeitos âa t;omp~tiçãoimp:rfeita e reprimir as infrações à ordem econõmica.

Art. 6°. As nonnas gerais de proteção à. ordem econômica são aplicáveis ao setor de
telecomunicações. quando não conflitarern com sua disciplina esr..:cifica..

§ 111
• Os atos envolvendo prestador de serviço de telecomunicações. no regime público ou

privado. que visem a qualquer fonna. de concentração econômica. seja mediante fusão ou incorporaçii.o
de empresas. constituiçào de sociedade para exercer o controle de empresas ou qualquer forma de
agrupamento societário. ficarão submetidos aos controles. procedimentos e condicionamentos previstos
nas normas gerais de proteção aordem econômica.

§ 211
• Os atos de que trata o parágrafo anterior serJ.o submetidos à apreciação do Conselho

Administrativo de Defesa Econõmica - CADE, por meio do órgão regulador.

LIVRO 11
O ÓRGÃO REGULADOR

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 711
• Fica criada a Agência Brasileira de Telecomunicações. entidade integrante da

Administração Pública Federal indireta. submetida a regime autárquico especial e vinculada ao
Ministério das Comunicações. com a função de órgão regulador das [elecomunicações. com sede no
Distrito FedernJ.. podendo estabelecer unidades regíonais.

Art. 8°. A Agencia atuará como autoridade administrativa independente. assegurando~se-Ihe as
prerrogauvas necessãrias ao exercicio adequado de sua competencia..

Art. ')0, Cabcro ao Podcr Executivo Instalar a AgênCia. dcvendo o seu ref.tUlamemo. aprovo.do Dor
decreto do Presidentc da R:pública. fixar a estrUtuã.l regimental.

§ 111
• A Agência tem Como órgão màximo o Conselho Diretor. devendo comar. tambem. com um

Conselho Consultivo. uma Procuradoria. uma Corregedoriu. uma Biblioteca e uma Ouvidona. alem da~

unidades especializndas Incumbidas de diferentes funções,

§ 2°. A edição do regulamento mllI'car.í a instalação da Agencia. investíndo-a. automaticamente.
no exercício de suas atribuições.

Art. 10. Ficam criados os cargos em comissão de Natureza Especial e do Grupo-Direção e
Assessoramento Superiores ~ DAS. com a finalidade de integrar a estrutura da AgênCia. relacionados no
Anexo 1.

Art. 11. Ficam criadas as funções de confiança denominadas FUNÇÕES COMISSIONADAS
DE TELECOMUNICAÇÃO. FeT. de ocupação privativa por servidores públicos federaiS ou
empregados de empresas públicas ou sociedades de economia mista.. controladas pela União. em
exercicio na Agência Brasileira de Telecomunicações. no quantItatiVO e valores previstos na farma
constante do Anexo II desta Lei.

§ 111• O servidor investido na Função Comissionada de Telecomunicação exercerà atribuições
de assessoramento e coordenação técnica e percebera remuneração correspondente ao cargo efetívo ou
emprego pennanente. acrescida do valor da Função para a qual foi designado.

§ 28• A designação para Função de Assessoramento é inacumulável com a designação ou
nomeaçlo pnra qualquer outra fonna de comissionarnento. cessando o seu pagamento durante as
situações de afastamento do servidor. inclusive aquelas consideradas de efetivo exercício. ressalvados os

penados a. que se referem os incisos I,IV. VI, VII. alíneas "a" a <&e", e X do nrt. 102 da Lei n" 8.112. de
1990.

§ 30. O Poder Executivo poderá dispor sobre alteração dos quantitativos e da distribuição das
FCT dentro da estrutura organizacional. observados 05 niveis hierárquicos. os valores de retribuição
correspondentes e o respectivo custo global estabelecidos no Ane:<o 11.

Art. 12. A Agência podem requisitar. com ônus, servidores de órgãos e entidades integrantes da
administraçào pública federal direta. indireta ou fund3cional. quaisquer que sejam as funções a serem
exercidas.

§ JD, Duranre os primeiros 24 meses subseqüentes à im;talação da Agência, as requisições de que
trata o cnput serão irrecusáveis.

§ 211
• Quando a requisição implicar redução de remuneração ao servidor requisitado. fica a

Agência autorizada 3 complementá..la até o limite da remuneração do cargo efetívo no órgão de origem.

Art. 13. A fixação das dotações orçamentãrias da Agência. na Lei de Orçamcnto Anual. e sua
programação or;amentária e financeira de execução. observarfto os tennos do planejamento próprio e
niio sofrerão limites nos seus valores para. movimcntação e empenho.

Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as despesas e os investimentos necessãrios
it instalação da Agência. podendo remanejar. transterir ou urilizar saldos orçamentárias. empregando
como recursos dotações destinadas a atividades finoJistica.c; e admimstraltvas. mclus1Vc do Fundo de
Fiscalização das Telecomunic<lçõc:l - FlSTEL.

Paragrofo UuICO. Serfio tti1nsferidos Ú AgênCia os acervos tccnico c patnmomal. bem como Ul

obrigações e direitos do Ministerio das Comunícaçôes. correspondentcs :)s atividades a eia ::nnbuida....
por esta Lei.

Art. 15. A extinção da Agência somente ocorrerá por lei especifica. revenendo à União todos o~

seus bens e competências.

TiTULO 11
AS COMPETÊNCIAS

Art. 16. Á Agência incumbe aplicllI' as leis. decretos e demaís nonnas relativas tis
telecomunicações. atuando com ímparcialidade e independência em relaç5.o âs prestadoras dos serviços
de telecomunicações. competindo-lhe. especí::llmente:

I . represenlnI' o Brasil nos org:mismos internacionais de telecomunicações:

11 • propor ao Presidente da República. por intennédio do Ministro de Estado das
Comunicações. o estabelecimento e a alteração das políticas governamentais para o seror, bem como dos
respectivos planos;

III - expedir regras quanto ti outorga. prestaÇão e fruição dos serviços de
telecomunicações no regime público;

IV - editnr atos de outorga e extinção de direito de exploração do serviço no regime

v -celebrar e gerenciar contratos de concessão e fiscaHznr a prestaçio do serviço no
regime público. aplicando sanções e realizando intervenções:

VI • fIXar. controlar e acompanhar tarifas dos serviços prestados no regime público:

VII ~ administrai o espectro de radiofreqüências e O uso de órbitas. expedindo as
respectivas regras:

VIII • editar atos de outorga e extinção do direito de uso de radiofreqüência e de órbita.
fiscalizando e aplicando sanções:

IX ~ expedir regras sobre prestação de servíços de telecomunicações no regime privado:

X - expedir e extinguir autorização para prestaçiio de serviço no regime privado.
fiscalizando e aplicando sanções:

XI ~ expedir ou reconhecer a cenificação de produtos:

XII - realizar busca e apreensão de bens no ãmblto de sua. competencia:

XIII - resolver na esfera administrntiva sobre a interpretaçào da legislação de
telecomunicações e prover a respclto dos casos omissos: .

XIV - t:ompor admmlstf3UVl1mentc conflítos d~ interesses ~ntrc prestadoras de scrVII,:U dt:
telecomunicações:

xv - reprimir mfrações aos direitos dos usuanos:

XVI - e:<erccr. rel::uivnmentc: ::IS telecomumcllçõcs. as competências legais em materla de
controle. prevenção e repressão às inlrllções contra a ordem económica. ressalvadas as penencentes ao
Conselho Administrativo de Deti::sa Econômica - CADE:

XVII - adotar :IS medidas necessárias par:l o atendimento do mteresse público e para ('l

desenvolvimento das telecomumcações brasileiras:

XVIII - promover a declaração de utilidade J?ública. para fins de desapropnação ou
mstituição de servidão ndmintstn1uva. dos bens necessanos a Implantação ou manutenção de serviço no
regIme público:

XIX - arrecadar e aplicar suas receitas:

XX - resolver quanto li celebração. alteração ou extinção de seus contratos. bem como
quanto à nome::lç50 e dispensa de servidores. realizando os procedimemos necesmirios na fonna em que
dispuser o regulamento;

XXI - contratar pessoal. por prazo detenninado. de acordo com o disposto na Lei nU
8.745, de 9 de dez<mbro de 1993;

XXII • adquirir. administrar e alíenar seus bens;

XXIII .. decidir em ultimo,grau sobre as matérias de sua alçada;

XXIV - fonnular ao Poder Executivo proposta de orçamento:
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xxv •a'Ptovar o seu regimento interno.

Art. 17. As políticas governamentais para o setor de relecomunicaçõcs seria estabelecidas e
rcvisw por decreto do Poder Executivo. a quem cabera:

I _in5tituir ou eliminar a prestaçlo de modalidade de serviço no regime público. com ou
111ft caráIcr de exclusividade. definindo as modalidades a serem prestadas no rea:ime privado:

11 _aprovar o plano geral de outorgas de serviço pral*lo no reeime p\iblico:

In • 'provar o plano geral de metas para universalizaçio de serviço prestado no regime
público;

lV _estabelecer limites b. panic:ipaç3.o estrangeira no capital de pRstadtn de serviço de
"lccomunicaçõ..;

V _autorizar a panícipação de: empresa brasileira em organ~õcs ou consórcios
lnlCf8ovcmamentilÍ!> destinados ~o provimento de meios ou ã. ptUtIÇio de SCtvtços de
rciecom\.ullcações;

VI • conhecer dos relatório~.elaborados pela A~énciõl. referentes à execuç~o dos planas.

TíTULO 111
OS ÓRGÃOS SUPERIORES

C.pitulo I
O Connlho Dircror

An. 18. O Conselho Difelor !:ero compo510 por Cinco Consclheno!S e decidira DOr maioria
absoluta. s:lIvo previsão mll1S exigente no regulamenta.

Parágrafo único. Cada conselheiro votarã com independência. fundamentando seu voto.

AtL 19. As sessõcs do Co~lho Diretor ser3.0 registradu em abaS. que ficar10 õlI"quivadas l1a
Biblioteca. disponiveis para. conhecimento geral.

Par.igrafo imico. Quando a publicidade puder colocar em risco a scBurançl do P:lís. ou
violar sesredo protegido ou a intimidade de alguém. 05 registrOs conespondentes seria mantidos em
siailo.

An. 20. Compete ao Conselho Diretor:

I - submeler ao Presidente da República. por intennidio do Ministro de Estado das
Comunical;õ... as modificações do rellulamento da Alienei&;

11· aprovar normas ptôpriu delicilaÇio e c:ontraIaÇio;

III • aUlOri1.ar terceiri:açio:

IV - propor o estabelecimento e alleraÇõ\o das políticas governamentais de
tdccoo1unicaçilc:s;

V • rcsoIver sobro a aquiJiçJoe.~ .. bens;

VI ·edi...__ 1llIIirloI ...........i.d.ASônci.'

VIl· ediIais .. liciIoçID. ""-lopr adjodicaçm. bem como decidir pei•
..--....~ lnMSottneíL ÍIIIn'rlIfIoe~. em relaçilo às outorgas para prestaçiD
• MIYiçe IOrqimep6Jllico. ClIlodocoIIlloop.,.....JlCI0 Podei Execuúvo;

vm._op.,wml"~" ..rviÇDp"'tado norellime privado;

IX...... eIiais de licitIçIo.~ adjuc!icações. bem como decidir pela
~..I<lICMÇIo,....r.rtnciae CXliIIçJo. eM..... às ,ulOrizaçm para prestaÇiIo de serviço
....PlÍ.....lI&lOnaacIQlqi..-~

X· aprovar oI'l-"dcstiAaçIo" falx. de QC!iofreql1inci' e de o<:upaçio de órbitas;

XI • apro'... ... pbnos fwIdaaIlIil .... mlcl de telecomunicações. na forma do
......... iMcmo;

XIt •apro_ o lqÚllII*l iaIcnIo.

Ano 21. Os CGMCibciros Ja'5o brzUciros. de~ ilibadóL lorm~ào univetsiuirill t: eleVildl1
...mo • __ de .... CSllICialidade. doveIIcIQ ter _" p<la PreSIdente <l. Reoúblio••pa,
~pclo~FcderaI.

An. no O mancbto dos membros d<t COftlClho DitIIor sem dI: cinco anos. :u1milid<t uma.........
Pxápafo ÍIIIieO. Em CõISO Ik \+;2p no CUDO do m:md:uo. este sera completado por

_. ínvaúdo ..mesma fOllllO.queoamcrápclo""""'''''''......n...

An. 23. Os lJIIIIdatos dos pnmeiros membros do Conwlho DIretor Se.rio ae três. quatro. CincO.
lICiI c MIl JDOL .. serem estabclecid03 no decreto de nomeaçio.

Art. 24. Os membros do Conselho Diretor somente pcrdctlo o mandato em vinude de re9uncill.
de decislo judicial detinitiva ou de processo administrativo disciplinar.

§ 1-. Sem prejuízo do que prevêem :.lei penal e a lei da improbidade administrativa. .sera caUSil
da perda do mand3to a inobservãncia. pelo Conselheiro. dos deveres e proibições Incretl1es 30 cargo.

§ 2". Cabe ao Ministro de Estado das Comunicações inswuar o processo admimstnmvo
dixiplinar. que seri conduzido por comissilo especial. compelindo ao Prtsidente dll RepIlbiiCll
'damninar o afastamento preventivo. quando for o CUD. e proferir o julpmmto.

Art. 25. O ccaulamento disciplinará a sUbstituiçlo dos Cconsdhtiros em JtUI impedimentos.
btm como durante I VacinciL

Ar\. 26. Aos Conselheiros é vedado o exetCicio de qualquer autta atividade profwional~
empresarial. sindical ou de direção político-partidária. salvo a de: prcfessor universitário. em horário
compativel.

Puàira(o único. Fica vedado aos Conselheiros. iaualmcntc. ler inlef'eSlC significativo.
dimo ou indireto. em emprc!:l relacionada com telecomunicações. como dispuser o Rawamento.

Art. 27. Al~m da. participação nas sessões. cabem aos Conselhetros a direção de órgãos
admini5ttativos da Agência. conforme dispuser o regulamento.

Art. 28. Até um ano após deixar o cargo, fica vedado ao ex-Conselheiro representar qualquer
pessoa ou interesse perantl." a Agência.

Parágrafo imico. É vedado. ainda.. ao ex·Conselhciro utilizar informações privilegiadas obtidas
em decorrCnc:ia do cargo exercido. sob pena. de incorrer em improbidade administrativa

Art. 29. O Presidente do Conselho será nomeado pelo Presidente da RepJiblica dentre os
integrantes do Conselho Diretor. exercendo o cargo até o final de seu mandato de Conselheiro.

Art. 30. Cabe ao Presidente a representação da Agência. o comando hierárquico sobre o pessoal
c o serviço, exercendo todas as competencias administrativas correspondentes. bem como a presidência
das sessões do Conselho Diretor. em que terá o voto de qualidade.

Parãgrafo único. A representação judicial da Agencia. com prerrogativas processuais de
Fazenda Pública. serà exercida pela Procuradoria.

Cnpitulo 11
O Conselho Consultivu

Art. 31.0 Conselho Consultivo e o órgão de D~icipaç5.o msutuclom1hzada da soc.iedade nu
Agência.

An. 32. O Comelho será íntegmdo por representllntcs mdicados pelo Senado Federol. pel.,
Cimm. dos Deputndos. pelo Poder Executivo e por entido.aes representattvas da sociedade. nos tennos
do regulamento.

Parigrafo único. O Presidente do Conselho Consultivo será eleito pelos seus membros e
terá mandato de um ano.

Art. 33. Cabe ao Conselho Consultivo:

I - opinar. antes de'seu encaminhamento ao Executivo. sobre o ~l1ano geral de outorgas e
O plano gerai de metas para universalização de sel'Viços prestados no regime público:

11 - aconselhar quantO a lDSÚtuiçao ou eliminação d3 prestação de serviço no regime
publico;

UI - conhecer dos relatórios anuais do Conselho Diretor.

Art. 34. Os membros do Conselho Consultivo1que não serão remunerados. terão mandato de três
anos, vedada a reconduçilo.

§ 1-. Os tnand.&to5 do!> primeiros membros do Conselho serão de um.. dois e três anos na
proporç1o de um terço pllt1l cada periodo.

§:r. O Conselho scr.i renovado anualmente em um terço.

Art. 35. O regulamento disporá sobre o funcíonnmento do Conselho Consultivo.

TÍTULO IV
A ATIVIDADE E O CONTROLE

Art. 36. A atividade da Agencia será juridicamente condicionada pelas principias da legal.idade•
fmalidade, rn:zoabiIidade. proporcionalidade. impessoalidade, igualdade. devido processo legal.
publicidade e moralidade.

Art. 37. Ressalvados os documentos e os autos cuja divulgação possa violar a segurança do País.
segredo protegido ou !\ intimidade de alguém. todos os dcmp.is permanecerão abenos à consulta do
público. sem formalidades. na Biblioteca.

Art. 38. Os atos da Agência deverão ser motivados.

Art. 39. Os atos nonnativos somente produzirão efcilo após publicação no Diàrio Oficial d<1
Unilo e aqueles de alcance panicular. após a correspondente notificação.

An. 40. As minutaS- de atos normativos serão submetidas II consulta pública. formalizada por
publicação no Diário OficiaI da União. devendo as críticas e sugestões merecer exame e permanecer a
disposiçào do publico na Biblioteca.

An. 41. O Ouvidor sem. nomeado pelo Presidente da Rcpublica pllra mandato de dOIS llnO~.

lldmitida uma rcconduç:5.o.

PID'âgrafo único. O Ouvidor tera acesso a todos os :lssumos c Contara com u apoIO
ooministraüvo de que necessn:lr. competÍndo-lhe prodUZir aprcciações critiCas sobre n atuação da
Agênci:l. enc:uninhando-as ao Conselho DirelOr. ao Conselho Consultivo. ao Poder Executivo e ao
Congresso N:lciomd. fazendo-as publicar p:1fa conhecimento geral.

An. 42. A Corregedoria acompnnharâ permanentemente o desempenho dos servidores da
Agência. avaliando sua eficiencía e O cumpnmemo dos deveres funcionais e realizando' os oroceSS05
disciplinares. .

TiTULO V
AS RECEITAS

Art. 43. E a União autorizada a cobrar pela concessão. permissão ou autariZ3.ção para a
exploração de serviços de telecomunicações c de uso de radiofreqüências para quaisquer serviços. nas
condições cstabelecidas em lci e na rel!uLamcmação. constituindo o produto da am:ca.daçào t'ecelta do
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL

An.. 44. O produto d:1 arrecadação das taxas de fiscalização de instalação c de funcionamento
serádcstinado ao Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL.

Art. 45. A Agincia estabelecetá anualmente o seu orçamento. considerando o planejamento
plurianual das suas receitas e despesas. visando o equilíbrio orçamentário e financciro nos cinco
exercícios 5ubseqUentcs.

, Parágrafo único. O saldo final de cada exercício. deduzidas as necessidades de recursos
projetadas para os cinco exercícios subseqüentes. sem. formalmente transferido pela Agência ao Tesouro
NaciOnal.
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An. 46. o Fundo de Fiscalização das TeJecoIDuníc;Jçôcs - FISTEL. criado pela Lei nQ 5.070. de 7
de julho de 1966. passara à administração exclusiva da Agêncía, a partir da data de sua instalação.

Art. 47. Os arts. 2". 3°. 6° e seus parágrafos. 8D e seu § 2Q
• e 13 da lei n" 5.0701 de 7 dQ julho de

J966, passam a. ter a scgwmc red:lÇào:

"Art.2a O Fundo de Fiscalização das Telecomunicações ~ FISTEL e constituído das
segwntes fontes:

a) dotações consignadas no Orçamento Geral da União. créditos especiais. transferências
e repasses que lhe forem conferidos;

b) produto das operações de crédito que contratar. no Pais e DO exterior. e rendimentos de
operações financeiras que realizar:

cJ reJativllS ao exercício do poder concedente dos servit;:os de telecomunicações. no
regime público. inclusive pagamentos pela outorga. multas e indenízn.ções;

d) rell1tivas ao exercício da atividooc ordcnadora da cxploraçâó de SCrvlCOS de
telecomunicações. no rcgímc priwdo. inclusive pagamcmos pela expedição de l1uloli~Cilo de
serviço. multas e indenizações:

el relativas ao exercicio do poder de outorga do direito de uso de rndioireqüêncla oara
qu:usquer fins. mclusive mulw ~ mdenizações:

n taxas de tiscnlização:

g) os recursos provementes de convémos. acordos e contr.lt~s celebrados com entidades.
organismos e empresas. publicas ou privadas. nacionais ou estnmgctra.s:

h) as doações. legados. subvenções e outros recursos que lhe forem destinados:

i) o produto dos emolumentos. preços ou mu~tas. os valores a~urados ~ venda ou
locação de bens. bem assim os decorrentes de pubhcações. dados e mformaçoes tecmcas.
inclusive para fins de licitação;

j) os decorrentes de quantias recebidas pela apro:"ação ~e .laudos de ensaio de orodutos .:
pela prestaÇão de serviços têcnicos por órgãos da AgenCia Brasileira de TelecomUnicações:

1) rendas eventuais'"

"Art. 3" Os recursos clb Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL serJo
aplicados pela Agência Brasileira de Telecomunicações exclusivamente;

d) no atendimento de outras despesas comentes e de capital por ela realizadas no
:xercicio de sua competência."

"Art. 6" As taXaS de fiscalização a que se refere a nUnea "r' do art. :!o são as de
instalação e 3 de funcionamento.

§ 1" Taxa de Fiscalização de Instalação e .aquela devida pelas ~onces~io~árias.

permissionãrias e autorizadas de serviços de telecomunicações e de uso de radlOfreqüencla, no
momento da emissão do certificado de licença para o funcionamento das estações.

§ 2" Taxa de Fi!lcalização de Funcionamento é aquela devida pelas concessionárias.
pennissionárias eautorizadas de serviços de telecomunicações e de uso de radiofreqüência.
anualmente, pela fiscalização da funcionamento das estações,"

"Art. 8" A taXa.de fiscalização da .funcionamento será pl1ga. anualmente. até-o dia 31 de
niarço, e seus valores sema 05 correspondentes a 50% (cinqüenta por cento) dos fixados para a
taxa de fiscalização de instalação.

§ 2" O não-pagamento da taxa de fi!lcalização do fu~cionamento em 2.(dois) .exercicios.
dcterminarâ a caducidade da concessào, pennissão ou autonzaçào. sem que ClUba ao Interessado
o direito a qualquer indenização.

..................................................................................: .

··Art. 13. São íscntos do pagí1JI1ento das taxas do Fl5TEL a Agéncia Brnsítelrll de
Telecomunicações. u!> Forças Armadas. a PolíCia Federal. as PolíCias Militnrc:i. a POtiCI"
Rodoviària Federal as Polícias Civis e os Corpos de Bombeiros Mititllres:'

Art. 48. Os valores das tllXns de Físcalízacão de lnsUliação e de funclomutlento. constanteS Cl(\
Anexo I da Lei nO 5.010. de 1966. passam a ser os da Tabela do Anexo UI desuLet

Parágrafo único. A nomenclatura dos serviços relacionados na Tabela. vigorara ate Que
nova regulamentaçào seja editada. com base nesta Lei.

Art. 49. Os valores de que trawn os incísos IX e X do :m. 2° da Lei nO 5.070. de 7 de julho de
1966. com a. redaçno dada por esta. Lei. serão estabelecidos pela Agência.

Art. 50. Os saldos do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL. inclusive ll!>

receitas que sejam produto dncobrança a que se ref~re o art 14 da Lei nO 9.295. de 19 de julho de 1996.
seria lranSferidos ã Agência a pnnir da data de sua mstalação.

Parágrafo único. Os compromissos decorrentes de processos em andamento. inclusive 0:
empenhados. seria pagos pela Agência.

TÍTULO VI
AS CONTRATAÇÕES

Art. 51. A contrataÇlo de obras e serviços de engenharia civil está sujeita ao procedimento dti
licitações previsto .m l.i gemi para a Admini'tração Póblica.

Parágrafo itnico. Para os casos não previstos no caput. a Agência poderá utilizar
procedimentos próprios de contratação. nas modalidades de consulta e pregão.

Art. 52. A consulta. e o pregão serão disciplinados pela Agência, observadas as disposiçõcs desta
Lei e. C!pCCialmente::

] - a finalidade' do procedimento Jicitatório é, por meio de disputa justa entre
interessados, obter um contrato econômico. satisfatório e seguro para a Agência;

II - o instrumento convocatófÍo identificarâ o objeto do certame. circunscreverá o
universo de proponentes, estabelecerá critérios para aceitação e julgamento de propostas. regulará o
procedimento. indicará as sanções aplicáveis e fixará as chiusulas do contrato;

In - o objeto será determinado de fonna precisa. suficiente e clara., sem especificações
que, por excessivas. irrelevlIltes ou desnecessárias. limitem a competiçJo:

IV - a qualificação. exigida indistintamente dos proponentes. deverá ser compntivel e
proporcional ao objeto. visando à garantia do cwnprimento das futuras obrigações:

V • como condição de 8Ceitaçlo da proposta. o interessado declarará estar em simação
regular perantt as Fazendas PÍlblicas. e a Seguridade Social. fornecendo seus códigos de inscrição.
exigida a comprovaçlo: como condição indispensável à assinatura do contrato;

VI • o julgamento observará os principias de vínculllÇão ao instrumento convocatário.
comparação objetiva eJUStO preço. sendo o empate resolvido por sorteio:

. VlI· 3.<; rcgrn.'lõ proccdimcnmis assegurarfin aacQuada dívulgaçãn dn instrumenhl
convocatário. prazos razoáveis pnrn o preparo de propOstas. os dlrettos ao contraditório e ao reCUfS(l.
bem I;omo ti trnnsparéncla e fiscntiZ<lÇào:

VIII • ti habílítação c a Julgamento dns propostas poderão ser decididos em uma única
fase. podendo ti hnbíliUlÇào. no CllSO de pregão. ser verificada apenas em relação ao licitante vencedor:

IX - quando o vencedor não celebmr o Contmto. serJo cnamados os demais panicir:)t1ntc~
na ordem de classificaçio;

x .. somente secA0 aceitos cenificados de registro cadastral expedidos pela. Agéncia. QU!:

teria validade por dois anos. devendo o cadastro estar sempre abeno a. inscnção dos interessados.

Art. 53. A disputa pelo fornecimento de bens e serviços comuns podera ser feita em licitação na
modalidade de pregão. restrita aos previamente cadastrados. que serão ch:unados a fonnular lances em
sesslo pÓbJica.

Parágrafo único. Encerrada.a CUlpa competitiva. a Comissão examinará a melhor oterro
quanto ao objcto. fonna e valor.

Ar!. 54. Nu seguintcs hipót.... o pn:gio ,cri abono a quaíJquer Interessados.
independentemente de cadastramento. verificanclo-se a um só tempo. após a etapa competitiva.. 4
qualificaçlo subjetiva e a aceitabilidade da proposta:

1- para a conlIataÇio d. bens. setviços comllll5 de alto va1o<. na~ do ..pIamenw:

n-quando o nWncro d. cadastrados na c!uJo for inferior a ciDco:

In - para o registro de preços. que teri validade por até dois anos:

IV ~ quando o Conselho Diretor assim decidir.

Ar!. 55. A Jicitaçlo na modalidade de consulta lem por objeto o fomecimento de bens • "";ços
PIo compreendidos nos art. S3 e 54. dela panicipando exclusivamente os consulladol.

Par.igrafo ónico. A d.dsJlo ponderJrá o cu>tO e o beneli<:io de ead.I JlRlPOIlL
considerando a qualificação do proponente.

Art. 56. A Agência podem. utilizar. mediante contrato. técnicos ou empresas especializadas.
inclusive consultores independenles e auditores externos, para executaratividJdes de sua competâ1ci3.

LlVRom
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TÍTULO I
DISPOSiÇÕES GERAIS

CapiMol,
Dtlinlç6es

Art. 57. Serviço de telecomunicações é o conjunlO de iltividades que possibilita a ofena. de
telecomunicação.

§ J". Teiecomunicaçào é a tmrismissão. emissão ou recepção. por fio. r:u1ioeletriciibdc. meio~
ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético. de símbolos. CóU'õlCteres, sinais. csçntos. inulJ:ere;.
sons ou infonnações de qualquernatureza.

§ 2°. Estaçiio d~ telecomunicações e o conjunto de equlpamemos ou o:IpaR:lhos. disoositivos t.

demais meios necesst'lrios :í realização dc telecomumcnção. seus acessórios e periféricos. e. qu:mdo for u
caso. as instalações que os abrigam e complementam. inclusive terminaiS ponãteis.

Art. 58. Serviço de valor adicionado não constitui .serviço de telecomUnIcações. classificando-se
seu provedor como usuario do serviço de telecomunicnções que lhe dá suporte. com os direitos e
deveres inerentes a essa condição.

§ I". Semço de valor adicionado é a atividade que acrescenta, a um serviço' de
telecomunicações que lhe dá suporte e com o qual não se confunde. novas utilidades relnclonaáas no
nCC8S0. a.rmnzenamento, apresentação. movimentação ou recuperação de informações.

§ 2°. A Agêncía regulará o uso das-redes e serviços de telecomunicações pelos provedores de
serviço de valor adicionado. para bem carncterizar os seus condicionamentos. assim como para ordenar
o relacionamento entre eles e as prestadoras de serviço de telecomunicações.

Capitulo'lI
A elassili""çio

A.rt. 59. Quanto'à'ab~ dos intereSses.aqUl! atendem. os serviços de telecomunicações
classificam-se em serviços de interesse coletivo e serviços de interesse restrito.

Parágrafo único. Os-- ScFViços de interesse TCStrito e9W'ão sujeitos aos l.\lndicionamentos
necessários {Im que sua exploraçàO não ,prejudiq~ o.interesse coletivo•.

Art. 60. QuantO ao regime Juridico de S1J3 prestação. os serviços de telecomunicações
clas~ifitm'J.·se em públicose.privadOS". ~ •
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An. 61. Componani prestação no regime público a modalidalje de serviço de teleeottllUÚl:lÇlIts
de interesse coletivo. cuja exíst!ncia. universalizaçio c continuidade a própria UniIo compromcta"H a
~..

An. 62. Cada modalidade de ;emço seri dwinada. prestiçJoi

I - exclusivamente no.regim~ póblico;

n.. exclusivamente no n::gime privado;

"lU - concomitantemente nos regimes p6blico e privlÓQ.

§ I". NIo seri deixada' exploraçio apenas em regime privado a modalidade do serviço de
interesse coletivo que, sendo essencial. esteja sujeita a deveres de universalizaçlo.

§ 2-, A exclwividade ou concomitinciA a que se refere o cap.t podem ocomr em imbito
nacional. regior.a1. local ou em áreas detenninadas:

An. 63. Quando um serviço for. 010 mesmo tempo. c:f.plomdo nos regímcs público e pnvado.
serão adotnda5 medidas que impeçam a ínvi;l;bilidade econ6mic<1 de SWl prest3Çlo no rqime púbJicu,

Art. 64. N30 componp.rão prest:lÇão no rcg:ime público os JCrYiÇOS de telecomunicações dt
interesse restrito.

An. 65. E vedada. de formo direta ou indireta. :J. exploraç4o de uma metma modalidade de:
Serviço nos regimes público c privado. snlvo em regi6es.locnlidades ou ire3 disuntU.

Capitulo 111
AS REGRAS COMUNS

Art. 66. As modalidades de serviço semo definidas pela Ag&1c:ia em funçio de sua finalidade.
âmbito de prestação. forma. meio de transmissio. tecnologia empregada ou de OUU'Ol atribu!oJ.

Parágrafo único. Forma de telecomunicaçlo c o modo especifico de trMJmillr
infoITIlllÇlo. decorrente de cmacteristicas particulares de uansduçlo. de transmisllo. de apnoemaçIo ela
informaçio. ou de combinaçio destas. considerando-se formas de telccomunicaçlo. entrC ouuas. ..
telefonia. a telegrafia. a cornunicaçio de dados e a uansmissIo de imqens.

Art. 67. Scrio coibidos os comportamentos prejudiciais' competiçlo livre. ampla e jum emrr
u prestadoru do serviço. no regime público ou privado. em especial:

1- a pritioa de subsldios pora reduçlo artificial de pceços;

11- o uso. objetivando vantagens na competiçio. de inl'ormaç6es oblidas dos
concorrentes. em virtUde de acordos de prestaçIo de JetViÇOj

In • a omissio de informações técnicas e comerciais ielevantes • piatIlÇIo de serviços
po~ou~m.

An. 68. Apenas na execuçlo de sua atividade. o prestadcr podeti valtt... de infonnaçllts
relativM à utilização individual do serviço pelo wuário.

§ I". A divulgaçlo das informações individuais dependeri da anuência expressa e espec:ifioa do
usuário.

§ 2'. O prestador poderi divulllU a t=ciros informaçllts lIJICsadu sobre o USO de seus
serviÇ05, desde que elas nia pennitam a identificaçlo. direta ou indireta. do usumo. ou • violaçlo de
sua intimidade.

An. 69. A <:oncesslo, permiasio ou autOriDÇIo de serviço de telecomuni<:aç6es _ i_ o
prest&dordo atendimento knomw de engenharia'c às leis municipais. estadUais ou-dó Distrfto Feden1.
relativas ã. COIl5troção civil, c â instalaçlo de cabos e equipamentos em laaradouros pdbJicos.

An. 70. Independerá de coneessio, peltllisllo ou lUIDri2It;io • atividade de telec<llllUllicaçl
restrita lOS limites de uma mesma edific&çio ou propried-.dl: móvel ou imóveL eonforme dispuser a
Agência.

An. 71. As empresas prestadoras de serviços de telecomwúcaçllts que investimn em projetos de
pesquisa c desenvolvimemo no Brasil. na i.rea de telecomunicações. obterio incentivos. nas condições
fixadas em lei.

Art. 72. A fabricoç[o c o desenvoivimelll<l. no I'ais. l1C produtos detel~ _,
estimulados medinntc adoção de Il1!tl'Umentos de politica fiscal e adunneim.

TiTULOU
OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME PÚBLICO

Capitulo I
ÁI Obrigaçlia de Uaivenatiuçio e de COllliaUidade

Art. 73. A Agenci. regulari as obri~ações de universalizaçlo e de ecntinuidade atribuldos as
prestadoras do serviço no regime público.

§ I". Obrigações de universalizaçlo sio as que objetivam possibilitar o _ de qua1<luer
pessoa. a strV1ÇO de tclt1:omunicaçôe5. independentemente de sua loçalizlçlo e condiçIo tócio
econômica.

§ 2". Obrill&ÇÕOS de continuidade sio as que objetivam possibililar aos usuirios dos sarviÇOS sua
fruiçlo de forma ininterrupta. sem paralisações injustificadas. tendCH>s perm&nentemenlc oi su;a
disposjçio, em condições adequadas de uso.

An. 74. Ao obri~açõ<s de universaliuçio serio objelo de mew periódi.... conforma plano
espec:!fico elaborado pela Ag&1c:ia e aprovado pelo Poder Executivo, refen-. emrw 0-' •
disponibilidade de insla1ações de uso coletivo ou individual. bem come> lO atendhneDto de deficÍIDtCS
fislcos, de áms rurais. de qiões remow ou de institltiçõu de cariter público ou social.

Pmgrafo único. O plano detalhará as fonteS de flJWlCiamento da obri~ de
unlversa1izaçio, que serio neutras em relaçAo • compedçlo, no mercado nacional. enm: prestadoras.

Art.. 75. Os reclUSOS complcmenwes destinados a cobrir a parccla do CUltO exclusivamente
atribuivel ao cwnprimcoto das obrigaçõ<s de unlversalizaçio de prestador de serviço de
telecomunicações. que nIo pol$l. ser I'Ctuperada com a exploraç40 ::lciente do serviço. poderio ser
oriundos das seguintes fontes:

I • Orçamento Geral da Unílo. dOI Estados. do DiJtrito Federal e dos Munlcipios;

11- f\mdo espec:ificamente coasdtuldo pora essa finalidade, pora o qual colllribuirlo
pnstadonI de serviço de teiecomunicaçaes nos reaimes público e privado. nos termos da lei.

r...,mo único. Enquanto ~ for co;"';tuido o fundo a que se refere o inciso 11
poderio ler adoladu também as sellUÍOtes fOllteS: •

.) subsidio entre modalidades de serviços de telccotnuniC&ÇÕes. cu entre. segmentos de

b) popmento..:e adicional ao valor de inteteonexJo.

...... 76. O descwnprimento eles obrllaçõ<S ,"lscio~ • unlversaliuçio e • continuidade
.-jarâ a apllcaçio de sançlIts de multa. caducidade ou decretllÇio de intervençio. conforme o caso.

Capitulo I!
ACONéESSÃO

An. 77. A exploraç~ do serviço no .re~ime público dependerâ de preVl:l outorGa. pela A~6ncjll.
medilatl concessoo. Implicando esta o direito de uSo dos radiofreqüencias neceuãriu. confonne
rqulamenqçIo.

~lI'àiraroúnico. ConcUdo de serviço de tcle<:omunicações ê a delepçio de SUl
~. mediante .a:mtrato. por prazo dderminldo. no regime publico. sujeiran(lo.ie 11 concéssíonãna
- ~ emprcsarws. remunerando-se pela cobrança de tarifas dos usuirios OU JlOI' outras recoiw
al__e respoodeodo diretaltienlt pelas suas obri~ações e pelos ptijuim"q~ causar.

An. 71. As _ nIo _ cariler de exclusividade. devendo obedecer lO plano lera! de
_ com def~ q~ à divisio'do Pais.em àrells. llO número de prestadoras pora cada UlI1ll
delas. ..... pnzos de"Piae os prazos pora adnllssio de novu preslIdoras., '

fi"· As Í;'"U.de expI,~ ~ definí~ COIIIiderando-se o ambiente de compedçlo.
obedec:eDdo ao principiO do rIWOr beneficIO ao usuano c ao inten:ue social e ecooõmico do Pnis. de
modo a prCpiciar ajlll10 mnuoeraçlo do prestador do serviço no qime pllblico.

'. ~ 2". A oportunidade e o prazo' das oUlOrpl ;..., delmttinados de modo a cvillr o vencimento
_te da conceso/lea de uma mesntllÍlOL '

An. 79. Cada modalidade de serviço .... objeto de coneessio distiílta. ÓOItI clara detemtinaçio
dos dim10s e devam da edneeIIionéia. dos usuátios e da Allfneia.

.An. 10. A eonceuIo somente poderá ser ou'orpda a empresa constituída selUodo u leis
brulleUu. com sede e adntinisttaÇio no PalI.

• Pari,grafo único. A panicipaçlo. na Iicitaçlo para outol'J!a. de quem nio atenda ao
dlsposto.~ artigo. será condicionada AO compromisso de. antes da celebrJÇio do COntrato. adaptar--se
ou COIIIUlU1r empreu com u caracteristieu adequadas.

An. 11. Visando a propiciar competiçlo efetiva e a impedir a concenlrllÇlo econômica no
mercado. a Aglncia estabelecerá restrições. limiteS ou condições quanto • outorp de concCllÕeS a
emptesU cu iNpc.s empresariais que ja explorem serviço de telecomunic.ações~ no regime publico ou
privado.

Parágrafo iulico.. A outorga a empresa ou iIUPO empresarial que. na mesma fCailo.
localidade ou lirea, já preste a mesma modalidade de serviço. será condicionada • UIUlIÇio do
eompromiuo de. no pruD mâXimo de dezoito meses. contido da data. de usiDI.tura do contratO~

transferir a oUlJ'Cm o sen'iço mieriormente explorado. sob pena de sua caducidade e de outrU sanções
previnu no processo de autoria..

An.12. As oUtorgas serio objeto de pqamento. em uma .ou v.jriu parcelas. de quantia
determinada. ou de percentual sobre o fawramcnto. conforme dispuser a AiCnCia.

P:lJ'âgrafo único. O valor a ser pago. ou Q percentual devido. poderá ser:

I • prcdetenninado no editaI de Iicitaçio:

, 11· lixado pela proposta \·cnccdom. SI: constítuir fàtor dI: JullJM1ento. observado t1
disposto no InciSO VUI do ano 84.

An. 83. As concessões ser50 outorgadas por licimção. na modalidade de convocaçAo ~eral.

An. 84. A convocação gemI sem disciplinada pela AgéncJll. observados 05 pnnclplo."
constiEucionais. llS dispoSições destl1 Lei e. especulimente:

. I'. a finalidl.1de do certame e. por meio de di;Putl1 entre os interessados. cscolher Quem=~~~:eZ(pandír e uníversnl1ZM o serviço no regime público com efic:iencia. segurança e n

II • a ~inull. de instrumento lZonV()ÇQWrio seni submetidA li consulw. pilblicn prCvia:

lU • o insuumento convocatõrio identifiCMil o serviço objeto do certame e as condições
de sua prcstaçlo. expGll5io e universaliDÇIo. definirá o universo de proponenteS.. eStabelecerá fltores e
critérios para aceitaÇ:io e julgamento de propo5t:15. regulará o procCdimenlo. determinara a quantidade
de fases e seus objetivos. indíc;m:a:15 sanções aplicaveis e fixara as cliusulas do contrato de concessio:

IV ~ as qualificações téenicoo{)perlléiónal ou profissional e econâmico-financeira. bem
COmo as aarmtias da proposta e do conU'alO. 'exiBidhs indistintamente dos proponentes. deveria ser
compatíveis com o objeto e proporcionais a sua natUreza e dímens!o:

C!......!.:.J_.J_ S .~.: o inieressado .dcv~rá comJX:Ov~ sitpaçJo rci\Üar perante as fazendas Pílbliçu e I
~."'U\aIUC OClal:

VI • a puticipaçlo de consórcio. que se constit\Ürá em empresa aDtes da outoraa da
c~,.serásel11pre'dmitida;,. •

'VII : o )ulMtntp~ aos princípios de 'víncÚlãç30 ap insuumcmo conv~rio c
comparaç40 objetiva;

" vnr·~os'fatôrci aêj~lsamento poderão ser. isolada ou conjugadarncnte. os dc.menor
(atifa. maior ofcriá peJi oútorga.·me~qr qUflj~ dos. sel"\liç,os e melhor &Icndimcnto da demand::a.
respeitado sempre o principiá da cbjetividade: . '
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ix . o empate sérã resôlvido por sOneio;

X - as regras procedimentài.s assegurarão a adequada divulgação do instrumento
c~nvgcltôrio, Pl1ZPs çampatíveis com o preparo de propos~ e,os direitos ao contraditório. ao recurso e
à ampla def....

Art. 85. Nio poderá panicipar da licitaÇão ou receber outorga de concessão a empresa proibida
de licitar ou conuatÁr Como Poder, Público ou que tenha sido declarada inidônea.. bem Como aquela que
tenha sido punida nos dois anos anteriores com a decretação de caducidade de concessão. permissão ou
autori7AÇio de serviço de telecomunicações. ou da caducidade de direito de uso de radiofreqüência.

Art. 86. A IicitllÇão será inexigível quando. mediante processo adminístt'!Uivo conduzido peja
Agêm,ia. a disputa for considerada inviável ou desnecessilria.

§ 1-, Considera-se inviável a disputa quando ;penas um interessado pude;'r;~jp11; o serviço. nas
condições estipuladas.

§ r. Considem~sedesnecessàri::la disputa nos casos em que se <1dmitl1 o. enloroção do servlç\'
por todos os interessados que o.tendmn as condiçõcs requeridas.

§ 311
• O procedimento paro! \'crjjjcnçiio da inexJgibilidade compreendem chamamenlo publicu

para apurar o número de interessados.

Art. 87. Nas hipóteses de inexi},!ibilidade de licitação. a oUlOrga de concessâo dependec:i de
procedimento administriltlvo sujeito ::lOS pnncíplos da publicidade. moralidade. Impessoalidade ;.;
contraditório, para verificar o preenchimento das condições relativas as qualificações tecDlco~

operacional ou profissional e econõmlco-finnnceira. a regularidade fiscal e às garantias do contrato.

Parágrafo único. As condições deverão ser compativels com o objeto e proporcIOnais a
SUl natureza e dimensão.

Seçio 11
Oconrrato

ArL 88. O contrato de concessão indicará:

Art. 93. Dependerão de prévia aprovação da Agência a cisão. a fusão, a transformação. a
incorporação. a redução do capital da empresa ou a transferência de seu controle sccielário.

Parâgrafo único. A aprovação será concedida se a medida não provocar concorrência
ruinosa e não colocar em risco a execução do contrato. observado o disposto no a.rt. 6°.

Art. 94. O contrato de concessão poderá ser transferido por aprovação da Agência. desde que.
cumulativamente:

I ~ esteja vigorando há II1ais de cinco anos;

II ~ o serviço esteja em operação. hi pelo menos três anos. com o cumprimento regular
das obrigações;

UI ~ o cessionano preencha todos os requisitos da DutOrga. inclusive quanto 3s gamntias.
a regularidade jurídica e tiscai e a qualuicacão tecmca e económlco-financeim:

IV - a medido nua provoQue concorrénclll rumosa e não coloque em nsco a execução dll

contrato. bbservaao o disposto no an.6""

:\n. 95. O pmzo miXimo da concessuo sem de vmte anos. podendo ser prorrogado ou renovado.
uma i1mca vez. por Igual penado. desde que a concesslOnaria tenha cumpndo as condições da concessã(l
e manifeste expresso interesse na prorrogação ou renovação. pelo menos. tnntO meses J.ntes de sU<.t.
expiração.

.,§ l°. A prorrogação ou renovação do prazo da concessão implicnrá pagamento. pela
concessionãria. pelo direito de explornção do serviço. consoante preVIsto no contrato. e pelo direito de
uso das radiofreqüencias associadas.

§ 2°. A desistênCia do pedido àe prorrogação ou de renovação sem justa causa. após seu
deferimento. sujeitllrá a concessionária ri pena de multa.

§ 3°. Em caso de comprovada necessidade de reorganização do objeto ou da área da concessão
para ajustamento ao pJano geral de aucorgas ou iJ. reguJament:lção vJgente. podem a Agênclíl mdefenr (l

pedido de prorrogação ou renovação.

. . In ~ regras. critérios. indicadores. fórmulas e panimetros definidores da implantação.
expanslo, alteri1Ç1o c modernização do serviço. bem como de sua qualidade: .

I • objeto. mea e prazo dil concessão;

II • modo. forma e condições da presraçilo do serviço;

vn ~ as tarifas a serem cobradas dos usuários e os critérios para seu reajuste e revisão:

VIII ~ as possíveis receitas alternativas. complementares ou acessórias., bem como as
provenientes de projetos associados:

IX • os direitos, .as garantias e as obrigações dos usuários. da Agência e da
conceuiOllliria;

X ~ a forma da,prcs~ão de COlli-ilS e da tlsCalização;

valor;"

IV • deveres relativos*universalização: à continuidade do serviço;

V • o valor devido pela outorga. a forma e as condições de pagamento;

VI ~ as condições de prorrogação ou renovação. incluindo os critérios para fixaçiio do

Seção UI
O,ben,

.Art. 96. Poderá ser declarada a utilidade pública., para fins de desapropriação qu instituição de
servidão. de bens imóveis ou móveis, necessiirios à execução do serviço. cabendo à. concessionària a
implementaç10 da medida e o pagamento da indenização e das demais despesas envolvidas.

Art. 91. A alienação. onemção ou substituição de beM reversiveis dependerá de previa aprovaç;."
da Agência.

Art. 98. A extinção da concessão transmitirã automaticamente à União a posse dos bens
reversíveis.

Paragrafo Ul1lco. A reversão dos bens. antes de expIrado o prazo contratual. imponnra
pagamento de indenização pelas p:m:elas de investimentos a eles vinculados. ainda não amonizados ou
depreciados, que tenham sido reaJizados com o objetivo de garantir a continuidade e a.tualidade do
servíço concedido.

Seção IV
As tarifas

XI ~ os bens reversíveis. se houver~

XII ~ as condições ge~is p~ra interconexão;

XllI • as sanções:

XIV ~ o foro e o modo para"solução extrajudicial das divergências contralUats.

Parágm.fci úniCo. b contrato será publicado resumidamente no Diário Oficía'- da União.
como condição de sua eficâcia.

Art. 89. r\ oneração causada por novas regruJi sobre os serviços. oela alea ~conõmic~

f;..,"=n:nrc~i~~ da:~:i~~~. aumento dos enc:lTgos Icg::us nu tributos. sal\'O o ImpoSto sobre" a rcnaa

•. Art. 9O~ lo!0 cumprlmemo de seus deveres. ~ concesSlonano. podem. oDservaclllJ; as condições t;

11",_....beJecJd.. pcl. A~'n"j",

I· empc;egnr. n~ execução dos serviços. cqulP::lmcritos que não lhe penençarn;

11 • amuam com tcrceíros o desenvolvimento de atividades inerentes. ocessorias ou
compIcmeniarcs~ serviço. bem como a implementoção de projetos associados.

usuirt! 1-. Em qualquer caso. a conceSSionária continu~ sempre responsãvel perante a AgenCia e 0=

§r. SerIoregidas pelo direito comum as relações da concesslonari~ com os terceiros. que não
\CrIo direitoS frente li Agência: observado odisposto no ano 113.

Art. 91. A Agençia concederá prazos adequados para adaptaçiio da concessionãria âs novas
obriCoçlles que lhe sejam impo'tas.

An. 92. A conee.ssionãria devem:

I· prestar informações de natureza técnica. operacional. econõmíco~financeira e contábil.
OU outras penínentes que I Agência solicitar;

11 • onlnter registros contábeis separados por serviço. caso explore outra modalidade de
serviço de telecon\uni<:ações; .

lI! • submeter à aprovação da Agência 11 minuta de contrata-padrão a ser celebrndo com
os usuários. bem c.omo os acotdos operacionais que pretenda firmar com prestadoras estrangeiras:

IV • diwlgar relação de assinantes. observados os incjsos VI e IX do ano 311
:

V ~ submeter~se à. regulamentação do serviço e à sua fiscalização.

Art. 99. Compete ã. Agência estabelecer os itens que comporão a estrutura tarifâria p31i1 cZ1da
modalidade de seIViço. -

§ 1°. A fixação. o reajuste e a revisão da.s tarifas poderão basear~se em valor que corresponda .1
média ponderada dO!3'valores dos Itens tarif:inos. •

§ 211
• São vedados os subsidias entre modalidades de servtços e. segmentos de ustririos.

ressalvado o disposto no par:igrafo Unico do an. 75.

.. §?II: As &;trifas serão fixadas no contrato de concessão. cOJ!Soante edital ou proposta apresentoda
na hcltaçao.

§ 4°. Em caso de outorga sem licitação. as lorílas serJo tixadas pela AgêncUl c eonsmrJo (lu
contrato de concessão.

Art. 100, Trnnscorridos ao menos elOCO anos da cel~brnçüo do contrato. a AgêncUl podem. St;

existir ampla e efeuva competiç:1o entre as presUldorns ao servIço. submeter Cl conceSSlonana ao reglln~

de liberdade tarifàna.

§ 1°. Nesse regime. a concessionária poder.i determinar suas próprias tarifas. devendo comumcu
las. ã. Agência. com antecedência de sete di<l$ de: sua vigência.

§ 2°. Ocorrendo aumenta "arbitrário dos lucros ou OUtras prâticas prejudicíais à concorrência. 11

Agência restabelecera o regime t:Irifãrio antenor. sem prejuizo das sanções cabiveis.

Art. 101. Quando da implantação de novas prestações. utilidades ou comodidades relativas ao
objeto da concessão. suas tarifas serão previamente levadas li Agência. para aprovação. com os estudos
correspondentes. -

parri,grafo único. Considerados os interesses dos usuários. a Agência poderá decidír DOr
fixar as tarifas ou por submetê-Ias ao regime de liberdade tanfâria. sendo vedada qualquer cobrança
antes da referida aprovação.

Art. 102. A eoncessionãria poderá cobrar tarifa inferior á fixada. desde que a redução se baseie
em critêrio objetivo e f:woreça indistintamente todos os u.suários. vedado o abuso do poder econômico.

Art. 101. Os descontos de tarifa somente serão admitidos quando extensíveis a todos os usuá.;os
que se enquadrem nas condições. precisas-"e isonômicas. para sua ~ição.

Art. 104. Os mecanismos para reajuste e revisão das tarl~JS seria previstos nos contratos de
concessão. observando~se. no que couber. a legislação especifica •

§ l°. A redução ou o desconto de tarifas não ensej:mi revisão tarif:iria.

§ 2". Serão compo.rtilhados com os usuários. nos tennas regulados pela Agência. os ganhos
econômicos decorrentes da-modermzação. expansão ou racionalização dos servíços, bem como de novas
receitas alternativas.
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razoável:

Capíllllo111
Apcrmiulo

Ar!: 114. Será OUlOrpda pmnisslo.. peia Agencia, para prcNÇlo do soniço de
telec~umcaçôes em f~ ~ !lltliaÇio excepcional co~prornetedora do funcionamenlO do serviço que.
em ~utudcde suas pecuhandades. nIo possa ser atendida. de foona conveniente ou em prazo adequado.
mediante imervençlo na empresa concessionária ou outorga de nova concessló. •

PJ.rá&r;afo único. Permissão de serviço de telecomunicações é o ato IdminísLCIU'·' 1"I~10
qual :se ~uibul aaI~ o dcv~r de preStar serviço de telecomunicações no regime público e em caIJ.ter
transttóno. até que scJa nonnahzada a SltuaÇ10 excepcíonal que a tenha ensejado.

~ .Art. 115. A pennissla seri ?feCedida de procedimento liciuu.ório 3implificado. imwndo pc12
Agern:IL nos .tennas por ela regulados. ressalvados 05 Cll!O~ de inexigibilidade prcviSlOS no tUL 16.
observado o diSpoSto no art. 87 desta Lei.

An. J16. A pennissão será fonnoliz:1dn mediante assinatura de tenno. que mdicnm:

§ 3-, S130 transferidos integralmente aos usuários os ganhos ecoDÕmiCOS que nio deconam
dimImente da eficimei. cmpraarial. em casos como os de diminuiçJo de tributos ou encareOI legais c
de nova rearu sobre os serviços.

Art. lOS. A Agencia estabeleari:

1 .. os mecanismos para acompanhamento das tuífu praticadas pela conccssionáriJ..
inclusive a antecedência a ser observada na c:i:nnunicaçio de suasaltC~;

11 .. 0$ casos de serviço gratuito. como os de emergência:

lU .. 05 mecanismos para garantir õl publicidade das tlrifas.

SOfio V
A inrl!n'tn~o

An. 106. Podeni ser decrelô1d.:J. 1ntl:rvençl1o ma conccsslon:in:l. por Doto da Agência. em caso ae.

I .. J}O.rollisação injustificada dos serviços;

11 .. ínadeqlCÇâo ou insuficiénciôl dos serviços prestados. não resolvidilS em pw('
estimados:

I • o o~ieto t: n área da pcnnissão. bem como as prazos mimmo I: mwumo de vlgencm

11 • modo. fonna e condições da prestaÇão do serviço;

11I .. desequilíbrio cconômll:o·tinancciro decorrente de má administração. que colOQue cn1
risco a continuidade dos serviços:

IV .. pritica reiterada de infmç3es graves:

V .. inobserváncia reiterada de õllcndimcnto das mew de umvcrsaliuçlo:

VI .. recusa injustificada de interconexlo; .

VII .. i'nfraçlo ;" ordem econãmiCôL nos tennos da legislação própria.

An. J07. O ato de ínterven~ indic:uá seU Prazo. seus objetivos e limites. que SCrà(1

detenninados em funçio das razões que a en5CJaram. e designará o mtervêmot.

§ 1-. A decrctaçJo da intervençio Dia afetara o curso regular dos negócIos da concesslOllUltl
nem seu nomlI1 funcioJWllellIO e prodU2iri. de imediato. o afU1alll<lUO de seus adminiJtllldorc.<.

§ 2". A imcrvmçJo será procedida de procedimento adminiSlntivo instaurado pela Alloncia, em
que se auqurc a ampla defesa da concessionária. salvo quando decretada cautelarmente. hipótese em
que o procedimento será instaurado na data da inlerVel1Çio e concluido em até I gO (cenlO e oitenta) diu.

i 3-. A inttncnçio poderá ser cxemdll por um colegiado ou por uma empresa. cuja
remuncraçlo será pqa com recursos da concessionária.

§ 4'. Dos aIOs do inlcrventor _ rccuno i Agencia.

§ S·. Para os atos de alicnaçio e disposiçio do património da conces.sionãria. o interventor
_iWli de p<ivia auto<izaçIb da Apia.

§ 6-. O interVentor prestari. conw e retponderâ pelos atos que praticar.

StçIa VI
AexliDçio

III • as tarifas a serem cobrodns dos usulÍrios. critérios pam seu reajUSte e reVisào e as
possíveis fontes de reçcitaJ alternativas:

IV • os direitos. as garantias e as obrigações dos usuarios. do pennitente e dt'
pennissionário:

V • u condições gerais de intereonexlo:

VI - a rorma da prcsllÇlo de COntas e da flSCl1ização:

VII • 05 bens entreQue! peJo pcnnitente aadminístração do pcrmisslOnário:

VlII-uSlllÇôcs:

IX· os bens reversíveis. se houver:

X· o foro e o modo para soluçio extrajudicial das divergências.

Parágrafo Wúco. O l<rmo de pcrmiJsIo seri publi~ resumidamente no Diário Oficial
da UniIo. como condiçlo de sua eficáciL

Ar\. 117. Outorgada. pttmisslo em detorrencia de procedimento liciw6rlo. a recusa injustificada
pelo Outorgado cm assinar o respectivo tcnno sujeita..lo-á às sanções previnas no insmunemo
convocatório.

An. 11.8. A permissio extinguir-se..i. pelo decurso do prazo máximo de vigência estimado.
observado o disposto no art. J20. bem como por revogação. caducidade e anulaçio.

An. 119. A revogaçJo deverá basear..se em razões de conveniêtu:ia e oponunid&dc relevante! e
supervenientcs i. pcnnissio. y

§ 1-. A revogaç1o. que poderá ser feita a. qualquer momento. não dará direito a indenização.

inferior§a2~~odir:.ocatório fixará o prazo para o permissionário devolver o serviço, que nio será

Art. 101. A concessIo extineuir--sc-á por advento do temo contratual. encampaçio. caducidade.
_Uio eanwaçio.

do serviço.
Parágrafo wuco. A extinçlo devolve à Unilo os direitos e deveres relativos à premçio

. Art. 120; A pconissio poderá ser mantida. mesmo vencido seu prazo máximo. se persistir a
Slt11aÇio excepcional que a motivou.

dcstaL~ 121. A Agência disporâ. sobre o regime da. pcnnissão. observados os princípios e objetivos

An. 109. Considera..sc encampaçio a retomada do serviço pela Unilo durante o prazo da
CODCCSSio, em face de razio extraordinária de imeresse público. mediante lei autorizaúva especifica e
.pôs o papmcnto de prévia indenizaçio.

An. 110. A caducit:ülde da concessão será decretada pela Agência Dl15 hipóteses:

I .. de inf'roção 010 disposto no m. 93 ou de dissolução ou falência da conccssloruma;

11 • de tnuu(erCncia Ilregular do contratO:

único do 11\. af:1• de noo~umprimento do compromisso de transferência .. que: se refere o par.tgrak

. . IV. ·-em que a intervenç:lo seria cabível. mns sua dccrelaÇão for lDconvemcntc. moeu:...
lDJustIrncntc bencfica ou desneccssãria.

§ I- S~ desnecessária a interv~ quando a demanda pelos serviços objeto da concessão
puder ser atcnchda por outI'U prestador.lS. de modo regular e Imediato.

§2'. A cIccrClIçIo dli caducidade será precedida de procedimenlO adminlSlnllvo...murado
pela Agencia. em que se ....1UfC alllllpla der...da COnccmOniriL

Art. 111. A ccncess1Ol\Íril. ter.i. direito à tcSCisIo quando. por lÇio ou oItUSSlo do Poa.er Público..
a exeeuçlo do contratO se tomar excessivamatte onerosa.

Paráarafo único. A rcscísio poderá ser rtalízada amip.vel ou judicialmente.

Art. 112. A anu1açJo scri decrcllda pela Agencia em caso de irrcgwaridadc insanável e Il"ve do
contrato de concesslo.

Art. 113. Extinta a cOJ1ÇCUJo ames ~ tenno contratual. a Agência. sem prejUÍZD de outras
medidas cablveis, podetá:

I • ocupar. provisoriamentc. bens móveis e imóveis. e valer-se de pessoal empregado na
prestlÇio dos scn'iços. necessários à sua continuidade:

li .manter contriltos firmados pela 'concessionária 'com terceiros. com fundamento nos
incisos I e 11 do ano 90. pelo prazo e nu condições inicialmente ajustadas.

Parignfo único. Na hipótese do inciso 11 deste anígo. os terceiros que deixarem de
continuar cumprindo u obrigações usumidas rcspondcrllo pelo inadimplemenlO.

TÍTULom
OS SERViÇOS PRESTADOS EM REGIME PRIVADO

CapítulDI

o re~ime gcr:lI da explonu;:io

. .An. 122. A exploração. d~ serviço ~c telecamumc:Jçõcs no regime pnvndo sera b:lSCndn nol'
princlpIOS COnsUtUCIODaJS da atiVidade c:conomlC'I.

,An. 123. A disciplina da.exploração ~os ~ervlços no regime pnVado tera por objeuvo Viabilizar o
cumpnmcnt~ das leiS. em e.speclal das rclatlvas as telecomuRlc:lÇõcs. a ordem ecoDÓmlca e nos direitos
dos consumidores. aestlnando-sc a garantir;

I • a diversidade de serviços. O incremento de sua ofena e sua qualidade:

n•a competlçao livre. ampla e justa:

III • o respeito aos direitos dos usuários:

. lV • a convivern:ia. entre as modalidades de ServiÇO e entre prestadoras em regime
pnvado e público. observada a prevalêncía do interesse público;

V - o equilíbrio das rclnçôes entre prc5UIdoras e usuários dos serviços:

VI • a isonomia de tratamento às prestadoras:

VII • o uso eficiente do espectro de radiofreqüências:

vm •o cumprimento da funçIo social do serviço de interesse coletivo. bem como dos
encargos dela decorrentes:

IX • o desenvolvimento tecnológico e industrial do seto~

X - a pennanc:nte fiscaJizaçio.

•An. 124. Ao i!"por condicionamentos adminisrrativO!i ao direito de exploração das diversas
modallliJ:dcs ~e" se:vIÇO n? regi.me pnvado. sej.am eIes limites. encnrgos ou sujeições. a AgênCia
observara a eXlgencla de mtnuna Intervenção na VIda pnvada. assegurando que;
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I • a liberdade será a regra. constituindo exceção as proibições. restrições e interferências
do Poder Público:

li . nenhuma autorização será negada. salvo por motivo relevante;

III • os condicionamentos deverão ter vínculos. tanto de necessidade como de adequação.
com finalidades públicas específicas e relevanteS:

IV • o proveito coletivo gerado pelo condicionamento deverá ser proporcional li privação
que ele impuser: '

V • haverá relação de equilíbrio entre os deveres impastos âs p;Cstadoras e os direitos a
elas reconhecidos.

Art. 125. O preço dos serviços será livre. ressalvado o disposto no § 2° 'do"an. 132. reprimindo
se toda prática prejudicial â competição. bem como o abuso do poder econõmico•. nos termos da
legislaç10 própria.

Art. 126. O prestador de serviço em regime pnvndo não tem direito adqutlido n permanênCia das
condições vigentes ql,lnndo da expedição do. o.uIOrizaç:50 ou do imcio das iltlvidades. devendo observar
os novos condiclomlmemos lmpOstos por h~1 e pela regulnrncnlllção.

Parngrafo único. As normas concederoo prnzos suficlentcs paro adapmção aos novo~

condicionamentos.

Capitulo 11
A AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

Seção I
A obtenção

Art. 127. A exploração de serviço no regime privado dependerá de prévia aUIOrização da
Agência, que acarretnr.i direito de uso d.as radiofreqüências necessárias.

§ 1°. Autorização de serviço de telecomunicações é o ato administrativo vinculado que faculta a
exploração. no regime privado. de modalidade de serviço de telecomunicllÇões. quando preenchidas as
condições: objetivas e subjetivas necessárias.

§ 2°. A Agência definirâ os casos que independerão de autorizaç1o.

§ 3°. O presta.dor de serviço que independa. de autorização comunicará previamente à Agência o
inicio de suas atividades, salvo nos casos preVistos nas normas correspondentes.

§ 4°. A eficácia. da autorização dependerá da publicação de extrato no Diário Oficial da Uniio.

Art. 128. São condições objetivas para obtenção de autorizaç:ão de serviço:

I - disponibilidade de ~íofreqüência necessâria. no caso de serviços que a utilizem:

11 - apresentação de projeto viãvel tecmcamente e compativel com as normas aplicáveis,

Art. 129. São condições subjetivas para obtenção de autorizar;ão de serviço de interesse col,ctivo
pela empresa:

I w estar constituída segundo as leis brasileiras, com sede e administraç10 no Pais; .

11 - não estar proibida de licitar ou contratar com o Poder Público. nio ter sido declarada
inidônea ou não ter sido punida. nos dois anos anteriores. com a. decretaçio da caducidade de concessio.
pennissio ou autorizaçio de serviço de telecomunicações. ou da caducidade de direito de uso de
radiofreqüência;

III - dispor de qualificação tecnica para bem prestar o serviço. capacidade econômico.
fuumceira., regularidade fiscal e estar em situação regular com a Seguridade Social;

. IV - não ser. na mesma região. localidade ou área. encarregada de presUlI' a mesma
modalidade de serviço. . '

. Art. 130. A Agencia dispara. sobre as condições subjetivas para obtençào de autorização. de
serviço de interesse restrito.

Art. 131. A Agência poderão cxccpcionalmcntl.:. em fnce dc relevantes razões de cnrnter coletivo.
condicionar n expedição de autonZ<lção 11 aceitaçüo. pelo Intercssado. dI.: compromISSOS dc interesse du
coletividade.

Par.igrafo único. 05 compromissos a que s~ refere tl capul seriio objcto dI:
regulamentação. pela AgenCIa. observl1dos os pnncipios da razoabilidade. proporcionalidade t:

igualdade.

An. 132. Não haver.i limite ao número de autonzações de semço. salvo Impossibilidade técQ1Cú
ou. excepcionalmente. quando o excesso de c.ompetídores puder comprometer a prestação de uma
modalidade de serviço de interesse coletivo.

§ 1°. A Agência determinará as regiões. localidades ou mas abrangidas pela limitaÇio e dispara
sobre a possibilidade de o prestador atuar em mais de uma delas.

§ 2°. As prestadoras serão selecionadas mediante procedimento licitatório. na forma esta.beleciC1n
n05 am. 83 a 87. sujeitando-se a trnnsferência da autoriznção às mesmas condições estabelecidas no ano
94.

§ 3". Dos vencedores da IiciUlção será exigida contrapartida proporcional à vantagem econômIca
de que usufruirem. na forma. de compromissos de interesses dos usuários.

Art. 133. O descumprimento de condições ou de compromissos assumidos. associados â
autorizaçlo, sujeitará o prestador às sanções de multa, suspensão temporária ou caducidade.

Seçio 11
Aextinçio

Art. 134. A autorização de servíço de telecomunicações não tem sua vigência sujeita a tenno
fmal. extinguindo-se somente por cassação. caducidade. decaimento. renúncia ou anulaçio.

Art. 135. Cassação é o ato administrativo que retira a autorização de serviço em virtUde da perda
das condições indispensáveis à sua expedição ou manutençio.

Parágrafo único. Importarâ em cassação da autorizaçlo do serviço a extinção da
autorin.çio de uso da ra.díofreqüCncia respectiva.

Art. 136. Caducidade é o ato administrativo que retira a autorização do serviço em virtude da
prática de infrações graves, de sua transferência irregular ou do descumprimento reiterado de
compromissos assumidos com a Agancia.

Art. 137. O decaimento será decretado em ato administrativo se. em face de razões de
excepcional relevância pública. as normas vierem a vedar o tipo de atividade objeto da autori~oou a
suprimir a. exploração no regime privado.

§ 1°. A edição das normas de que trata o caput 030 justificarâ o decaimento senão quando a
preservação das autorizações jâ expedidas for efetivamente lOcompativel com o interesse publico.

§ 2°. Decretado o decaimento. o prestador teri. o dire'íto de manter suas prôprias atividades
regulares por prazo mínimo de cinco anos. salvo desapropriaçio.

An. 138. Renúncia c o ato formal unilateral. irrevoglivcl e irretr.:nli\'el. pelu qunl n prestador
manifesta. seu deSinteresse pela autonzação.

Panigra(o umco. A renuncIa nfio sera Cllusa pl1r.t pumÇ4io do autonllldo. nem .,
desonerará. de suas obrigações com terceiros.

Art. 139. A anulação da.nutorizaç5.o sem decretnda.. judicial ou ndministnltivamente. em caso de
irregularidadei~vel do ~to que a cxpediu. .

Art. 140. A exlinção da autorização medinnte :110 administrativo dependerá de procedimento
prévio. garanúdos o contmditório e a ampla defesa do interessado.

TiTULO IV
AS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

An. 141. A implantação e o funcionamento de redes de telecomunicações destinadas a dar
supone à. prestação de serviços de interesse coletivo. no regime público ou privado. observar5.o ('I

disposto neste Titulo.

Parágrafo ÚIUCO. Redes de telecomunicações destinadas li. prestaÇlo de semço em
regime privado poderão ser dispensadas do disposto no copUl. no todo ou em parte. na forma da
regu1ame:J}tação expedida pela Agêneia.

Art. 142. As redes seIio organizadas como viu integradas de livre circu1açlo. nos termos
seguintes:

I .. é obrigatória a interconexio entre as redes. na fol'l'lUo. da regulamentaç.lo;

11 - deverá ser assegurada a operação integrada dns redes. em ãmbito nacional e
internacional;

111 _o direito de propriedade sobre as redes é condicionado pelo dever de cumprimento
dc sua funçllo social.

§ 1° Rede de telecomunicações é o conjunto operacional continuo de circuitos e equipamento!.
incluindo funções de transmissio. comutação, multiplexaçlo ou quaisquer ouuas indispensáveis à
operaçlo de serviço de telecomunicações. •

§ 2°, Interconexio é a ligaçio entre redes de telecomunicações funcionalmente compaúveis. de
modo que os usuário! de serviços de uma das redes possam comunicar-se. com usuários de serviços de
outra ou acessar serviço! nela disponíveis.

An. 143. É obrigatória a interconexão às redes tk telecomunicações a que se refere o ano 141.
solicitada: por prestador de serviço no regíme privado. nós termos da. regulamenta.çio. '

Art. 144. É livre a interconexão entre redes de supone à p'restaÇão de serviços de
telecomunicações no regime privado. observada a. regulamentaçlo.

Art. 145. A regulamentação estabelecera as hipôteses e condições de interconexão a redes
internacionais.

An. 146. A implantação. o funcionamento c a' IDterconexão dilS redes obedecerão ó
regulamentação editada pela Ag.ência. assegur.mdo a cumpatibilidadt: das redes das diterente!>
prestadoras. visando li. SUil hilnnonização em dmbito nacionlll e internaCional.

Art. 147. A Agência dispam sobre os planos de numeração dos serviços. assegurando sua
administraÇão de fonoa n5.o discriminatória e em estimulo il competiçãu. gar.:múndo o m.endimento aoJJ
compromissos internacIOnais.

An. 148. O provimento da interconexão sem relllizad.o em termos noo discrimina1Õrios. sob
condições técnicas adequadas. gnrantindo preços Isonõmico$ c JUStos. :1tendendo ao estritamente
ncccssário • prestação do serviço.

Art. 149. As condições paro D. interconexão de redes senlo objeto de livre negociação entre os
interessados. mediante acordo. observado o disposto nesta. Lei e nos tennos da regulamentaÇlo.

§ l°. O acordo será fonnalizado por contrato. cuja eficâcia dependerá de homologação pela
Agência. arquivando-se uma de suas vias na Biblioteca para consulta por qualquer intereSSado.

§ 2°. Nio havendo ncordo entre os interessados. il Agência. por provocaçlo de um deles.
arbitrará as condições para a interconeXio.

Art. 150. As redes de telecomunicações poderio ser. secundariamente. utilizadas como supone
de serviço a ser prestado por outrem, de interesse coletivo ou restrito.

An. 151. Poderá ser vedada a conex.lo de equipamentos terminais sem certificaçio. expedida ou
accila pela Agência. no ClISO das redes rcferidu 00 Ul.141. • .

§ 1°. Terminal de telecomunicações é ~ equipamente ou aparelho que possibilita o acesso do
usuário a serviço de telecomunicaçõcs. podendo incorporar estágio de transduçlo. estar incorporado a
equipamento destinado a exercer outras funções DU. ainda. incorporar funções secundúias.

§ 2°. Certificaçio é o reconhecimento da compatibilidade das especificações de detenninado
produto com as características técnicas do serviço a que se destina.
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'IiTULOV
o ESPEcrRO E A ÓRBITA

Capitulo I
O ESPEcrRO DE RADlOFREQObIclAS

. . Art. 152. O espectro de I1Idiofreql1ênci.. é um recurso limitado. co05lituindo-se em bem pllblico.
a<hnini>ttado pela Agéocia.

Art. 153. Observadas as atribuições de faixas segundo tratados e acordos internacionais. a
Ai~nci.'-.nwlterá. plano com a atribuíçio. distribuição e destinação de radiofreqüências. e detalhamento
neccssano ao USO das· radiofrequêncilLS usocildas 2.05 diversos serviços e atividades de
telecommlicações. atendidas suas necessidades especificas e as de suas expansões.

§ 18
• O plano desúnará faixas de radiofreqüCncia para:

Art. 163. No caso de serviços autorizados. o prazo de vigência será. de are vinte anos, prorrogável
uma única vez. por igual período.

§ 1-. A prorrogaç!o ou renovaçJ.o poderá ~r requerida até três anos antes do vencimento do
prazo original. devendo O requerimento ser decidido em. no mixímo. doze meses.

§ 2-. O indeferimento somente ocorrerá se o interessado nIo estiver fazendo uso racional e
adequada da radiofreq\Iéncia., se houver cometido infrações reiteradas em suas atividades ou se for
oecessária a modificaçi!o de destioaçi!o do uso da radiofreqüéncia.

§ 3-, NIo poderã haver desistcncia. sem justa causa. do pedido de prorrogaçlo ou de renov~
após seu deferimento. sob pena de multa.

Art. 164. Ê intranSferível a. autorização de uso de radiofreqüências sem a correspondente
transferência da concesslo. pennissio ou autorização de prestaÇio do serviço a elas vinculado.

privado:

a) fins exclusivamente militares:

b) servíços de telecomunicações a serem oresllldos em regime público c em rcglmL
Art. 165. A autorizaçiio de u."iO dI.: radiofreqüências extinguir.se-a pelo advento de seu tcrmu

final ou no caso de sua trnnsfcrênciíl irregular. bem como pela caducidade. decaimento. rcnuncla uu
anulaçio da autonzação para Dresução do serviço de lclecomumcaçõcs que dela se utiliza.

Agência.:

cl serviços de radiodifusão:

d) serviços de emergéncia e de segurança públicn:

t:) outras atividades de telecomumcações.

§ 2°. A destinação de f:lixas de radiofreqilência para fins exclusivamente militares sem feita em
articulação com as Forças Annadas.

Art. 154. Na destinaçào de faixas de radiofreqüência ser50 considerados o emprego raCional ~

econômico do espectro. bem como as atribuições. distribuições e consignações existentes. objeuvando
evitar Interferências prejudiciais.

Parilgrafo único. Considera·se interferência. prejudicial qualquer emissão. Irradiação ou
indução que obstrua. degrade seriamente ou interrompa repetidamente a. telecomumcação.

Art. 155. A Agencia regulará a utilização eficiente e adequada do espectro. podendo restringir o
emprego de detenninadas radiofreqüéncias ou faixas. considerado o interesse público.

Parágrafo único. O uso da radiofreqüência será condicionado à sua compatibilidade com
a aúvida.de ou o serviço a ser prestado, particularmente no tocante à potênciL à faixa de trnnsmissio e a
técoica empregada.

An. 156. A qualquer tempo, poderá ser modificada a destinaçlo de radiofreqüências ou faixas.
bem como ordenada a altl"ração de potências ou de outras características técnicas, desde que o interesse
público ou o cumprimento de convenções ou tratados internacionais assim o determine.

Parágrafo único. Será fiX3do prazo adequado e razoável para a efetivaçio da mudança.

Art. 157. A operação de estação tranSmissora de radiocomunicação estará sujeita à licença de
funcionamento previa e à fIscalização permanente. nos termos da regulamentação.

§ 10. Radiocomunicação é a telecomunicação que utiliza freqüéncias radioelétricas não
confmadas a fIas. cabos ou outros meios fisicos.

§ 2°. Será vedada a utilização de equipamentos emissores de radiofreqüCncia sem cenificaçio
expedida ou aceita pela Agência

§ 30
• A emissão ou extinção da licença. relativa a estação de apoio à navegação marítima ou

aeronáutica. bem cama a estaÇão de radiocomunicaçao maritima ou acronâutica. dependerá de parecer
favorável.dos órgãos competentes para a vistoria de embarcações e aeronaves.

Capitulo 11
A AUTORIZAÇÃO DE USO DE RADIOFREQÜÊNCIA

Art. 158. O uso de radiofrequência. tendo ou nào caráter de exclusividade. dependerá de prévía
outorga da Agência mediante autorização. nos termos da regulamentação.

§ 10. Autorização de uso dc radiofreqüência c u ato admmlstrauvo vlnculadu. asSOCiado ~
~oncessiio. pcmllssilo ou autonzaçilo para presmçfio dI.: serviço de telecomumcações oue lltribuI <l

Interessado. por prazo detcrmlnndo. o direito d~ uso til: rndiofreqtiencla. nas condiçÕes legaiS t:
regulamentares.

§ 2°. Independerão de outorga:

.11 o uso de radiofreqUência por meiO de equipamentos de rndiação re~ulla defimdos pcl;;

. b) ? uso. pelas Forças Armadas. de radiofrequencias nas faixas destinadas a fins
exclUSivamente militares.

§ 3'. A eficácia do .utorização de uso de rodiofreql1êncio depeoderá de publiClÇio de extrato
Diário Oficial do Uoii!o.

An. 159. As outorgas poderão ser objeto de pagamento. em uma ou várias pmcelas. de quantia
determinada. ou de percentual sobre o faturamento. conforme dispuser a Agência. .

Art. 160. Havendo limitaÇão tecnica ao uso de radiofreqü!ncia e ocorrendo o interesse na sua
utili7.açio, por pane de mais de um interessado. para fins de expansio de serviço e. havendo ou 010.
::omitantemente. outros interessados em prestar a mesma ~csma modalidade de servIÇO. observar..

[ - a autoriw;ão de uso de radiofreqüéncia depeoderá de Iicitaçlo. ,;. forma e condições
estabelecidas nos ano 83 a 85. e será sempre onerosa;

. Capitulo 111 .
A ORUITA E OS SATELITES

An. 166. A Agência disporá sabre os requisitos e critérios especificas para execução de servlÇU
de telecomunicações que utilize S:ltélitc. geoest:1ciooário ou não. independentemente de o acesso a ele
ocorrer li. partir do território nncional ou do exterior.

Art. 167. Para a execUÇão de serviço de telecomunicações VII. satélite regulado por esta Lei.
deverá ser dada preferência ao emprego de satélite brasileiro. quando este propiciar condiÇÕC.o;,
equivalentes às de tereeiros.

§ 1-. O emprego de satélite estrangeiro somente será admitido quando. cumulativamente.

a) seu lançamento tiver sido precedido da coordenação prevista nas normns
internacionais:

b) sua c;ontmtaçio for feita. com empresa constituída segundo as leis brasileiras e com
sede elldminiJtnoçio ao Pais. ao condiçio de representante legal do operador estraogeiro.

§ 2-. Satélite brasileiro é o que utiliza recursos de órbita c espectro radioelétrico notificados pelo
Pais e cuja estaçio de controle e monitoraçlo seja instalada no território brasileiro.

Ar!. 168. O direito de exploraçio de satélite bruileiro para transpotte de sioais de
telecomwücações assegura a ocupaç:io da órbita e o uso das radiofreqüências destinadas ao controle e
monitoraçio do satélite e à telccomunicaçlo via satélite. por prazo de até quinze anos. podendo ser
prorrogado ou renovada, uma única vez. nos tennos desta Lei.

§ 1-. Se inexigível a UcitaÇlo. conforme disposto nos art. 86 e 87. o direito de exploraçio sem
conferido mediante procedimento administrativo. nos tennOS seguinteS:

a) o interessado apresentarâ seu projeto, que será examinado na forma regulamentar.

b) aprovado o projeto. este será submetido à notificaçio e coorclcnaçlo internacional
junto à UniIo Internacional de Telecomunicações. eabendo à Agência efetuar a notificaçlo e administrar
o processo de coordenação, devendo o interessado desenvolver as atividades pertinentes e arcar com 05

respectivos custos;

c) durante o processo de coordenação. e dependendo dos resultados parciais jã
alcançados. a Agência poderá emitir ata provisõrio para que o interessado possaOar continuidade ao
projeto.

d) concluída a coordenaçio. o interessado terá direi:o à exploração do serviço;

e) o direito será conferido a. titulo oneroso, podendo o pagamento fazer-se em uma ou
mais parcelas. na fonna de quantia determinada ou de um percentual sobre o faturamento obtido com a
exploraçio do satélite. conforme dispuser a regulamentação.

§ T. Havendo necessid",dc de licitação. obscrvar-sc~a o procedimento csmbeiecicio nos ans. 83 a
85. aplicando-sc. no que couber. o dIsposto neste amgo.

TiTULO VI
ASSANCÓES

Capilulo I
AS SANÇÓES ADMINISTRATIVAS

An. 169. A infração 11 esta Lei ou às demais nonnas "'plictiveis. bem como a inobservância dos
deveres decorrentes dos contratas de concesslo ou elos atos de permissão. autorizaçio de serviço ou
autorizaçlo de uso de radiofreqüência. sujeitam. 05 ínfultores às seguintes sanções. aplicáveiS pela
Agência., sem. prejuízo das: de natureza civil e penal:

I . advenêncía:

li-multa.

11I • suspensão temporária:

IV - caducidade;

V • declaração de inidoneidade.

Art. 170. Toda acusaçio será circunstanciada. pennanecendo em sigilo até sua completa
apuraçio.

Art. 171. Nenhuma sançAo sem aplicada sem a oponunidade de prévia e ampla defesa

• ~. 11 • o vencedor da licitação ~beni. confonne o cuo. a autJri7.açIo para uso da
radlofl'eqüéncla.. para fins de expanslo do serviço. ou a autorizaçlo para a prestaçlo do serviço. defesa.

Parâgrofo Iinico. Apenas medidas cautelares urgentes poderão ser tomadas antes d::I

. A.n. .161. Para fins ~e ve.rificação da necessidade de abenura ou não da licitaçlo prevista no
arngo antenor. observar·se-a o dIsposto nos an. 86 e 87 desta Lei.

~ 162. A autorização de uso de radiofreqüências terá o mesmo prazo de vigencia da concessla
ou permisslo de prestação de servíço de telecomunicaçOes â. qual esteja vinculada.

Art. 172. Na invalidação de atos e contratos. sem garantida previamente a manifesUlÇão dos
interes.sados.

Art. 173. Qualquer pessoa terá o direito de peticionar ou de recorrer contra ato da Agência. no
prazo máximo de trinta dias. devendo a decisão da Agéncia ser conhecida em até noventa dias.
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Parágrafo único. Ultrapassado o prazo. sem manifestaçio da Agência. sem considerada
rejeitada a pretensão.

Art. 174. Na aplicação de sanções. serão considerados a nar.ueza e a gravidade da infração. os
danos dela resultantes para o serviço e parà os uswirios. a vantagem auferida pelo infrator. as
circU11Stãncias agravantes. os antecedentes do infrator e a reincidéncia específica.

Paràgrafo único. Entende~se por reincidência especifi..:a a repeúçio de falta de igual
natureza após o recebimento de notíficação anterior.

Art. 175. Nas infrações pratiCadas por pessoa juridicil. também serão punidos com a sanção de
multa seus administradores ou controladores. quando tiverem agido de mâ-fé.

Art. 176. A existência de sanção anterior sem consid~mda como agravante nu aplicação de outr.l
sanção.

Art. 177. A multa poder.! scr Imposta Isoladamente ou em conlunto com OUlm sanção. nào
devendo ser inferior a RSl.S00.00 (mil e quinhentos realsl nem supenor a RSSO.OOO.OUO.OO Icmql1enm
milhões de reais). para cada infracão cometida.

§ 1°. Na aplícação de multa. serão considerados a condic50 económlca do infrator e o pnnclplo
da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a ImenSidade da sancão.

§ 2°. A imposição. a prestador de serviço de telecomunicações. de multa decorrente de. infração
à. ordem econômica. obsen'<m1 os limites previstos na legisJD1;ào especificn.

Art. 178. A suspensão tempomria será imposta. em relação il autoriznção de serviço ou de uso de
radiofreqüência. em caso de infração grave cujas circunstâncias não justifiquem a decremeão de
caducidade.

Parografo unico. O prazo da suspens5.o não sem superior a sessenta dias.

Art. 179. A cnducidade ímponará na extinçilo de concessiio. permissão. autoriZllç50 de serviço
ou autorização de uso de radiofreqüência. nos casos previstos nesta Lei.

Art. 180. A declaração de inidoneidade sem aplicada a quem tenha praticado atos ilícitos visando
frustrar os objeúvos de licitaÇão.

Parãgrafo único. O prazo de vigência da declaração de inidoneidade não sem superior a
cinco anos.

Capítulo 11
AS SANÇÕES PENAIS

Art. J8J. Desenvolver. clandesünamente. Dtividades de telecomunicação:

Pena. - detenção de dois a quatrO anos. aument3da da metade se houver dano a terceiro. e
multa de RS 10.000.00 (dez mil reais).

Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem. direta ou lndireramente. concorrer para. o
crime.

Art. 182. São efeitos da condenação penal transitada em julgado:

1- tornar certa a obrigaçào de indenizar o dane- causado pejo crime;

11 • a perda. em favor da Agência. ressalvado o direito do lesado ou ae terceiros de boa
fé. dos bens empregados na. atividade clandestina. sem prejuízo de sua apreensào cautelar.

P.aril:grafo único. Considera-se cJ:mdestina a atividade desenvolvida Sem a competente
concessão. permissão ou autorização de serviço. e de uso de radiofreqüência e de exploração de satélite.

Art. 183. O crime deCmido nesta Lei ê de ação penal pública. incondicionada. cabendo no
Ministério Público fJromovê-la.

LIVRO IV

A REESTRUTURACAo E A DESESTATIZAÇAo
DAS EMPRESAS FEDERAIS DE TELECOMUNICAÇÕES

An. 184. Fica o Podcr Executivo autorizado a promover a reestruturaçiio c a desest.::mzaçiio das
seguintes empresas prestadoras de serviços de telecomunicações controlados. direta ou indiretamentc.
pela União. e supervisionados pelo Minísterio das Comunicações:

I • Telecomunicaçães Brasileiras S.A. - TELEBRÁS:
11 • Empresa Brasileira de Telecomumco.çães - EMBRATEL~

m-Telecomunicações do Maranhão S.A. - TELMA:
IV • Telecomunico.ções do Piauí S.A. - TELEPJSA:
V - Telc;comumcaçães do Ceara - TELECEARÁ.:
VI - TelecomUnicações do Rio Grande do None S.A. - TELERN:
VII ~ Telecomunico.çães da Po..raiba S.A.· TELPA:
VIII. Telecomunic::ações de Pemarribuco S.A.• TELPE:
IX. Tel<C<lmun,icações de AlagolS S.A.• TELASA;
X· TelecomunIcações de Sergipe S.A.• TELERGIPE;
XI. Telecomunicações da Bahia S.A.• TELEBAHlA:
XU ~ Telecomunicações de Mato Grosso do Sul S.A.• TELEMS:
XIII. Telecomunicações de Mato Gros", S.A.• TELEMAT;
XIV. Telecomunlcaçõ.. de Goiás S.A.• TELEGOIÁS;
XV - Telecomwlicações de Brasília S.A.• TELEBRASfLlA:
XVI. Telecomunicações de Rondônia S.A. & TELERON:
XVII· Te1ecomUhicaçiles do Acre S.A.• TELEACRE:
XVIII· Telecomunicações de Roraima S.A.• TELAlMA;
XIX· Telecomunicações do Amapá S.A•• TELEAMAPA;
XX - Telecomunicações do AmuDnas S.A.• TELAMAZON;
XXI· Telecomunicações do Pará S.A.• TELEPARÁ:
XXII • Telecomunicações do Rio de Jllllciro S.A•• TELERJ;
XXIII • Telecomunicações de Minas Gerais S.A.• TELEMIG:
XXIV - Telecomunicações do Espirito Santo S.A.• TELEST;
XXV • Telecomunicações de 810 Pa.ulo S.A.• TELESP;
XXVI· Companhia Telefãoic. da Bordado Campo· CTBC;
XXVII. TeJecomunicaçõesdoPammíS.A.• TELEPAR;
XXVIII- Telecomunicações de Santa Catarioa S.A.• TELESC;
XXIX. Companhia Telefãnica Melhoramento e Resistência· CTMR.

Parágrafo único. Incluem-se nessa autorização as empresas subsidiárias exploradoras do
serviço móvel celular. constituídas em virtUde do art. 5° da Lei nO 9.295. de 19 de julho de 1996.

An. 185. A reesuum.ração e a desestatização deverão compaúbilizar as áreas de alUaI;Io du
empresas com o plano geral de outorgas a que se refere o art. 78.

Art. 186. A reestruturação comportara as seguintes medidas:

I· cisão. fusão. incorporação e criação de socíedades. inclusive subsidiáriu:

11 - dissolução de sociedade ou desativaçào parcial de seus empreendimentos:

III • redução de capital social.

An.187. A recstruturnçào c' a desest:luzação da Tclccomunicnçõcs Brnsileiros S.A.•
TELEBRÁS deverão prever mecamsmm, quc assegurem II prescr\'açào da co.pacidade em pesquiS3 c
desenvolv.imento tecnológico existentc na empresa.

An. 188. A desestntização carncteriza·sc pela l.llienação onerosa dI; direitos que assq:umm oi
União. direta ou indiretamente. preponder:inc1D. nns delibcmçõcs sociais e o poder de eleger a m:aioriu
dos administradores da sociedade. podendo ser realizada mc:dil1Iue o emprego das seguintes
modalidades operncionais:

I . alienação de ações:

11 .. cessão do direito de preferência. fl subscrição de ações em aumento de capital.

Parâgrofo único.. A desestllti?;]ç'ào não afcUlrá as concCS5ões. penniss3es e au[or'imçdes
detidas pela empresa.

Art. 189. Poderão ser objeto de alienação conjunta o controle acionário de empresas prestadorn.'i
de serviço telefõnico fixo comuGldo e o de empresas prestadoras do serviço móvel celular.

Parágrafo wuco. Fica vedado 0.0 novo controlador promover a incorporação ou fusão dr:
empresa prestadora do serviÇO telefônico fixo comutado com empresa nresadora do serviço movei
celular.

Art. J90. A cODrde~ão e o llCorn~anbamenro de rodos os atos e procedimentos relativos à
~ ficario a cargo de Comissio Especial de Supervisio. a ser instituída pelo MinisU'O de
Estado du Comunicações. assessorado por um conselho composto pelos Minimos de Estado
envolvidos no processo.

§ )0. A execu.ção de procedimentos operocionais necessários à desestatização podem ser
cometida, mediante contrata. a instituição financeira integrante da Administração Federal. de notóna
experiencia no asssunto

§ 28
• A remunernção da contratada será paga com parte do valor líquido apurado nas alienações.

Art. 191. Na reestnlttlrl1Ç1o e na desestaúzação poderio ser utilizados serviços especi:liízados de
terceiros. contratados mediante procedimento lícitatério de rito próprio. nos tennos seguintes:

I _o Ministério das Comunicações manterá cadastro organizado por especialidade. aberto
a empresas e instituições. nacionais ou internacionais.. de notória especializaçJo na área de
telecomunicações. particulannente quanto à avaliação e auditoria de empresas. ao planejamento e
execuçio de venda de bens e valores mobiI~ários e às questões jurídicas relacionadas:

n. para inscrição no cadastro. os interessados deverão atender aos requisitos definidos
pela Comissão Especial de Supervisão. com a aprovação do Ministro dasÇomuni~

In - poderão participar das licitações apenas os cadastrados. que serão convocados
mediante carta., com a especificação dos serviços objeto 40 certame:

IV - os convocados. isoladamente ou em consórcio. apresentarão suas propostas em trinta
dillS. contados da convocl'lÇão:

V • o.lém de ouuos requisitos previstos na convocação. o.s propostaS deverão tonter ~

detalhamento dos serviços. a mctodologio. de execução. a indicação do oessoal têcnico a ser cmpregad(,
e o preço pretendido:

VI • o julgamento das proPOStas sem realizado pelo critério de têcDlca e preço:

VII • o contratado. sob sua exclusiva responsabilidade c com o. aprovaçio do contraw.nte.
poderá subcontratar porcialmente os servíços objeto do Contrato:

VIII • o contratado sem obrigado o. aceitar. nas mesrnt1S condições contratuais. os
aetêscimos ou reduções que se fizerem necessários nos serviços. de até 25% do valor inicial do ajuste.

Art. 192. O processo especial de desestatização obedecem aos prineípios de legalidade.
impessoalidade. morolidade e publicidade. podendo adotnT a forma de Icílio ou concorrência. ou. ainda.
de venda de aÇÕes em oferta publica. de acordo com o estabelecido pela Comissio Especial de
Supervido.

Parágrafo muco. o processo podem compormr uma etapa de prê·quaJificaçào. ficando
restrita aos qualificarios a participação em etapas subseqüentes.

An. 193. O processo especial de descstauzação sem iniciado com a publicaçio. no Diário Oficial
da Unii.> e em jornais de g1'8l1de clfculaçio nacional. de avísos referentes ao edital. do qual constario.
obrigaroriamente:

I . as condições para qualificaçio dos pretendentes;

11· as condições para a<eitaJ;ão das propostas;

10 • os critérios de julgamento;

IV • minuIa do contrato de concessão:

v • infonnaçôes relativas às empresas objeto do processo.. tais como seu passivo de cUrto
e longo prazo e sua situaçio eéonâmic:l e fmanceira.. especificando·se lucros. prejwzos e endividamento
interno e externo, no último exercício:

VI • sumário dos estudos de avaliação:

VII • critério de fixação do valor minimo de alienaçio. com bue nos estudos de
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vm -indicaçio. se for o caso. de que será criada, 00 capital social da l!lDJl=& objeto da
desestatizaçlo. açIo de cll5!c especial. a ser subscrita pela Unilo, e dos poderes ~ciais que lhe serio
conferidos, os quais deveria ser incorpori!dos áo estatuto social. .

§ 1- O acesso à inte&raiidade dos estudos de avaliaçio e a outras informaç;ães confidenciais
poderi ser restrito aos qualificados, que assumirio compromisso de confidencialidadc.

§ 2-, A alienação do controle acionirio. se realizada mediante venda de ações em ofena pública.
dispensará a inclusio. no edital. das informações relacionadas nos incisos I a m.

Art. 194. Para qualificação. sem exigida àos pretendentes comprovação de capacidade tecnica.
econômica e fmanccir.l.. podendo ainda haver exigências quanto a experiência na prestaçio de serviços
de telecomunicações. guardada sempre :l neccssària compatibilidade com o pane dllS empresas objeto
do processo.

Parágrafo unico. Será admitida ti p:tnícipnção de consórcios. nos lennos da edital.

An. 195. Fica ve~ll. no decurso do processo de desesrotiz:lção. a aquisição. por um mesmo
acionista ou grupo de acionistas. do controle. direto ou indireto. de emDresllS atuantes em llreIlS dlstmtm.
do plano gera! de outorgas.

Art. 196. A tta.nSferência do controle acionário ou da concessão, após a desestatização. somente
poderá se efetuar quando transcorrido op~ de cinco nnos. observado o disposto nos incisos III e IV
doart.94. .. . .

§ 1-. Vencido o prazo referido no caput. 11 transferéncia. de controle ou de concessão que resulte
no controle, direto ou indireto, por um mesmo acionista ou grupo de aciomsw. de concessl0nàrias
atuantes em áreas distintaS do plano -geral de outorgas não poderá ser efetuada enquanto tal
impedimento for considerado, pela Agéncia. necessário ao cumprimento do plano.

§ 2°. A reStrição li transferéncia da concessào não se aplica quando efetu&da entre empresas
atuantes em uma mesma área do plano geral de outorgas.

Art. 197. Os preços de aquisição seria pagos exclusivamente em moeda corrente. admitido o
parcelamento, nos tennos do edital.

Art. 198. Em até trinta dias após o encerramento de cada processo de desestati7.açlo, a Comisslo
Especial de Supcrvisio publicará relatório circunstanciado a respeito.

Art. 199. Entre as obri:;ações da instituição financeira contratada para a execução de atos e
procedimentos da desestatizaçio. podcrã ser incluído o fornecimento de assistência jurídica integrnl aos
membros da Comissio Especial deSupervisio ~ aos demais responsáveis pela condução da.
desestatiza.çio, na hipãtese de serem demandados pela prática de atos decorrentes do exercicio de suas
funções.

Art. 200. Os ádmininrndores daS empresás sujeitas à desestatização 510 responsáveis pelo
fornecimento, no prazo fixado pela Comissio Especial de Supervi5lo ou pela iwtituiçàO financeira.
contratada, das informaçõcs necessárias à insttução dos respectivo! proCdlSOS.

Art. 201. Os servidores da administri1Çio direta. indireta ou fundacional serio responsabilizados,
nos tcnnos da lei, por eventuais ações ou omissões que ímpeçam ou prejudiquem 05 processos de
deseSlllizlçio.

DISPOSiÇÕES FINAIS ETRANSITÓRIAS

ArL 202. No pmzo máXimo de !~s~ta dilS a conm da publicação desta Lei, as atuais
prestadoras do serviço telefônico fixo comutado destinado ao uso do público em geral. inclusive as
referidas no art. 184. bem como do serviço dos troncos e suas conexões intemncionais. deveria pleitear
a celebraçlo de contrato de concesslo. que serâ efetivada em até 24 meses a. contar da publicação desta
Lei.

§ 1-. A concessio. cujo objetO sai determinado em função do plano geral" de outorgas. sem feita
a titulo gratuito. com termo final fixado para o di:!. 31 de dezembro de 2.005. assegurado o direito a
prorrocaçio ou renovação única nor \'inlc :mos. il titulo oneroso. observado. no mais. o disposto nu
Titulo II do Livro 1II desta lei

§ 2e• k'prestado~ que não ônCnoet 00 disposto no aiptll deste anlgo aplicar·se·ão &l~ seguintc~
disposições:

a) se conccssiomina. continu:uã sujeit<1 ao controla de concessào l1tualmenu: em vlg.or. u
qual nia poden ser tr.msf:rido. renovildo o'u prorroGado:

b) se não for concessionoVia. o seu direito ;1 exploração do serviço extinguir·se-á em 31
de dezembro de 1999.

§3-, Em relnçiL.l aos demais serviços prestados pelas entidades a que se refere o capUL serão
expedida as"respectivas autorizações ali. se" for o caso. cond:ssões~ observado o disposto neste llrtigo.
no que couber. e no art. 203.

Art. 203. As concessões das empresas prestadom de serviço mõvel celular serão outorgadas n:!.
fonnae condições detenninadas pelo art. 4e• da Lei nO 9.295. de' 19 dejulho de 1996.

Art. 204. Ficam autorizadas llS transferências de concessio. parciais ou totais. que forem
nec:essirias para compatibilizar as áreas de :ltuação das atuais prestadoru com o plll10 geral de outorgas.

Art. 205. As concessões. permissões e autorizações de serviço de telecomuniCAÇÕes regem-se
exclusivamente por esta Lei. a eluDio se aplicando as Leis 0"8.666. de 21 dejWlbo de 1993. o' 8.987.
de 13 de fevereiro de 1995. o' 9.074. de 7 dejulho de 1995. e SIJU alterações.

Ar<. 2Q6. A OUtorga dos serviços de radiodifudo sono,. e de sons e imagens fica excluída da
jurisdição da Agencia. permanecendo no âmbito de compe~ncías do Poder Ex~utivot devendo a
Agéncia elaborar e manter pianos de distribuição de canais.

Parágrafo único. Caberá à Agência a fiscalizaç.ão~ quanto aos aspectOs técnicos. das
respectivas estaÇões.

Art. 207. O serviço de TV a Cabo. inclusive quanto aos atos. condições e procedimentos de
autora&, continuará regido pela Lei nO 8.977, de 6 de janeiro de 1995.

Art. 208. Será livre a. qualquer interessado a diw1gaçào, por qualquer meio. de listas de
assinantes de serviço telefõnico fixo comutado destinado ao uso do público em gerol.

Parágrafo único. Observado o disposto nos incisos VI e IX do a.rt. 3e, as prestadoras do
serviço seria obrigadas a. em prazos razoáveis e sem discriminações. fornecer a relação de seus
assinantes a quem queira diwIgá·Ja. cobrando- pelo fornecimento de fonna nio discriminatória.

Art. 209. Na aplicação desta Lei. serão observadas as seguintes disposições:

I - os replamentos. normas e demais regras em vigor serão gradativamente substituídos
por regulamertação a seI: editada pela Agência. em cumprimento a esta Lei;

11 - enqtW1to niio for editada a nova regulamentação. as concessões. penni$Sões .;
autorizações continWl1i1o regidas pelos atuais regulamentos. normas e regras;

III • até a edição da regull1menmt;ão decorrente desta Lt:I. contlnuaroio regiaos pela LeI n'
9.295. de 19 de julho de 1996. os serviços por ela disciplinados e os respecnvos atos e procedimentos de:
outorga;

IV • as concessõcs. pennis5Ões c ilUtonzaçõcs feÍtns anteriormente a esla Lt:I. niio
reguladas no M. 202. permnnecerão válidas pelos prnzos nelas previstos:

V • com a aquíescéncia do interessedo. podem ser rettliznda a adaptação dos instrumentos
de concessio, permissão e l1utorização a que se referem 05 Ínclsos III e IV aos preceitOS desta Lei;

VI - a renovação ou prorrogação. qunndo prevista nos atos a que se referem os incisos JJI
e IV somente poderá ser feita quando tiver havido a ~pta.çào prevista no inciso V.

Art. 210. Ficam revogados:

1- a Lei n° 4.117, de 27 de agosto de 1962. salvo quanto á materia penal não triltada nesta
Lei e qU2nto aos precel.os relativos li radiodifusão:

11. alei nO. 6.874. de3 de aezembro de 1980~

1lI - aLei o'. 8.367. de 30 de dezembro de 1991:

IV - os arts. le, 211
, 3°, 7°.1)&,10 e 12, bem como o caput e 05 §§ Ifl e 4edo art. se. da Lei

O' 9.295. de 19 dejulbo de 1996.

Art. 21 1. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

ANEXO I

QUADRO DEMONSTRATIVo DE CARGOS EM CO.MISSÃO

DO GRUPO·DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIORES.DAS

DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES

DENOMINAÇÃO/CARGO CÓDIGO! QTDE.

NElDAS

SUPERINTENDENTE NE 5

SUPERINTENDENTE·ADJUNTO 101.6 5

GERENTE-GERAL 101.5 12

ASSESSOR ESPECIAL 102.5 2

PROCURADOR 101.5 1

GERENTE 101.4 36

CORREGEDOR 101.4 1

OUVIDOR 101.4 1

GERENTE DE ESCRITÓRIO REGIONAL 101.4 11

ASSESSOR 102.4 6

GERENTE DE UNIDADE OPERACIONAl. 101.3 38

CHEFE DE DIVISÃO DE OPERAÇOES 101.2 10

CHEFE DE SERViÇO DE OPERAÇOES 101.1 16

TOTAL 144
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ANEXOU
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO"DE ESTUDOS LEGISLATIV08-CeDI"

CONSTITUiÇÃO
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

QUADRO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES

COMISSIONADAS DE TELECOMUNICAÇÃO.FCT

DA AGÉNCIA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES

CÓDIGO/FCT aTDE. VALOR

FCTV 38 1170.00

FCTIV 53 855.00

FCTIII 43 515.00

FCTU 53 454.00

FCTI 63 402.00

TOTAL 250 161.308.00
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TÍTULom

DA. ORGA.NlZA.ÇÃO DO ESTADO
.............................................................................................................................

CAPÍTULO II

Da União

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

Art. 21. Compete á União:

IV - águas, energia, infonnática, telecomunicações e radiodifusão;

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

XI • explorar. diretamente ou mediante autorização. concessão ou permissão. os

serviços de telecomunicações. nos tennos da lei. que disporá sobre a organização

dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;

.........................................................................., .
Art. 22. Compete privativamente á União legislar sobre:

·····················-···.····.·.·· u •••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAPÍTULO VII

Da Administraçio Pública

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

SEÇÃOI

Disposições Gerais

Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer

dos Poderes da União. dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos principios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade

e, também, ao seguinte:

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

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

xx - depende de autorização leJislativa, em cada caso. a: criação de subsidiárias

das entidades mencionadas no inciso anterior. assim como a participação de

qualquer delas em empresa privada;

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, seJViços, com

pras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que

assegure igualdade de condições a todos os concorrentes. com cl~uIas que es

tabeleçam obrigações de pagamento. mantidas as,condições efetivas da proposta,.

nos tennos da lei. o qual somente pennitirá as exigências de qualificação técnica

e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
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§ I° A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos

públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela

não podendo constar nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promoção

pessoal de autoridades ou servidores públicos.

§ 2° A não observância do disposto nosincisos II e III implicará a nulidade do ato

e a punição da autoridade responsável, nos termos Qa lei.

§ 3° As reclamações relativas à prestação de serviços públicos serão disciplina

das em lei.

§ 4° Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos

politicos, a perda" da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarci
mento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação pe

nal cabivel.
§ 5° A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qual-

quer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as res

pectivas ações de ressarcimento.

§ 6° As Pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade,

c~usarem" a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos

casos de dolo ou culpa.
........................................., .

TÍn.n..OIV

DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES

CAPín.n..OI

Do Poder Legislativo

.............................................................................................................................
SEÇÃOll

Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 48.Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República,

não exigida esta para o esPecificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todlcl às'

matérias de competência iIà Cfnião, especialmente sobre:

........................................,,' : .
. . . .

XII - telecomunicações e radiodifusão; ,
••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••: •••••:;•• : ....................................................•••·•• l •••••••·••••••••••••••••••••••••••••••

Art. 49. É da competência.exclusiva do Congresso Nacional:

v - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regu

lamentar ou dos limites de delegação legislativa;
.........................................:., ; ·······················1··..··;···········.. ·· ..········ .

SEÇÃOVilI

Do Processo Legislativo

..................................~ ~ .
SUBSEÇÃO ilI

Das Leis

Art. 61. A iniciativa daS leis complemen~ e ordinárias cabe a qualquer mem

bro 011 Comissão da Câmara dos Deputados, no Senado Federal ou do Congresso

Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tnbunal Federal, aos Tnbu

nais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e

nos casos previstos nesta Constituição.

§ I°São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis "que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;

II - disponham sobre:

a) criaçã():pc,cargos, funções oq empregos públicos na administração direta e au

tárquica ou aumento de sua remuneração;

b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, ser

viços públicos e pessoal da administração dos Territórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de

cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares

para a inatividade;

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, bem

como normas

gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Es

tados, do Distrito Federal e dos Territórios;
e~ criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração

pública.

§ "2° A iniciativa popular pode ser e~ercida pela apresentação à Câmara dos De

putados de projeto de lei subsérito"por, no mínirilo, um: por cento'do eleitorado

nacional, distribuido pelo menos por cinco Estados, com não menos de tr~s déci

mos por cento dos eleitores de cada um deles'.

CAPÍn.n..O II

Do l'oder Executivo

SEÇÃO I

Do' Presideóte e do Vice-Presidente da República,

Art, 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado

:p~lôs "tvííilisttos de'Est~d~:
, ••••': •• : ••" •••••• :••::•••: ••~ ••f •••~ •• •\ ••:•••••••.••• :•••••• :•••••: •••••••••• ;·•••' •• i~ ••l ••• •••••••••••••••••••• ~•• LO' ••••• _ .

SEÇÃO II

Das Atribuições do Presidente da República

Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:

.............................: ..: : ~ ; : .

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem corno expedir decretos e

regulamentos para sua fiel execução;
~ (.,;.

V - vetar projetos de lei, total ou parcialmente;

" VI - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal, na

forma da lei;

. .
" ,

"" 'Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar~ atribuições
mencionadaS nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Esta.

do, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que ob-

servarão os limites't,raçados nas respectivas delegações. . •
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SEÇÃO IV

Dos Ministros de Estado

Art. 87. Os Ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de

vinte e um anos e no exercicio dos direitos políticos.

Parágrafo único.Compete ao Ministro de Estado, além de outras atribuições esta

belecidas nesta Constituição e na lei:

.................................................................
xÍ..:.;çi~;;;; .di;~t~~t~.~~.~;di~t~ .~~t~~i;~~i~; .~~~~~;;i~

ou panti..lo, o. ..rviços d.· t.l.ç:caUllicaçOes, IlOS teJ:1llOS da lei, que
dlspor' .obre a. organizllclo dos serviço., a criaçl.o de um 6rglo
r.gul.do~ e outros a.pectos institucionais; ~.

XII .xplorar, diretaaente ou _diante autorizaç40
cone••••o ou parais.lo: I

a) o. ..rviços de rad1oditusaC? sonora 11 de SOM e 1Ju.gena;. ......................................... ; -
Art:. 2" tv_ela· a adoça0 ela lII8d1da pro...isória para

r.qul"ntar o di.po.to nO inc1&o XI do art. 21 C"" a redaçlo dada por
••ta _anda con.titucional.

8raa1lia, 15 d. aqosto d. 1995

rr - expedir instruçlles para a execução das leis, decretos e regulamentos;

••••••••••••••••••••••• l ••'••·•••••• : ~.; •••••• •••: , .

TÍTULovrr

DA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA

CAPÍTULO I .

Dos Princípios Gerais da Atividade Eeonilmiea

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na

lívre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, COI1fonne os dita

mes dajustiça social, observados os seguintes principie·'

Mesa da Camara dos Deputados

Deputado Luis Eduardo
Presidente

Deputado Ronaldo Perim
18 Vice-Presidente

Deputado Beto Manstir
2- Vice-Presidente

Ileputado lIilson Campos
l- Secret'rio

Deputado Leopoldo Bessone
2 8 Secretirio

Deputado Benedito Dominqos
3" secretirio

Deputado Joio Henriqu.
.. 8 SecretArio

Mesa do Senado Federal

S~nador José Sarney
Presidente

Senador Teotonio Vilela Filho
18 Vice-Presidente

Senador Júlio Campos
2 8 Vice-Presidente

Senador Odacir Soares
18 Secretário

Senador Renan Calheiros
2 8 Secretirio

Senador Levy Dias
38 Secretário

Senador Emandes Amorim
... SecretArio

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercicio de qualquer atividade

econômica, independentemente de autorização de órgãos públícos, salvo nos. ca

sos previstos em lei.

TÍTIJLovm

DA ORDEM SOCIAL

..............................................................................................................................
CAPÍTULO V

na Comunleaçlo Social

Art. 224. Para os efeitos do disposto neste capitulo, o Congresso Nacional insti

tuirá, C9mo seu órgão auxiliar, o Conselho de Comunicação Social, na forma da

lei.

ATO DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS

Art. 66. São mantidas as coneesslles de serviços públicos de telecomunicações

IIlUa1mente em vigor, nos termos da lei.
\ .. ,.. .,......................................................................................................................................................

EKEIlIIA COIlSfI'1'UCICIIllL li" •

Altera o iJlciao XI • a aliDea "a"
do inciao XII do art. 21 ela
COl1JStituiçAo Fedaral.

As M.... ela Caura do. Deputado. • do S.1l&do F_al, 110.
tarllO. do I 3" do art. 60 ela COl1JStituiçAo .Fadaral, p..-.lq. a
••quint. EuIlda ao t.xto COIl.titucicmal:· .

Art:.1" O inc1&o XI • a allllaa "a" do lIlc:i.o XII do art. 21 ela
'".on.tituiçlo Fedaral pa.... a viqorar coa a .equlllt. redaçlo:

"Art. 21. eoap.t•• 1/11110:

Constituição dos Estados Unidos
do Brasil·

. (de 18 de setembro de 1946) (*)
, .. ~ - -..- -.

CONSTI'rlJIÇAO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL

T1TtlLO I

Da Orp.nfzaçio Federal

CAP1'1lULO I

DisposiçõesPr~

Art. 1.° - qs Estadas UnldOll do Brasil mantêm, sob o regime represe-I!ta
tlvo, ao l!'ederaçao e a. RepúbUca..

Todo poder emana do povo e em seu nome será. exercido.
r1tcJ~:o - A Un1~ ,eompreende, .além dos. g,tadoS,. <> :Dl&trlto F~r~·e 08 Ter,

I 2.° - O Dl.strlto Federal é a Capital da Un1ão.

• •••••••••1' : .

Constituição do Brasil
(de 24' de janeiro de 1967)

o Congresso Nac!onal. Invocando a. protecão de Deus. decreta. e promUlga a
seguinte .

CONSTlTUIÇAO ·»0 BRASIL
TiTULO I

Da Orpnlução Nacional

CAP1TULO I
Disposições PreUmin:lres

Art. 1.· - O Bra.sll é uma. República Federativa, constituída sob ° regime
repruentatlvo. pela. união Indls.."Olúvel dos Estados. do Distrito Federal e dos
Territórios.
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§ 1.0 - Todo poder eJIlana do povo e em seu nome é exercido.
§ 2.0 - São símbolos nacionais 3. bandeira e o hino vigor3.ntes na data da

promulgação desta Constituição e outros estabelecidos em lei.
§ 3.0 - Os Estados, o Distrito Fed:!ral e os Municípios poderão ter simbolos

próprios.

Art. 2.0 - O Distrito Federal é a Capital d3. União.
Art. 3.0 - A criação de novos Estados e Territórios dependerá de lei com

plementar.

Art. 4.0 - Incluem-se entre os bens da União:
1- 3. porção de terras devolutas indispensável à defesa nacional ou essencial

ao seu desenvolvimento econômico;
n - os lagos e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou

que banhem mais de um Estado, que sirvam de limite com outros países ou se
estendam a território estrangeiro, as ilhas oceânicas, assim comQ as ilhas !luviais
e lacustres n3.S zonas limítrofes com out!os. países;

TIl - a plataforma submarina;
IV - as terras. ocupadas pelos silvícolas;
V - os que atualmente lhe pertencem.

. ~: __ - - ~•....••.••..•......•.......••..•.•....•...••...••.....•••..

••• ~ •• a ••••• ~._ ••••••••• • __ .··········-_·~····~·······••••••••••••••••••••••••••••••••

LEI N° 4.117 DE27 D.E AGOSTO DE 1962

Institui o·CÓdigo' Brasileiro de Telecomunicações

O ~residente da República: ' .....
. , .

. Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin-
: te Lei: . . .

Janeiro de 1997

" .. .~.... ~ ...-.- .•.••.•.••..•....••.._..•....••.•.•.•••.•.•...•.•..•...•.••..•...............

: . Càpítulo Vi '. ~ ~, .
Do Conselho'Nacional de .Telecomunica~ões

~ ........•........•.........•..•.................................... ~.~ -- .

'·,Art. 29~ . Compete ao Conselh9Nacionai de Telecomunicações:
•• .~~ '. Y-

"~.'~".~ ~••••••••••••••••7 _.'!' •• f' ~ •.•••••••• ~".-~ .

:. .'.' r).' promover e estimuiar a. desenvo~viment~ da indúst~iade equipa
o .: '~entos de telecomunieações,. dando preferência àqueles cujo capital,

.na sua maioria, pertença ~.~eiollistas brasileiras;

s) .çstabeiecer ou.~pr~.var n~)fmas técnicas e especificações a serem
c obsetvadas na planificação da produção industrial e na' fábricação de
',peças, aparelhos e equipamentos utilizados nos serviços de telecomu

'..nicações:
.. -~'. .' .. .;. .'.~ _.1._. <#<._ •..• -_ ,. " -- ~ •................. _ .

- • l ~ ~ ; ••= ~.: -..: '- .

LI:! Nº 5.070 - DE 7 DE JULHO
D:: 1966

Criá o Funão de Fiscalização. das Te
lecomunicações e clá 0!Ltra.~ provi-.
cl§nC:ali.

O Presidente da República
Fa.ço saber que o Congresso Nacio

nal decreta e eu sanciono a seguinte
LF

Do 7ID<'1l0 DE FISCALIZAÇÃO DAS
ri:U:COMtJNICAÇÓES

Art. 1° Fica criado um fundo de na
tureza contábil, ·denominado "Fundo
li:! Fiscalização. das Telecomunica
ções"; destinado a' prover recurscs
para cobrir as desp:!sas feitas pelo Go_
v~rno FEderal na execução da' fiscali
zação. dos serviças de telecomunica
ções, desenvol"er os meios e aperfei
çc.ar a técnica necessária a essa exe
Ci.:cr..o.

Art. 2. O Fundo de Fisc&lizaçii.o das
Teiecom'UIÚcações. será consüt'uido:

a) das taxas de fisCalização;
b) das dotações orçamentárias 'lua

lhe forem atribuidas no Orçamento
Ger~l dll. União;

c) dos créditos especiais votado:;
pelo Congresso;

à) do recolhimento das m~tas inl
postas aos c:mcessionário5 e permis
sionários dos serviços d:! Telecomuni
cacões:
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e) das quantias recebidas pela
pre.3tnção de sen':ços por parte co
Labo!n~ório e demais órgãos técnicos
do Conselho Nacional de Telecomuni
cacõ"s'

h - das rendo.s eventuais;
g) do recolhimento de saldos or

çamentários e outros;
h) dos juros de depósitos bancá

rios.
Parágrafo único - Os recursos a

que 'se refere éste artigo serão reco
lhidos aos est::.belecimentos oficiais de
crédito, em conta esoeclal. sob a de
nomin::ção de "Fllndõ de Fiscaliza~:io
das Tc!ecomunicao;õlls".

DA APLIOAÇÃO DO FUNDO

Art. 3. Os recursos do ,Ftu!.do ~e
Fiscalização das Telecomunv.:a~oe~ s_
rão aplicados pel~ conselho. Naclona~
de Telecomunicaçoes. excluslvam~nte.

a) na instalação, ousteio. mat:Iute!1
ção e aperfeiçoamento da. fIs~alizaç!l0
dos serviços de telecomunlcaçoes eXIS-
tentes no País; ,

b) na aquisiçãO de mate!l~l e~pll
<lializado necessário aos serVldlls de
fiscallzação: •

c) na fiscalização da elaboraçao e
execuçi!o de plan?s e.projetos referen
tes às telecomunlcaçoes.

Art. 49 Até o dia 31 de outubr,o de
cada ano, o Departamer.to ~aclCnal
de Telecomunicações elaborara o' pro
grama de aplicllção_dos recursos do
F'Ulldo de Fiscalizaçao das Telecomu
nicações. para o exerci~io seguint~ .e
0* submeterá à aprovaçao do Plen:u'lo
do Conselho Nacional de Telecomu
nicações.

Art. 59 Até o dia 31 de març~ de
,cada ano. o conselho Nacional de .. el~
comunicações prestará, COl!tas ao Tr~
hunal de Contas da Uniao d~ llP!I
cação dos recurso:; do F'Ul?-do .ae FlS
calizarão das Teleccmumcaçees no
e:-:e;c;ci:> anterior.

DAS :rAXAS DE FISC.UIZAÇÃO

Art. 69 As taxas de fiscalização. a
q~e se refere a letra, ~a." do art. 2'•.
3ao as seguintes: a da instalação e
a do funcionamento. '

§ 19 Taxa de fiscalização da ins
!alaçilo é aquela devida pelas conces
sionllrias e permIssi0tlárias de se-\,vi
ços de telecomunicações. no momento
.em ql1e ihas é outorgadaáutO!lzac:i:>
para :l ~xecuçii.o do serviço e tel!í a
lillalidade de ressarcir a; d2Enc"as
:cali?=::lda5 pelo Poder Público até" o li
rCllc:amento das respectivas estações.

,§ 29 Taxa de fiscalização do !t:n
ClOnamento é aquela. devida pelas con
cllssicnaria:; e permission:í.rio.s de ser
vi';DS de telecomunicações para fazer
face às despesas do Poder Público com
a fisc<llizaçiio da execução dos servi
ços,

~ 39 .. , VETADO '"

Art. 79 .A taxa de fiscalizacão da
instl'.laçí:!l tem os seus valôres fixados
no Anexo I desta Lei.

§ 19 Não serão licenciadas as es
t!lÇÕ~S, das permissionárias e conces
3:r.':l::~;:ts t'!e seM'ices de telecomunica
ç5~s que não eflltuarem o pagamento

. da ta.'l:a de fiecalização da instalação.

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS

§ 29. •. VETADO

~"Art 89 A tam de fiscaliZação do fun
cionamento será paga. anualme!1te.
até o dia 31 de março. e seus valores
são os correspondentes a 50% (cin
qiienta Dor cento) dOll fiXadOll para a.
tàxa de" fiscalizaçãD da 1n!talaç~ no
Anexo I desta Lei.

§ 19 O não pagamento da taxa d:
fIsr.ll,lizacão do funcionamento. atê 11
data. esf2.belecida neste artigo. Imp:r
tará em mora da entidade faltosa. que
flcarásujeita ao paiamento de, jurt'!
de 1% (Um per (lentol calculado sO
bre o montante dá. dI\'1da. por mês de
atraso.

I 29 O não pagamento' da taxa. de
ftscaI:zar,áo do funciona:nento dur:;.n
te 2 (do!s) exercícios consecutivos de
terminará a Cllllsação da ~cesS!o ou
permissíio. sem que ca.ibtl.. asentidll.
des faltosas.' dl.reito a qualquer inde
nização.

§ 39 A cassacão. a que se refere o
par:íl!rafo anterior. será efetivaia m;.
diante decreto do prasldent: dtl. ~-
pública. quando se tratar de ccn!:_s-

são. e, por portaria do Presidente do
Conselho Nacional de Telecomunica
ções, no caso de permissão.

Art. 99 O montante daa taxas nrâ
depositado, diretamente. pelas conces
sionárillll e permissionáriu' no Banco
do .Brasil S.~•.0U c~ Econômica
Federal, em suas sedes ou agenclU. a
crédito do Fundo de FIscalização daa
.Telecomunicações e à disposição do
Conselho Nacional de Teleco:nunica.
ções.

Parágrafo único. Os clep6sitOll a que
se refere êste ârtlgovencerão juros
correspondente/! aos· abonados•. pelu
mesmas entidades banc:iriu, aos de
pósitos sem limites.

DAS DISPOSIÇÕES GIr.iWS

'Art. 10. Na' 'ocorrência. l1e novas
moda.lidades de serviços de teleco:.r.u
nicaçõas, sujeito.s a. taxas de fIscaIl·

, zação não estabelecidas nesta Lei. Sel
, rá ,apl:cada, em co.:'áter provisório a

taxa do item 1 da. !I'abela Anexa, at6
que '3; lei !lxe seu valor.

Att. 11. O salárlo-minimoa que se
refere a tabela de valores. constante
do Anexo I desta Lei, ,é omalor \'1
gente no Pll.is, naecasião do pagtunen-
'to 'das taxas de fiscalização., ,

Art. 12. As populações das localida
des a serem cODSidel'adas na c.plica
ção da tabe!a de va16res,coniitante
do Ane:::o I desta Lei, serão lIll inCUCo.
das na última. publ:cação oficiai do
Instituto B'ras!leiro de Gecgrtl.ila e
EstatÍstU::l (IBGE). por ocasião do pa
ga;nento das taxas.

Art.,I3. Os sel'viços de telecomuni
cações l'calizadcs pela EMBRATEL. pe
lo Dep:lrtamento des correios e Te
légrafos e pelas Fôrças Armadas es
tão Isentos do pagamento das tàxas
de fiscalizllção.

Art. 14. Os serviços de telecomuni
cações realizados pelos Govel'nos Es
ta.duais e Mun:cipaIs e pelos 01';101
Federllis gozarão do abatimento de
00% (cinqüenta por cento). no 'paga
mento das taxas de fiscalização,.
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Art. 15. Poderão ser concedidos adi
antamentos do Fundo de FIscallzaçio
d:lI Telecomunicações para custelo du
despesas previstas em dotaçõll5 orça
mentárias. devendo êsses adiantamen
tos terminar logo que cesse o motlyo
ela sua concessão.

Art. 18. Pica o Poder Executivo au..
torizado a dar a garantia do Tesouro
Nacional para operações de crédito
com o conSelho Nacional de Teleco
municações. em cada exerciclo. e 11.16
o montante correspondente a 80""
(sessenta por cento) ela receita esti
mada à conta da. arrecadação fUtura
4,0 Fundo de Fiscalização das Tele
comunicações•

Art. 17. Os recolhimentos e transfe
rências de recursos do P'U11d~ de Fis
calização, das Telecomun1caçoes serão
iselitOll de comissões e quaisquer taxaI
ou sobretaxas bancáriaS.

Art. 18. O Conselho N9:cional de
Telecomun1caçõll5 fiscalizara a arre
cadação e o recollúInento'das taxas a
que se refere esta Lei.

Art. 19. As atuais concessionirlas e
permissionárias ficam obrigadas ao
pagamen'to da taxn de fiscalização do
!unc:onamentd a partir do ano se
guinte ao da vigência desta Lei.

Art. 20. As concllsslonárias ou per
mJs::ionárias de serviço de telecomuni
cações que. para a instalação ou fu."l
cicnamento de seus equipamentos. ti
verem tido ou tenham a ori~ntação e
assistênc:a de empresa fabncante OU
instaladcra. atravês de profissional h~
bllltado na forma do Decreto número
23,569. de 11 de dezembro de 1933.
não são obrigadas a contratc.r C?U a
manter encarregados da parte tecni
ca não se lhes aplicando o disposto
no' art. 89 do referido Decreto.

Art. 21. Cõmpete. exclusivamente.
ao Conselho Nacional de Telecomuni
caéões (CONTEL). com supressão de

'quálquer outra.. a fiscalização dos ser_
viços de telecomunicações. desde l:UlIo
Iil'.plantação e ampliação. até seu efe
tivo funcionamento. J:esguarda:ia a
competência estadual ou municipal
quando sejam estritamente regIonais
ou locais ti não interligadc!: a outrcs
Estados ou:Municíplos.

Art. 22. O Poder Executivo re::ula
mentar:í' esta Lei dentro de 60 (ses
senta) dias da sua publicação•

Art. 23. ll:sta Lei entra em vigor na
data. de sua publicação.

Art. 24. Revogam-se as dIsposlçõel
em contrárIo.

Brllsilla, 7 de julho de 1968; 1459 dllo
Independência e 789 da República..

H. CASn:z.LO BlWi'co
Juarez T4vora
João Gonçalves de SOUZlJ

VALOUl DAS TAXAS Dl!: FISCo\LIZAÇÁO IM

INs:rAL.\çÃo

1. Concessionárias de serviço dt
tele;p'af1&,· público, internacional:
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2 x salário-mínimo por estação. '
2. Concessionárias de serviço ra

diotelegráfil:o, público internacIenal:

2 x salário-mínimo por estação.
3. Concessionárias de serviço ra

diotelefônico, público internacional:
2 x salário-mínimo po;!" éstação.

4. Concessionárias de serviços de
telex, público, internacional:

: 2 x salário-mínimo por estação.
5.. Goncessionárias de serviço ra

diotelefônico, púbEco, interior:
2 x salário-mínimo por estação.

6. Concessionárias e permissioná
rias de serviço de telefonia, público,
interestadual:

1 x' salário-mini:r.o per estação.
,7. Concessionárias e permissioná

rias de serviços de radiodifusão so
nora:

a - estações de potência compreen
dida entre 100 cem) e 1.000 (mil)

.. watts:

1 x salário-mínimO.
b - estações de potência superior

a 1.000 (mil watts) até 10.00 (dez
mil) watts:

2 x salário-mínimO.
c - estações de potência superior a

10.000 (dez mil) watts:
3 x salário-mínimo.

8. Concessionárias de serviços de
radiodifusão de sons e imagens (te
levisão) :

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

a - estações instaladas nas cidades
de população inferior a 500. OC-o (qui
nhentos mil) habitantes:

3 x salário-mínimo.
b - estações instaladas nas cidades

de população superior a 500.000 (qui
nhentos mil) habitantes :

4 x salário-mínimo.
9. Permissionárias de serviço de

retransmissão de radiodifusão de sons
e imagens (televisão>:

1 x salário-mínimo por estação.
10. Permissionárias de serviço in

terior:
a - limitado privado:

1 x salário-minlmo por 'estação.
b - limitado de múltiplos destinos:

1 x salário-minimo por estação.
c - limitado de segurança, regula

ridade, orientação e admmistração dos
transportes em geral:

1 :li: salário-minimo por estação.
d '. - limitado rural:
1 x salário-minimo por estação.
11. permissionárias de serviço espe_

cial de música funcional:
2 x salário-mínL'Il?
12. Permissionárias de serv;ço de

radioamador:
a - primeiro domicílio:

1-20 ,(um vÜlte avos) do salário
mínimo por estação.

b - cada domicílio adicional:
1/10 (um décimo) do salário-míni

mo.

Brasília. 7 de julho de 1966. 
H. CASTELLOBMNCO
Octavio Bulhões
Juarez Távora
João Gonça:ves de Sousa

LEI 6.874 DE 03/121.1980

Janeiro de 1997

LEI N° 5.792 - DE 11 DE' JULHO
DE 1972

Institui polftica de exploração de
serviços de telecomunicações, auto.
riza o Poder Executivo (f, constztuzr
a empresa Telecomunicações Breui.
letras S. A. - TEL8!tIMS, e dá
outras providéncilU.

o Presidente da Repllblil:a
l''aço saber que o Congresso Nl!.CIO·

nal decreta e eu sanciono li 5l:gulD,te
Lei:

Art. 19 Os serviços de telecomum
cações serão explorados pela. União,
diretamente ou mediante autorização
ou conce~ão, conforme estaoc:lece o
artigo 89, item XV, alínea "a", da
C'onstituição.

Parágrafo único. Cabe à Onião ga
rantir e controiar o permanE'lltE' fun
cionamento dos serviços de telecomu
nicações.

Art. 29 As atuais emprega~ conces
slonarlas de SE:rviçOS de telecnlllunt
cações continuatão a explor'Í-Jcs du
rante o respec~vo prazo de conces
são.

§ 1.9 As empresas de q.te tl'at:l. ESte
artigo poderão passar à situação de
sub&diárias ou associadas de empresa
de Governo Federal.

§ 29 As concessionárias :.te serviço.>
de radiodifusão sonora e de l;eievlEão
ficam excluidas das disposições desta
lei, apllcando-se-lhes, quanto às con
OOllsões e exploração dos seus servi
ços, a legislaçã.o em vigor.

ATRIBUI À EMPRESA EXPLORAOORA DE S.ERVIÇOS PÚBliCOS DE TELECO

MUNICAÇÕES A EDiÇÃO DE LISTAS TELEFÕNICAS.

••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• - •••••••••••••••••••••••••••'I" ••••~ , ••:.~••: <1•••

• ••• •••••• 0.0 0.0 0.0 0.0 •• , •••••••••• :. •••• , o 0.0""" 0f ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• • i •• lo.

LEI 8.031 DE 1210411990'

CRIA O PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO, E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

ART.2 - Poderão ser objeto de desestatização, nos termos desta Lei:

§ 3 - Não se aplicam os dispositivos desta Lei às empresas públicas ou socieda

des de economia mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União,

de que tratam os incisos XI e XXIII do Art. 21, Art. 159, inciso I, alínea "c", e o

Art. 177 da Constituição, ao Banco do Brasil S.A., e, ainda, ao órgão oficial ressegu

rador referido no inciso 11 do Art. 192 da Constituição, não se aplicando a vedação
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aqui prevista às participações acionárias detidas por essas entidades, desde que

nAo incida restrição legal à alienação das referidas participações.

LEI 8.112 DE 11/12/1990

DISPOE SOBRE O REGIME JURIDlCO DOS SERVl09RE~ PÚBLICOS CIVIS DA

UNIÃO, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇOES PÚBLICAS FEDERAIS.

TITULO 111

Doa DintitoS • Vantagens

CAPITULO VII

Do Tempo de Serviço

Art, 102 - Além das ausências ao serviço previstas no Art. 97, sio considerados

como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

1- férias;

11 - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos Po

deres da Unilio, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;

111 - exercício de cargo ou função de governo ou admínístração, em qualquer parte

do Território Nacional, por nomeação do Presidente da República;

IV - parlicipação em programa de treinamento regularmente instituído;

V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Fe-

deral, exceto para promoçllo por merecimento;

VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei;

VII - míssio ou estudo no extarior, quando aUtorizado o afastamento;

VIII - licença:

a) à gestante, à adotante e à paternidade;

b) para tratamento da própria saúde, até 2 (dois) anos;

c) para o desempenho de mandato classista, .exceto para efeito de promoção por

merecimento;

d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;

e) prêmio por assiduidade;

1) por convocação para o serviço militar.

IX • deslocamento para a nova sede de que trata o Art. 18;

X - participação em competição desportiva nacional ou convocaçllo para integrar

representação desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em lei

especifica.

LEI 8.367 DE 30112/1991

DISPOE SOBRE O PRAZO PARA CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SER

VIÇOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICAÇOES, RELATIVO AO ART.66 DO ATO

DAS DISPOSIÇOES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS.

.................................................................................................................................04.

LEI 8.429 DE 0210611992

DISPOE SOBRE AS SANÇOES APLICÁVEIS AOS AGENTES PÚBLICOS NOS

CASOS DE ENRIQUECIMENTO IÚCITO NO EXERClclO DE MANDATO, CARGO,

EMPREGO OU FUNÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, INDIRETA OU

FUNDACIONAL E DA OUTRAS PROVlD~NCIAS.

CAP(TULO 11

Dos Atos de Improbidac;lll Administrativa

SEÇÃO I

Dos Atos de Improbidade Administrativa que Importam Enriquecimento IIfcito

Art. 9" - Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilfci

to auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de

cargo, mandato, fun~o, emprego ou atividade nas Elntidades mencionadas no

Art. 1" desta Lei, e notadamente:

I - receb!lr, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel pu imóvel, ou qualquer ou

.tra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de .comissão, percentagem, grati

ficação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, qlle possa ser atin

gido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições ,do ;lgente

público;

11 - perceber vantagem econômiC!!, dire~ ou !ndireta! para facilitar a aquisição, per·

muta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas enti

dades referidas no Art. 1· por preço superior !lO )Ialo~ d~ l)1ercado;

111' - perceber vantagem econÔffiica: direta ou indireta, para facilitar a alienação,

permuta ou locação de bem públ~ ~u o fornecimento de serviço por ente estatal

por preço inferior ao valor de mercado;

IV - utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou

material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das enti

dades mencionadas no Art. 1· desta Lei, bem como o trabalho de servidores públi

cos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades;

V - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para to

lerar a exploração ou a pràtica de jogos de azar, de lenocínio, de. narcotràfico, de

contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de

tal vantagem;

VI - receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fa

zer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer ou

tro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou car;lcterística de mer

cadorias ou bens fornecidos a 'qualquer das entidades mencionadas no ART.1 desta

Lei;

VII - adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou

função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional á evolu

ção do património ou à renda do agente público;

VIU - aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consuitoria ou assessora

mento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido,

ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, du

rante a atividade;

IX - percel'ler vantagem ecOnômica para intermediar a liberação ou aplicação de

verba pública de qualquer natureza;

X - receber vantagem económica de qualquer natureza, direta ou indiretamente,

para omitir ato de ofício, providência ou deciaração a que esteja obrigado;

XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu'patrimônio bens, rendas, verbas ou va

lores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no Art. 1" desta

Lei;

XU·· usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do

acervo patrimonial das entidades mencionadas no Art. 1" desta Lei.

• •••••••••••••••••••.••••••• J••••••••••••••••••••••••• ..................................................................................

LEI 8.666 DE 21/06J1993

REGULAMENTA'O'ART.37, INCISO XXI, DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, INS

TITUI NORMAS PARA L1CITAÇOJ:S E CONTRATOS DJ!."ÃóMiNíSiRAçÃO PÚ·

BLlCA'E DAOUTRAS PROVlD~NCIAS:
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LEI 8.745 DE 0911211993

DISPOE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATEN

DERA NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO,

NOS TERMOS DO INCISO IX 00 ART. 37 DA"CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E DA

OUTRAS PROVlDI:NCIAS.

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

LEI 8977 DE 06101195

DISPOE SOBRE O SERVIÇO DE TV A CABO E DÁ OUTRAS PROVlDI:NCIAS.

LEI 8.987 DE 1310211995

DISPOE SOBRE O REGIME DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DA PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS PÚBLICOS PREVISTO NO ART.175 DA CONSTITUIÇÃO FEDE

RAL, E DÁ OUTRAS PROVlDI:NCIAS.

......................................................................................." .

..........................................................................................~ ( .

LEI 9.074 DE 0710711995

ESTABELECE ~ORMAS PARA OUTORGA E PRORROGAÇOES DAS CONCES

SOES E PERMISSOES DE SERVIÇOS PÚBLICOS .E DÁ OUTRAS

PROVIDI:NCIAS.

CAPITULO 11I

Da Reestruturaçio dos serviços Públicos Concedidos

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ...............................1•••••••••••••••••••••• , ...... : •••••• , ••••• : •••

Art. 26 - Exceto para os serviços públicos de telecomunicações, é a União autoriza

daa:

1;1 - cobrar, pelo direito de exploração de serviços públicos, nas condições prees

tabelecidas no edital de licitação.

Parágrafo único. O inadimplemento do diéposto 110 inciso 11I sujeitará.o concessio

nário à aplicação da pena de caducidade, nos termos do disposto na Lei número

8.987, de 1995.

.•...............................~.~ ;......••.••.•,..I···•.. ·•.··•. ·•.·u.w._.!"_ ,..

LEI 9;295 DE 19107/1996

'D1SPOE SOBRE OS SERVIÇOS DE TELECOMUNlCAÇOES-E SUA ORGANIZA

çÃO, SOBRE O ÓRGÃQ REGUt:AOORE DÁ OUTRAS PROVlOI:NCIAS.

Art. 1° - A organização dos serviços de telecomunicações, a exploração de Serviço

Móvel Celular, de serviço Umitado e de Serviço de Transporte de Sinais de Teleco

,m4nicações por ~élite, bem como a utilização da rede públicà de telecomuniC8Ões

para a prastaçlo de Serviço de Valor Adicionado, regulam-se por esta "Lei, relativa

mente aos serviços que menciona; respeitado o que disciplina a Iégislação em vigor,

em especial a Lei número 4.117, .de 27 de. agosto de 1982, pelas Leis números

8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e 9.074, da 7 de julho de 1995, e, no que for com

patível, pela Iegialeçllo de telecomunicações, em vigor.

Ar!. Z' - Sujeitam-se à disciplina desta Lei os serviços de telecomunicações elenca

dos no Art. 1°, observadas as seguintes definições:

§ 1 - Serviço Móvel Celular é o serviço de telecomunicações móvel terrestre, aber

to à correspondência pública, que utiliza sistema de radiocomunicações com técnica

celular, conforme definido na regulamentação, interconectado à rede pública de tele

comunicações, e acessado por meio de terminais portáteis, transportáveis ou veicu
lares, de uso individual.

§ 2 - Serviço Limitado é o serviço de telecomunicações destinado ao uso PFÓpriO

do exeCutante ou à prestação a terceiros, desde que sejam estes uma mesma pes

soa, ou grupo de pessoas naturais ou jurídicas, caracterizado pela realização de ati
vidade específica.

§ 3 - Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélites é o servi

ço de teiecomunicações que, mediante o uso de satélites, realiza a recepção e emis

são de sinais de telecomunicações, utilizando radiofreqüências predetenninadas.

Art. 3° - O Serviço Móvel Ceiular será explorado mediante concessão, outorgada,

por licitação, pelo prazo de quinze anos, renovável por iguais periodos, observado o

disposto no Art. 11 desta Lei.

Parágrafo único. As entidades exploradoras de serviços públicos de telecomunica

ções são obrigadas a tomar disponíveis suas redes para interconexão com as de

Serviço Móvel Celular em condições adequadas, equánimes e não discriminatórias.

Art. 4° - O Poder Executivo transformará em concessões de Serviço Móvel Celular

as permissões do Serviço de Radioi:omunicação Móvel Terrestre Público-Reslrilo

outorgadas anteriormente à vigência desta Lei, em condições similares às dos de

mais contratos de concessão de Serviço Móvel Celular, respeitados os respectivos

prazos remanescentes.

Parágrafo único. As entidades que, de acordo com o disposto neste artigo, se tor

nem concessionárias do serviço Móvel Celular deverão constituir, isoladamente ou

em associação, no prazo de até vinte e quatro meses, a contar da vigência desta

Lei, empresas que as sucederão na: exploraçio do serviço.

Art. 5° - É a Telecomunicações Brasileiras SA - TELEBRÁS autorizada, com o fim

de dar cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo anterior, a constituir,

diretamente ou através de suas sociedades controladas, empresas subsidiárias ou

associadas para assumir a exploração do Serviçci Móvel Celular.

Art. 6° - O Poder Executivo, quando oportuno e conveniente ao interesse público,

determinará a alienação da's participações societárias da TELEBRÁS, ou de suas

controladas, nas empresas constituidas na forma do artigo anterior.

Art. 7" - O serviço Umitado destinado ao uso do próprio executante será explorado

mediante autorização, por prazo indeterminado, sendo· inexigível a licitação para a

sua outorga e, quando destinado a prestação a terceiros, será explorado, mediante

permissão a emplll58 constituída segundo as leis brasileiras e com sede e adminis

traçio no PaIs, pelo prazo de dez anos, renovável por iguais periodos.

Art. 8° - O Serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélites,

quando envolver satélites que ocupem posições orbitais notificadas pelo Brasil, será

explorado, mediante concessão, pelo prazo de até quinze anos, renovável por iguais

períodos, observado o disposto no Art. 11 desta Lei.

§ 1 - A concessão assegurará o direito à ocupação, por satélites do concessioná

rio, de posições orbitais notificadas pelo Brasil e à consignação das radiofreqüências

associadas, devendo as estações de controle dos satélites localizar-se em território

brasileiro.

§ 4 - O serviço de Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite somente

poderá ser prestado a entidade que detenha outorga para exploração de serviço de

telecomunicações, devendo ser assegurado tratamento equânime e nAo discrimina

tório a todos os interessados.

Art. 90 - A exploração de serviços de telecomunicações por meio de satélites, em

qualquer de suas modalidades, dependerá de outorga específica, nos termos da re-
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gulamentação. independentemente de o acesso se realizar a partir do território naci

onal ou do exterior.

§ 1 - Será dada preferência à utilização de satélites que ocupem posições orbitais

notificadas pelo Brasil. admitida a utilização de satélites que ocupem posições orbi

tais notificadas por outros países.

§ 2 - A utilização de satélites que ocupem posições orbitais notificadas por outros

países está condicionada à prévia coordenação com a administração brasileira das

posições orbitais e freqüências associadas. e a que sua contratação se faça com

empresa constituida segundo as leis brasileiras e com sede e administração no Pais.

na condição de representante legal no Brasil.

DECRETO 1.355 DE 30/1211994

PROMULGA A ATA FINAL QUE INCORPORA OS RESULTADOS DA RODADA

URUGUAI DE NEGOCIAÇOES COMERCIAIS MULTILATERAIS DO GATT.

DECRETO-lEI162 DE 13/0211967

DISPOE SOBRE A EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇOES.

DECRETO-lEI 200 DE 25/0211967

S.nhor., M.mbro, do Congresso Nacional.

. .

M.n~g.m~ 1.291, DE 12 DE DEZEMBRq DE 1996, DO PODER EXECUTIVO

DE 1996.MEDIDA PROVISÓRIA N" 1.481-13, DE 22 DE N:I'JE!mO

Art. 3D o Gestor do Fundo manterá wistCncia jurídica aos ex·membros da Comisslo
Diretora do Programa Nacional de D....tatizaçáo. na Iúpótese de ..n:m demandado, em ruJo da
prática de atos cW:orm>tes do exen:ício das suas respectivas funções no referido órglo.

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

Alteza • Lei o' 8.031. de 12 de obriI de Im • di
outru provid!nciu. '

DISPOE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL. ESTABE

LECE DIRETRIZES PARA A REFORMA ADMINISTRATIVA E DÁ OUTRAS

PROVIDêNCIAS.

Art. 10 - É assegurada a qualquer interessado na prestação de serviço de Valor

Adicionado a utilização da rede pública de telecomunicações.

Parágrafo único. Serviço de Valor Adicionado é a atividade caracterizada pelo

acréscimo de recursos a um serviço de telecomunícações que lhe dá suporte. crian

do novas utilidades relacionadas ao acesso. armazenamento. apresentação, movi

mentação e recuperação de informações. não caracterizando exploração de serviç..,

de telecomunicações.

Art. 11 - As concessões para exploração de Serviço Móvel Celular e de Serviço de

Transporte de Sinais de Telecomunicações por Satélite somente poderão ser outor

gadas a empresas constituídas segundo as leis brasileiras com sede e administra

ção no País.

Parágrafo único. Nos três anos seguintes à publicaçãO desta Lei, o Poder executi

vo poderá adotar, nos casos em que o interesse nacional assim o exigir. limites na

composição do capital das empresas concessionárias de que trata este artigo, asse
gurando que, pelo menos 51 % (cínqüenta e um por cento) do capital votante perten

ça, direta ou indiretamente. a brasileiros.

Art. 12 - Os proceS$Os de outorga para exploração dos serviços de que trata esta

Lei devemo conter requisitos que propiciem a diversidade de controle societário das

entidades exploradoras. em estímulo à competição.

Parágrafo único. Na exploração de serviços de telecomunicações em base comer

ciai, deverão ser asseguradas a interconectividade e a interoperabilidade das várias

redes, a justa competição entre os respectivos prestadores dos serviços e o uso

eqüitativo do competente plano de numeração

EXPOSIÇ~O DE MOTIVOS N9 231/MC, DE la DE DEZEMBRO DE 1996, DO

SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES

Nos tenDO, do anigo 61 da Constituição Fed.ral. ,ubmeto à elevada deliberação de

Vo,sas Excelências o texto do projeto de lei que ''Di,põe sobre a organização dos serviço, de

telecomunicações. a cri~o ~ fu~cionamento de Órgão Regulador e outrOS aspectos institucionais"

Art. 13 - (VETADO).
Parágrafo único. O Ministério das Comunicações, até que seja instalada a Comls·

são Nacional de Comunicações - CNC. exercerá as funções de órgão regulador,

mantidas as competências de regulamentação, outorga e fiscalização dos serviços

de telecomunicações a ele atribuídos pela legislação em vigor.

Art. 14 - É a União autorizada a cobrar pelo direito de exploração dos serviços de te

lecomunicações e pelo uso de radiofreqüências.

Parágrafo único. Os recursos provenientes da cobrança de que trata este artigo

serão destinados ao Ministério das Comunicações para aplicação no desenvolvimen

to dos serviços e das competências atribuídas ao órgão regulador.

~
,/ \...-1-. . .:....., '
-_.~

Brasília.. 12 de deumbro de 1996.

Art. 15 - É mantido o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, regido na for

ma estabelecida pela Lei número 5.070, de 7 de julho de 1966. que o instituiu.

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

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

Excelenlíssimo Senhor Presidente da República:

Tenho a honra de sublIll!ier á elevada co.uideração de Vossa Excelência o
anexo Projeto de Lei, que versa sobre a nova organização dos serviços de
telecomunicações.. sobre a criação de um órgão reguiador.. e sobre outros aspectos
institucionais desse selar, em atendimento á Emenda Constitucional n.o 8, de 15 de
agosto de 1995.

DECRETO N." 74.379 - DE 8 DE
AGOSTO DE 1974

Di.!plie .obre atribuiçõe. de Teleco
municaçi5e. Bram.tra& B..I1. 
TELEBR.AB, com 4& prerrogatUJl13
de concessiondrla de 3ervi,;o P'lt
bUca, para executar, através de sub..
8idiárias ou aS1ociqda.s, a irn1,lallta..
çilo e exploraçilo 4e .ero,,;o. lnl
blica. de telBcomunicaçõe. e dá ou·
tras pTovid~ncia&.

.•• '·0 ••••••••••••••• ~ •••• _ •• __ ._ ••• _ •• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••_._ ••••••••••••••

Esse Projeto é resultado de inienso esforço desenvolvido pelo Ministério das
Comunicações, que contou com o apoio de consultores nacionais e internacionais,
obtido através de acordo de cooperação fumado entre o Governo Brasileiro,
representado pela ABC - Agência Brasileira de Cooperaçào, do Ministério das
Relações Exieriores, e a UIT - União Iniemacional de Telecomunicações, organismo
especializado da Organização das Nações Unidas. O Projeto recebeu também
contribuições valiosaa de outros órgàos do Governo, que o aperfeiçoaram adequando
o às caracteriaticas peculiares da organização administrativa do Pals.

Esta Expo'ição de Motivo, está estruturada em três partes. Na primeira delas
é feita uma breve introdução ao assunto, a partir do contexto em que está inserido o.
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setor de telecomunicações e da proposta de governo de V0lWl Elfcelência, cuja
primeira ação prática materializou.... na Emenda Constitucional n.o 8. Na segunda
parte são apresentado. os fundamentos da proposta ora formulada, abordando os
aspectos essenciaiS da economia do setor, da estrutura de mercado pretendida e da
estratégia de introdução da competiçilio na preslaçilio dOI serviços. Na terceira parte,
que trata especificamente do conteudo do Projeto de Lei, são abordadas: as
disposições principais da proposta de estruturação do Órgão Regulador previsto na
Constituição Federal; a propo.ta para uma nova organização dos serviços e temas
regulatórios dela decorrentes: e as~tos relacionados á reestruturação empresarial e
à desestatização do Sistema TELEBRAS.

L O CONTEXTO BRASILEIRO

L Breve histórico

No inicio da decada de 1%0. "Igendo a Constituição de 1946, cabia à União.
aos Estados e aos Murucíplos a expioracao. àe acorco com o seu âmbito, dos 5emcos
de telecomunicações, diretamente ou mediante d correspondente outorga..
DescentralIza0,) da mesma rOTma era tambem a atnbuu:;aD de fixar as tarifas
correspondentes. HaVia entao cen."a de 1.200 empresas telefómcas no Pais. a grandE'
maioria de médio e pequeno porte. sem nenhuma coordenação entre SI e sem
compromisso com díretnzes comuns de desenvolvimento e de integração dos
sistemas. o que representava grande obstacuio ao bom desempenho do setor.

Os serviços telefônicos concentravam-se na regiào centro-leste do País, onde
se situavam mais de 60% dos· tenrnnais, explorados pela crB - Companhia
Telefônica Brasileira, de capital canadense. Os serviços telefômcos interurbanos eram
precaI'Í5simos, baseados apenas em algumas ligações em microondas de baixa
capacidade, interligando o Rio de Janeiro, Sio Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo
Horizonte e Brasília, e em poucos circuitos de rádio na faixa de ondas curtas. As
comunicações telefônicas e telegráficas internacionais, que também não atendiam às
necessidades do Pais, eram exploradas por empresas estrangeiras.

A precariedade da situação do setor sensibilizou o Governo e o Congresso,
que editaram então o Código Brasileiro de Telecomunicações - Lei n.o 4.117, de '27
de agosto dt! 1%2. Essa lei, que foi o prímell'o grande marco na história das
telecomunicações no Brasil, tinha os ,seguintes pontos principais:

• criação do Sistema Nacional de Telecomunicações, visando assegurar a
prestação, de forma integrada, de todos os serviços de telecomunicações;

• colocaçio, sob jurisdição da União, dos serviços de telégrafos,
radiocomunicações e telefonia interestadual;

• instituição do CONrEL - Conselho Nacional de Telecomunicações, tendo
o DENrEL - Departamento Nacional de Telecomunicações como .ua
secretaria-executiva;

• abibuição ao CONrEL de poder para aprovar as especificações das .redes
telefõnicas, bem como o de estabelecer critérios para a fixação de tarifas
em todo o tenitório nacional;

• abibuição à União da compel&tcia para explorar di~'" ';S ~ncOl
integrantes do Sistema Nacional de Telecomunicações;

• autorização para o Poder Executivo constituir empresa pública para
explorar indusbialmente o. troncos integrantes do Sistema Nacional. de
TelecomUnicações (essa empresa viria a ser a EMBRATEL);'··

.. instituição do FNT - Fundo Nacional de Telecomunicações, constituido
basicamente de recursos proveníentes da aplícação àe uma sopreta.rifa de
até 30,.. sobre as tarifas dos serviços públicos êle telecomunicações,
destinado a finanCIar as atividade. da EMBRATEL:

• defimcão do relaCionamento entre poder concedente e c~nces!lionàrio no
campo da raalOdliusào.

Os instrumentos criaàos -pelo Código foram aos poucos razencio sennr seus
efeitos. O CONTEL passou a exercer sua missão de orientação da política e de fixaçào
de diretrIzes para o setor de telecomunicações: com'a submissão ao seu crivo dos
planos de expansão dos serviços. ele passou também a coordenar essas expansões.·A
EMBRATEL, constituida em 16 de setembro de 1%5, lançou-se, com o apoio do FNT,
à imensa tarefa de interligar todas as capitais e a. principais cidades do Pais. Entre
1%9 e 1973, a EMBRATEL assumiu a exploração dos serviços internacionais. à
medida que expiravam os prazos de concessão das empresas estrangeiras que 05

operavam.

Ainda em 1%2. devido à precária situação dos serviços telefônicos no Rio de
Janeiro, o Governo Federal decretou a intervenção na era e, em 1966, foi
concretizada a compra das ações daquela empresa pela EMBRATEL

Em 1%3 o CONrEL aprovou critérios para nortear o estabelecimento das
tarifas dos .erviços de telecomunicações (que, entretanto, não foram seguidOll ao
longo do tempo). Em 1%6, regulamentou a prática, então já de uso corrente, referente

à participação financeira dos pretendentes à aquisiçio de linhas 1elef6nicas,
tranoformando-aem importante instrumento dI! apoio à <:><pansio d"" serviçal de
telefonia no Brasil - o autofinanciamento.

A questão da fragmentação do poder de oulorgllrco~ t!IlIreIutD,
somente seria .uperada em 13 de feVl!r1!Íl'O de 1%7, pelo Decreto-Lei n.o 167" que
concentrou esse poder na União. Essa dispO!lição seria pouco depoí& conaoIidada pela
Constituição de 1967, manlll!ndo-se até hoje. A CoIl1ltituição de 1988, entretanto, foi
além, rleteImtoando que OI serviços públicos de telecomunicações somente poderiam
ser explorados pela Uni~o, diretamente ou através de concessões a empresas sob

. controle acionário estatal.

Em Z5 de fevereiro de 1%7, através do Decreto-Lei n.o 200, foi criado o
Minis2rio das· Comunicações, ao qual, desde logo, foram vinculados o CONrEr~ o
DENrEL e a EMBRATEL. O Ministério das Comunicações assumiu entib as
competências do CONrEL.

A1J medidas decorrentes do Código levaram a uma melhoria significativa nos
Sf!I'V'iços interurbanos e intsnacionais, mas o mesmo não ocorreu nos serviços locais.
r..."fez com que, em 1971, o Governo cogitasse da criação de uma entidade pública
destinada a planejar e coordenar as telecomunicações de interesse nacional, a obter os
~ finaI!Cejros !Iecess~~. à implantação !le sistemas. e serviços de
telecomunicações e d. controlar a aplicação de tais recursos mediante participação
acionária nas empresas encarregadas da operação dl!55eS sistemas: e serviços. Nascia
então a idéia de criação da TELEBRÁS, que seria efetivada em 1972, através da Lei
n.o 5.792, de 11 de julho.

Essa lei. além de autorizar a criação da TELEBRÁS -concretizada em 9 de
novembro do mesmo ano - também colocou â sua àisoosicão 05 recursos do FNf. e
autorizou il transiormaçáo dd EMBRA.TEL em sc 'Ieda'de de econonua rrusta.

subsidiaria àd TELEBRAS. Pela lei. d TELEBRA5 ficou vmculaàa ao Mimsteno àaf)
Comumcaçoes.

Logo após sua criação. c1 TELEBRA5 iniciOU o processo de aquisicào c
absorção das empresas que prestavam serviços telefómcos no Brasil, Visando
consolidá-las em ~mpresasde ámbito estadual. Havia nessa epoca maiS de novecentas
operadoras independentes no Brasil e, no total. uma planta de cerc~ de dois milhões
de terminais. Através do Decreto n.o 74.379, de 1974, a TELEBRAS foi deSIgnada
"concessionâria geral" para exploração dos servIços públicos de telecomunicações em
todo o território nacional.

2. A situação· atual

Os serviços publicos de teleco~unicaçõesno Brasil são hoje explorados pelo
Si.tema TELEBRÁS - composto por uma empresa "holding", • TELEBRÁS; por uma
empresa"carrier" de longa distãncia de âmbito nacional e internacional, que explora
também serviços de comunicações de dados e de telex (a EMBRATEL); e por '27
empresas de Ambito estadual ou local - e por quatro empresas independentes, sendo
!ris estalais (a CRT, controlada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul; a
SERCOMTEL, pela Prefeitura de Londrina; e a CETERP, pela Prefeitura de Ribeirão
Preto) e uma privada (a Cia. de Telecomunicações do Brasil Central, sediada em
Uberlándia e que atua no Triângulo Mineiro, no nordeste de S. Paulo, no .ul de
Gbiú e no sudeste do ~atoGrosso.do Sul).

O Sistema TELEBRÁS detém cerca de 90% da planta de telecomunicações
exíslll!nte no Pais e atua em uma área em que vivem mais de 90% da populaçio
brasileua. A União 'Federal deléltl ·0 controle acionário da TELEBRÁS, com pouco
mais de 50% de suas "ações ordinárias; da totalidade do capital, entretanto, a União
delétn menos de· 22%. A mâior parte das ações é de propriedade particular, com
cerCa de 25% em mãos de estr~geir05e o restante pulverizado entre 5,8 milhões de
·~oml~. .

Ao longo de sua existéncia, a TELEBRÁS desenvolveu um trabalho notável.
NOI últimos 20 anos, enquanto a população brasileira aumentou em 50% e o PIB
cresceu 90%, a planta instalada de terminais telefônicos do Sistema TELEBRÁS

,cresceu mais dê 500%, o que veio colocar o Pais entre os detentores das maiores redes
'telefõnicas de todo o mundo. Essa rede, que integra o Pais de norte a .ul e de leste a
oeste, atende hoje a màis de 20 mil localidades em todo o território nacional.

Nesse mesmo periodo, todavia, o tráfego telefônico aumentou em proporção
sigluficabvamente' ínaior - mais de 1'200% -no serviço loéal e maiS' ae 1800% no
serviço interurbano, o que mostra que a demanda por serviços cresceu bem mais do
que a capacidade de seu 2'tendimento.

o tràfego telefônico mede, entretanto, apenas a demanca por serviços gerada
pela parcela da população e das empresas que jã dispõe de acesso ao sistema. Ele não
mede a demanda. por novas linhas. isto é. não indica a quantidade de pessoas e
organizacões que ainda nelO conseguiu atendImentO telefônico individualizado...;
demanda por aceS50S a05 servICos telefórucos bãsicos nao està hOJe adequaãamente

Outra razao ImportantE' 1;' advmdd àà5 restricoes d gestão empresarldi
impostas as empresas estatais de modo geral. notadamente d parbr de 1988, que'
acabaram equiparando essas empresas a administração pública. Em vez de disciplinar
ás empresas estatais pela exi~ência de resultados no cumprimento de sua miS5ào, as
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condicionantes consbtucion~js foram implementadas atraves de mecanismos de
controle de meios, que, além de ineficazes, limitam exageradamente a flexibilidade
operacional indispensável à atuação' empresarial, particularmente em ambiente
competitivo. Essas restrições vão desde a exigéncia de proc....os licitatórios
extremamente burocratizados e formalistas para as contratações de bens e serviços 
que têm como conseqüéncia inevitável o aumento de custos e de prazos - até a gestão
de recursos humanos, com limitações salariais e exigência de concurso pilblico para
admissão e progressio interna, passando pela impossibilidade de constituição de
subsidiárias ou participação acionária em outras empresas sem prévia autorização
legislativa, além da exigência de submissão de seu orçamento de investimentos à
aprovação do Congresso Nacional. Acresce-se a isso o aumento de CUltos operacionais
decorrente da instituição de miríades de controles necl!!lSárias ao atendimento do
excessivo formalismo dos diferentes órgãos internos e externos de fiscalização.

As duas razões apontadas para justificar a incapacidade de investimento não
são, entretanto, as únicas. Uma outra, de importlnda igual ou maior, deve ser citada{
é a acomodação resultante do monopólio, da ausência cl<! competição. A necessidade
de conquistar e manter clientes, em ambiente de competiçio, funciona como poderoso
estimulante à busca de soluções inovadoras para o melhor atendimento à demanda,
para a redução de custos e para a melhoria da qualidade. Esse estimulo, as empresas
estatals da área de telecomunicações não tiveram.

3. Do programa de govemo ã emenda constituciODll1

o quadro descrito no item anterior mostra, de maneira insofismãvel, que é
fundamental e inadiável uma mudança profunda no setor de telecomunicações. Mas
não se trata apenas de mudar por mudar: é preciso que a reforma proporcione as
condições necessárias a que o novo cenãrio seja melhor do que o atual.

Em 1994, o programa de governo de Vossa Excelência,. "MJJ". li Obrn,
Bmsir', no capítulo referente às telecomunicações, afirmava:

"A Itcnologill da informtlfÕD tomou-Ilt o P"ça jínultmfmtll1 dD damoollJimmto da
ecorrOl1lÍJl e da próprin sodtdJu14. Isto significo que o otrl/SO rel4tioo dD lIOMO pIlÍ5 deverd ser
1ltCtS5IlTinmmlt SltptrodD, cmrro corrdifiio para retomar o proctsSO IÚ damoollJimento. NifD se
Imta apttUI5 tk aIconçar ltma .noior difitsIiD tk u.n 5tTlJiÇD jti crisltnlt, por uma qlt~tão tk
eqiíidmk e justiça. Trota-Ilt IÚ investir pt!5Oda.nente tln comltnicoçiits, paro construir ltma
infra~trrltltro fi"te, ~cinl poro g'!Tar as riquezas tk qlte o pIlÍ5 necessi'o poro investir 1IIl5

áreas sociais.

o Ilttur das telecmrrltniatçiits é Iw;e. Iltrll dúlJidn. UlU dos lIWs alrntnw e 1.ta'01ilJos
para o investmrDtto prir1ado. em nivel íntUnaciOllnI. Trata-se ck IUH dos sttOTtS líderes áa nema
ouda ác crDmzsào eCOnDIllIClZ. mie sr rornlOIl a PtrTtir da ri14l1uzdn terceira revolllçiio illau5tnni.
Podt·se ~rar que não faltJu~ JIlve5titiDr?SlIZ~'em apandir tS54 atilJidsuk 110 ,nu;uio.
em 8r:ral. e llltm VaIS com as dimclJsàes e o potencial do Brn.sii. em pnrtictliar. O urobicllw. tlIlt'

não II 50 do Brasil. (' encontrar JlJIla ,formula para a orgnllt:J!.çiilJ mstltlloonal do ~ror til'
telec017fllnicaçlits que. no mesmo trnlpo em que promOl1R farrnnmte 0$ lnvtshmmtos pnvados.
reforce o papel regltlodor do EsIDdD e reserve ao setor p.íblico a otunçifD elU stglUentos
estratégicos do ponto tk vista social 011 do inm.sSt IltUlorral".

Essa afirmativa eVidenciava uma preocupação em inserir o Brasil de forma
efetiva no grupo das nações que devem conduzir, no m~ndo,o processo de integração
da sociedade através dos meios de comunicação, como exigência da nova "era da
informação".

Em outro ponto, o "Mil05 li DImr, Bmsir assumia um compromisso: "0
GOOtrno Fl!I7UDuio Henriqlle proporti emenda constituciOlll11 vistmdD à f/t%ibiliZllÇiiD dD
morropo1io estotoI nos ttlecomllniCllÇÕt5. Entretll1lto, isso rriiD esgoto o problema da deftniçifD dD
modelo instih.ciorral dD se/or. A grnnIÚ atuaJidok do IÚbalt sobre o orgll1liznçiiD tIesst Ilt/or no
maioria dos países tkserrvolvidos torrro o IÚcisíiD brasileira ainda mais compm e importimle.
Amplos Iltgmtn/os da socitdadc br..iltira deverão 5I!T ouvidos para que o gOOtrno IÚfino
cOl1lpleto.ntnlt SilO proposto. otrllVlis IÚ projeto IÚ lei a 5I!T tncominhadD ao Congresso para
,,,... IÚcisíiD finoI".

Esse compromisso foi cumprido logo no inicio do Governo de V0IIa

Excelência, através do encaminhamento ao Congresso Nacional, em 16 de feven>iro ae
1995, da Mensagem n.o 191/95, com a Proposta de Emenda Constitucional n.o 03
A/95. Dessa proposta resultou a Emenda Constitucional n." 8, de 15 de agosto de
1995, que alterou o inciso XI e a alínea "a" do inciso XII do art. 21 da Constituição
Federal, dando-lhes a seguinte redação:

"Art. 21. Comp"te à União:

XI ~ explarar. diretamente ou medianta autorização, conassDD ou permissão. os
sennços de telecomUlllCllÇÕt5, 1105 ttrnlOS da lei, que dispor'; sobre o orgll1liznçiiD tiDs
serviços, a critJção IÚ 1IJ11 ÔTgão reglllador e outros "p"ctos instilllciorrois;

XII ~ explarar. diretamente ou mediante autorização, ebncess50 ou pn77tissão:
o) 05 serviÇDs de rodiDdifllsão sonuro e tk sons e imagens;

Objetivava-se com essa emenda /Jécibilizar o modelo brasileíro de
telecomunicações, eliminando d exclusividade da concessão para' exploração dos
serviços públicos a empresas sob controle aCIonário estatal e buscando introduzir o
regime de competição na prestação desses serviços, visando, em última análise, o
beneficio do usuário e o aumento da produtividade da economia brasileira.

4. As telecomunicações no futuro

.-\ Darnr da clorovacao da Emenda Consbruclonal. d reiorma estruntral das
teiecomum'cacoes no "i)rasü vem sendo dlscubáa e ImDiementaàa no contexto dillo

profundas tranSformaroes por. aue paSSd esse setor e~ todo o muná~ds p~r
tres torças. ou vetores. que Sl' Inter-relacIonam e. em certd medIda. se determmam
reciprocamente:

a) a gIobahzaçào cid economIa;

b) a evolução tecnológica: e

c) a rapidez das mudanças no mercado e nas necessidades dos consumidores.

~esse contexto, a regulamentação vigente e inadequada, pois foi concebida
sob a égide de um mercado essencialmente monopolistico e pouco díveI'$ificado, em
estágio tecnológico já amplamente superado.

De fato, a dinâmica atual dos negócios exige, cada vez mais, acesso pleno à
crescente "economia da informação". E consenso que a indústria intensiva em
informações crescerá significativamente e respondera por parte importante do pm,
de maneira que a eficiénCla dos serviços de telecomunicações será fator de
competitividade tanto para essa indústria como. conseqüentemente, para os próprios
mercados em que elas se inserem.

Com efeito, as empresas que desejam manter suas vantagens competitivas
defrontam-se com exigências cada vez maiores e maIS diversificadas em termos de
telecomunicações e de processamento de informações. A competitividade no mercado
internacional depende cada vez mais da eficiência no acesso e no uso da informação,
o que por sua vez é função da eficiência relativa dos sistemas de telecomunicações
disponíveis no país, comparados aos dos países dos concorrenteS e dos parceiros
comerciais, bem como da eficiência com que as telecomunicações ligam o país aos
seus mercados e competidores globais.

A necessidade de adotar uma regulamentação que pennita que as operadoras
possatn reagir rapidamente aos imperativos do mercado e da evolução tecnolÓgIca,
oferecendo assim toda a gama de serviços ·de telecomunicações exigida pela
sociedade. não significa que não se deva conferir peso adequado ao papel social das
telecomuIÚcações. Num país como o Brasil, com grau inadequado de atendimento â
demanda. deve continuar sendo um objetivo central da politica governamental a
oferta à sociedade de serviços básicos de telecomumcações em toda a extensão do seu
território, de forma não discriminatória, com atributos uniformes de disponibilidade,
acesso e conectividade. e a preços satisfatórios.

De uma fomia ampla. o que se pretende é criar condições para que o
progresso das tecnologias da informação e das comunicações possa efetivamente
cC'ntribuÍr para mud3l', para melhor, a maneira de viver das pessoaS.

Para 1550. e necessãrio que o arcabouço regulatório de b!lecomunicaçÕft
evolua àe'moâo a colocar o usuário em primeiro lugar: o u5uãrio deveri ter liberdade
de escolha e receber ser\'ICOS de alta qualidade. a preces acessiveis. Isso lomente serà
posslvei em ambiente que esnmuie a compettcao dinâmtca. assegure a se~aração entre
e organIsmo regulador e os operadores. e facilite d interconectividade e a

interoperabilIdade das redes. Tdi ambiente permitirà ao consumidor a melhor escolha.
por esnmuiar d criação E." o fluxo aI! IOtormacoes coiocaâas a sua àlsposlC;ao por umd
grande varIedade de fornecedores.

Ao mesmo tempo, as regras da competição deverão ser interpretadas e
aplicadas tendo em vista a convergéncia dàs' novas tecnologias e serviços, a
liberahzação do mercado, o estimulo aos novos fornecedores e "a intensificação da
concorrencia internacional. Deverão também ser estimuladas as" modalidades de
cooperação entre prestadores de serviços que visem aumentar a sua eficiência
econômica e o bem estar do consumidor, adota:ndo-se entretanto precauções contra o
comportamento anticoncorrencial, particularmente o abuso de poder pelas empresas
dominantes no mercado.

Deve ser considerado também que o Acordo Geral sobre o Comércio de
Serviços, firmado pelo Brasil com 05 demais paises integrantes da Organização
Mundial do Comércio - OMC em Marrakesh, em 12 de abril de 1994, e aprovado
pelo Congresso Nacional em 30 de dezembro do mesmo ano, através do Decreto n.:!
1.355. fundamentou-se no reconhecImento da "importâllcia crescente do corrréTcio IÚ

serviços para o crescimento t! desenvolvimento da economia mundial", e visava "estllbt!lectr
um quadro IÚ principios e regras paro o comércio tk 5tTlJIÇDS com vistos à ll%pDIl5ão dD mesmo
sob condições tk transparêllcia e libtroliznçiiD progressivá'.

No que diz respeito a telecomunicações, o Acordo mencionado contém um
Anexo próprio, decorrente do "reconhtcimmto das CllTlICIerísticos especificas dD Ilt/or tk
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seroiços de /elecomunicaçÕl!5, em prrrIiClllar sIm dupla fimçiia como setor imkpmdente de
alividlzde econâmica e melo fimdamen/al de transporte de outras alioidades econômicas". Esoe
t\Ilexo aplica-se a todas as medidas que afetem o acesso às redes e serviços públi"ós
de telecomunicações e sua utilização. não se aplicando, porém, às medidas que afetem
a distribuição por cabo ou a difusão de programas de rádio ou televisão.

ocorreram transformações significatívas no plano instituCional e no mercado. Essa
revisão deverá ser tornada pública em janeiro próximo, atualizando as diversas metas
propostas originalmente para os diversos serviços, com expressivos aumentos para
algumas delas, como reflexo dessas transformações.

IL OS FUNDAMENTOS DA PROPOSTA
Durante 1995 e 1996 ocorreram diversas reuniões. na sede da aMe. em

Genebra, visando à obtenção de um acordo envolvendo as chamadas
telecomunicilçõe5 básicas, o que finalmente acabou sendo adiado para fevereiro de
1997. As disposições da nova lei brasileira de telecomunicações, aplicáveis a esse
Acordo, poderão ser incluídas na oferta do Brasil nessas negociações, se houver
tempo hábil para isso.

De uma forma geral, observa-se hoje que:

a) a disp0lÚbilidade de uma i!Úra-estrutura adequada de telecomunicações é
fator determinante para a inserção. de qualquer pais em posição destacada no contexto
internaCional;

b) os PAíses mais desenvolvidos estão atuando em conjunto para desenvolver
uma adequada iníTa-etrutura- seja em termos de meios, seja em termos de
aplicações - que possa alavancar o desenvolVImento da chamada "sociedade d~

informacão". em beneficio de seus CIdadãos e de suas empresas (a chamada
lniormQfltm j,;?irwaYJ:

1. Da emenda constitucional à implementação da reforma

Em setembro de 1995, portanto um mês após a aprovação da Emenda
ConstitucIonal n.o 8, dando seqüência ao programa de governo de Vossa Excelência, o
Ministério das Comunicações divulgou dois textos sobre a Reforma Estrutural do
Setor de Telecomunicações, que ficaram conhecidos como REST-1I95 - Plano de
Trabalho e REST-2/95 - Pn!missas e Considerações Gerais. Esses dois documentos
continham as linhas básicas norteadoras do trabalho que vem sendo desenvolvido
desde então na formulação de um novo modelo institucional para as
telecomunicações brasileiras.

Conforme estabelecido naquelas publicações. as premissas que balizam a
refonna estrutural do setor de telecomunicações brasileiro sào as seguintes:

a) a refonna tem por objetivo adequar a estrutura do setor de
telecomunicações ao novo cenãrio que se pretende para o Brasil, Significando,
simultaneamente. a visão do setor de telecomunicações como:

C) 05 palses em desenvoivlmento. como o Brasil. devem participar dessri
verdadeira revQluçao, que acontecera em escalol mundiai. para aproveitar as
oportunidades que se abnrao de saltar etapas de desenvolvImento tecnológico e de
esbmular o desenvolvimento social e econõmico.

Em linha com essas conclusoes e com a diretnz formulada no "Mãos à Obra,
Brasil" para uma economia competitiva, no sentido de "promover amplo programa de
znvestimentos plÍblicps (! privados, com a partidpaçiio de ngtntes nadonais l! ~tTangdros. na
mtlJwria e expansiiD da infrn-estrlltitra de transpartt!s, comunicações t mtTgitf, o Governo
de Vossa Excelência estabeleceu meta. explícitas de expansão do sistema de
telecomunicações, traduzidas na ampliação da oferta de acessos ao. diferentes
serviços. Essas metas constam do PASTE - Programa de RecuperaÇão e Ampliação
do Sistema de Telecomunicações e do Sistema Postal, divulgado pelo Ministério das
Comunicações no final de setembro de 1995. O PASTE detalha os projetos de
investimento no setor no período 1995·1999 e estima sua extensão até 2003,
financiados com recursos provenianb:>s essencíahnente da iniciativa privada,
totalizando no periodo R$ 75 bilhões.

• indutor da democratização da estrutura de poder no Pais;
• vetor do aumento de competitividade da economia brasileira;
• vetor do desenvolvimento social do PaísJ proporcionando condições

para a redução das desígualdades entre regiões geográficas e entre
. clas.es de renda pessoal e familiar;

b) o novo modelo deverá.:

i) ter como referénci.a 05 direitos dos usuárIOS dos servu,os de
telecomunicaçbes e, para tanto. deverá assegurar:

• a busca do acesso unlversai aos servlCos báSICOS de telecomunlcacOes;
• o aumento OdS DOSslbilidades ae oterta de servtçoS. em termos de

quanndade. ólve'rsldade, qualidade e cobenura temtorial:
• a posslbílidacle de comnehcao lusta entre os prestaàores de servlcos:
• preços razoavels para os serviços de telecomurncaçoes;

Tabela 1- Metas do PASTE

No momento, o PASTE está sendo revisto, uma vez que, desde sua
preparação, com base no cenário do primeiro semestre de 1995, até o momento,

Considerando especificamente o segmento de telefoma. o PASTE propõe que
no horizonte 1999-2003 sejam atingido. 05 objetivos de atendimento mostrados na
Tabela 1:

Atingindo esses objehvos. o Brasil terá 15 telefones para cada 100 habItantes
em 1999 e 24 telefones Dara cada 100 habitantes em 2003. Quanto a telefoma moveI.
serâo ó tenmnAls Dara'caáa 100 habitanteS em 1999 e 10 teleiones Data cada 100
habitantes em 2003: '

Comparaàos com 05 13.2 mtihoes OE' terrrunals teleforucos Instalaám.
eXistentes ao final de 199-1. esses obJeh\'os slgmiicam um crescimento médio anual de
13,4% no período 1994-1999 e de 12.8~, no período 2000-2003. Quanto a telefOnia
celular. os objetivos propostos representam Incrementos médios anuais de 64.4~u

entre 1994 e 1999, e de 15/7~o entre 2000 e 2003, em relação aos 800 mil temunais
eXistentes em 1994.

Tambêm em 1995, o Governo de VOIsa Excelência optou por submeter a
proposta de reforma estrutural do setor de telecomunicações ao Congresso Nacional
em duas etapas. A' pnmeira delas foi iniciada com o envio ao Congresso, em 28 de
novembro de 1995, do Projeto de Lei que veio a se transformar na lei n.o 9.295, de 19
de julho de 1996. Essa Lei viabilizou a adoção das provid!ncias em andamento
objetivando a abertura à competição de alguns segmentos de mercado com alta
atratividade para 05 investimentos privados, em virtude da fom. demanda não
atendida (caso da telefonia móvel celular) e, tambêm, de sua importincia como infra
estrutura empresarial (caso dos serviços via satélíte l! dos 5l!rViçoi IiDtitados, que
pouibilitam a constituição de redes corporativas).

c) a transição para o novo modelo deverá ocorrer de forma a preservar o
interesse público.

iv) estimular a participação ativa do setor de telecomunicações brasileiro
no contexto internacional;

A segunda etapa da reforma ê a que está sendo .proposta no mqmento. aa
viu. alterar profundame,nte o atual m~elo .brasil~iro de telecomwúcaçõe5, de forma
que a exploração dos serviços passe da condição de monopólio à de competição e que
o Estado passe da função de provedor para a de regulador dos serviços e il\Óutor das
forças de mercado, fazendo. ao.mesmo tempo, com que.o foco da regulamentação seja
'cieslocado da ;"tmtura de oferta de serviços, como era tradicional, para 05

consumidores desses serviços. AdiCionalmente, pretende-se criar um ambiente de
estabilidade regulatória que estimule investimentos no setor.

ii) incentivar o aumento da participação de capitais privados, naCIonais p

estrangeiros. nas atividades relacionadas ao setor de telecomunIcaçoes:

iii) ser concebido com a pretensão de que tenha a mais longa vida possível,
de maneira a não se tornar prematuramente obsoleto pela evolução
tecnológica, Isto e, a tecnolOgia devera ser utilizada tanto para
proporcionar mais opções para a prestação de novos serviços quanto
para a redução de custos dos serviços tradicionais, garantidas a
qualidade desses serviços e a possibilidade de interconexão dos diversos
sistemas abertos em suas diversas etapas de evolução;

v) assegurar o uso eficiente do espectro radioelétrico, bem como de
qualquer outro meio natural bnutado que seja utilizado na prestação de
serviços de telecomunicações;

em milhões (0)

2 O O 31 9 9 9

( '05 numn'OS entreparmr~ rnmcam o percentual aI! lltt:nalmenlO em CiUU% 0150

Segmentos de
Mercado Telefonia Fixa Telefonia Telefonia Fixa Telefonia

Móvel Móvel

Total I 24,7 9,6 I 40,0 17,2

Familias
15,7 6,2 22,2 10,2

Urbanas (41%) (17%) (55%) (25%)

Famílias Rurals
1,8 0,7 3,2 1,2

(20%) (8%) (40%) (15%)

Empresas e
7,6 2,7 1",6 5,8

Outras (37%) (13%) (50%) (20%)

Entidades
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Com a realização deuas duas etapas estara sendo reformulada parte das
disposições contidas ·na Lei n.o 4.117/62. Como ja apontado anteriormente. esse
diploma legal. que instituIu o Código Brasileiro de Telecomunicações. dispõe sobre
os servtcas ae te1ecomurncacoes cie maneira geral. '2 r.ambem sobre raàiodifusão;
entretanto. ,apenas os serviços de t,eiecomumcacães estão sendo tratados por ester,
Projeto de Lei. Para a refonna completa do Código está previsto que, ao longo dE."
1997, seJd desenvolvido novo proJeto, do ser tambem submetido ao Congresso
NaCIonal, que se pretende venha a se tomar a nova Lei de Radiodifusão.

Após a aprovaçâo do Projeto de Lei orA proposto, terá início a fase qUE"
poderia ser chamada de terceira etapa da reforr.ta, que consistira"na' criaçào efetiva do
órgão regulador, na privalização das atuais operadoras estatais e na implementação
do regime de competição na exploração dos serviços, conforme detalhado a seguir.

:z. Os objetivo. dlI. refontlil

Com base nu premi..... indicadas no i"'m an"'rior e na polJtica de governo
de Vossa Excelência. foram formulado. objetivos especificos para a reforma das
telecomunicações no Brasil. De forma sucinta, esses objetivos poderiam ser vistos
como a consolidação de dois principios essenciais: a introdução da competíç.io na
exploração dos serviços e a univenalizaçio do acesso aos serviços básicos. Eua
objetivos são os seguintes:

i) fortalecer o papel regu1ador do Estado e eliminar seu papel de
empresúio. Esse objetivo contempla a orientação de que o Estado promoverá um
grau adequado de supervisão sobre o setor, de modo a assegurar que sejam
alcançados os objetivos esaenciais d" reforma, a criação de um mercado de
competição efetiv" e a prolieçio dOi consumidores conlril comportamentos
mticoncorrenciais. Adicionalmente, sintetizll a decúio de privatizar as empresas
"lulllmente sob controle llcion.irio d" União, bem como de outorgar novas licenças
par" que operadores privado. prestem serviços de telecomunicações no Brasil;

U) aumentar e melhorar a ofertA de .erviço•. Três Iemlls básicos decorrem
desse objetivo: a promoção da diversidade dos serviços oferecidos ã sociedade; o
aumento significativo da oferta de serviÇOl de telecomunicações no Brasil; e o alcance
de padrões de qualidade compativei. com as exigências do mercado;

fi) em um ambiente COMpetitivo, criar oporitmidll.des a_te. de
investimento e de desenvolvimento tecnológico e industrilll. Nesse objetivo
consolidam..., Ires intenções básicas. A primeira delas associa-se à lll'Cessidade de
atração de c"pilais privados atr"vés d" criação de oportunidades para investimento
no setor. A segunda diz respeito à construção de um ambiente que propicie o
desenvolvimento da competiçio ju.ta no mercado e facilite a cOMolidação de novos
participmtes. Finalmente, a lIIrceira refere.se à geração de condições que estimulem a
~uisa e o desen,!olvimento b!cnolóiP.co e industrial;

iv) criar condições para que o desenvolvimento do setor seja h<mnônico
com as 'metas de desenvolvimento socilll do Pais. Quatro são as proposições básicas
consolidadas n....e objetivo: propiciar condições para reduzir o diferencial de
cobertura dos serviços de telecomunicações entre as diversas regiões do Pais e entre
as diversas faixas de renda: cnar condições para a prática de tarifas razoa.veis e justas
para os servIÇOS de telecomunicacàes: promover servicos de telecomunicacões que
Incentivem o desenvoivlmenro economlco e soclcll do País: (' alcancar metas
ftpecifícas de serviço unlvenal:

V) maxi.mizu o· v~or de venda das empre!lil9 estatais de telecomunicaçoes
sem prejudicu 05 objetivos anteriores. Esse objebvo expressa a intenção de que o
processo de privalização das atuais operadoras estalais seja planejado de forma que
os objebvos essenciais ligados do introdução da competição e à promoção do acesso
universal aos servic;.os básicos sejam alcançados, sem, contudo, provocar ímpactos
negativos importantes no valor dos ativos a serem vendidos.

Esses objetivos st!rvíram de sustentação ao desenvolVÍmento de um modelo
econômico para o setor, feito em conjunto pela equipe do Ministério das
Comunicações e por consultores internacIonais supridos pela UIT - União
Internacional de Telecomunicações, como exposto no inicio desta ExposiçãO de
Motivos. Esse modelo foi utilizado para suportar a propo.ta de arcabouço regulalório
e de estrutura de mercado para o setor, a ser descrita a seguir.

3. Aspecto. fandamftttais do arcabouço regulat6rio

Com bue nas premi..... estabelecidas. no. objetivos citados e nas metas de
crescimento definidas, procurou-se explicitar alguns aspecto. especificos do
arcabouço regulalório que devem ser implementados independentemente da

,...trutura de mercado que se pretenda ou da estra~ de trarusiçio para atingi-la.
l!sHs u!'Klos do os que aueguram condições justas e esttveis de competiçio u
empresu que atuam no mercado, pemtitindo o seu detenvolvimento e, em
conseqi1fncil1, a conaolidaçio de um mercado efetivamentle compelltlvo, com·proveito
para os consumidONS.

Na definiçio d_ upeclOI tomaram-se como base as JJções apreendidas da
experiência de outros países, o cbnIt«imento dos requisitos b!cn016gicos auociadOl à

, implantação da competiçio no setor de tleltIComunicaçõel e a situação especifica desse

setor no Brasil atual. Dessa forma. foram explicitadas as três questões fundamentais
que devem ser objeto do arcabouço regulalório em foco:

a) a existência de um organismo regulador independente;

b) as regras básicas para que a competição seja justa; e

c) o mecanismo de financiamento das obrigações de serviço universal.

A pí155agem da amai condição de mercado monopolista para o novo cenário
pretendido para as telecomunicações brasileiras pressupõe. para ser viabilizada, a
existência de um órgão regulador. como detemuna o novo texto da Constituição
Federal. Essa entidade tera como missões prinCIpais promover a competição justa,
defender os interesses e 05 âireitos dos consumidores dos serviços e estimular o
investimento privado. .

Embora a competicão se constitua no melhor regulador para os mercados. é
fato que. em praticamente todos os paIses que Ja promoveram alguma reestruturacão
de suas teiecomunicílcoes. aigum npo de orgamsmo regulador foi impiementado. Em
alguns pa15es d reguiação e exercida diretamente peio governo. através de um
orgamsmo do poder ~xecubvo;em outros. o regulador E' uma agencIa ~utõnoma;
em outros. aindd. o orgao re~ulad6r e mciependentc. Isso decorre da percepção dC'
que, se âeixado as propnas forças do mercado estabelecer essa regulação, muito
provavelmente ocorrena o seu domimo pelo antigo operador monopolista, de vez
que, pelo fato de deter praticamente toda a in.fra~strutura e todos 05 clientes. esse
operador teria condições de impedir. ou pehJ menos dificultar, a entrada de novos
concorrentes no mercado.

A questão essenCIal passa a ser. então. definir as atribUições e poderes desse
órgão regulador. com o objetivo de tomá-los claros para o mercado e para a sociedade
em geral. Dado o exLTemo dinamismo do setor de telecoJ:!lunici!ções, é fundamental
que o órgão regulador disponha de poderes para estabelecer regulamentos de forma
a maximizar 05 beneficios, para a sociedade, das modificações propiciadas
especialmente pela modernizaçáo da tecnologia. Isso significa que o órgão regulador
deve ter atribuições e poderes bastante amplos, para possibilitar que a lei não tenha
de ser exageradamente detalhista - e conseqüentemente restritiva.

Adicionalmente. o órgão regulador é peça.-chave para inspirar ou nào a
confiança dos Investidores na estabilidade das regras estabelecidas para o mercado.
Uma entidade dotada de competência lêenica e de independência decisória inspira
confiança; ao contrário, uma organização sem autonomia gerencial, com algum tipo
de dependência restritiva ou sem capacidade técnica, gera desconfiança e,
conseqüentemente, afasta. os investidores.

Além de competência para definir a regulamentação do setor, cobrindo todo.
os aspectos, desde as licenças até os padrões de interconexão, o órgão regulador
deverá ter autoridade para fazer cumprir a lei e 05 regulamentos. Essa autoridade, em
associação com as dos organismos de defesa da concorrência, será essencíal para
assegurar a proteÇão dos consumidores contra comportamentos anticompetitivos.

o órgâo regulador difere de outros orgamsmos governamentais porque, em
vez de simplesmente prestar um serviço ao público, tem de tomar decisões que
pressupõem o exercicio de poder discricionário. Para que ele seja eficiente e eficaz.
portanto, é necessário que disponha de competência técnica; além disso, é
fundamental que:

a) desfrute de liberdade gerencial para atingir os objetivos determinados.
Essa faculdade vísa incentivar a eficiência administrativa e a compe:tência técnica: ê
um insumo essencial para o bom desempenho do órgão regulador em ambiente de
tecnologia dê ponta ê de competiçào;

b) desfrute de autonomia, isto e, não seja passível de influênCias de outros
órgãos do governo ou de grupos de interesse. A autonomia. associada à competêncía
técnica que pode resultar da liberdade gerencial. tende a levar a decisões consistentes
e justas. o que SIgnifica desempenho satisfatono. A autonomia é fortalecida através da
disponibilidade de fontes próprias de recursos financeiros, como taxas arr~adadas

dos operadores ou dos usuários;

cl seja obrIgado.1 prestar cont.ilS. O orgão regulador devp estar totalmente
comprometido com obJehvos pre-determmados e prestar contas de suas açoes, tanto
qualitativamente como sob o ponto de VIsta fmancelro. AsSIm, ele serà, na prática. um
órgão auxiliar do Governo. àesde que haja o estabelecimento a priori de objetivos.
segu.;do de controles a posteriori para comprovaçào do cumprimento dos objetivo. a
ele atribuidos;

d) disponha de regras e controles internos para limitar o poder das pe••oa.
individualmente. de maneira a dificultar o comportamento oportunista e inibir ações
indesejáveio por parte de operadoras e grupos de inter""se. Exemplos d""sas regra. e
controles são: decisão colegiada; processo de decisão variável em função do impacto
da decisão (maior o impacto, maior o envolvimento cole~ado na dedsio); utilização
de grupos consultivos: adoção d0 " .' ,". c' " <",,,.ulta pública o.
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..untos de maior relevância, antes da tomada de decisão; e período de carência entre
a tomada de uma decisão e sua entrada em Vigor, dando oportunidade às várias
parb!o afetadas de se manifestar.

Com relação ás regras básIcas para assegurar que a compebção seja justa, elas
podem ser resumidas nas segwntes:

• interconexão obrigatória das redes que prestam serviços d~tinado5 ao
público em geral;

• acesso não discriminatório dos clientes aos prestadores de serviços que
competem entre si;

• plano de numeração não discriminat6rio;
• possibilidade de acesso dos concorrentes as redes abertas em condições

adequadas;
• eliminação dos subsídios cruzados entre serviços;
• regulação tarifária dos operadores dominantes;
• direitos de passagem não discriminatórios;
• resolução dos conflitos entre operadores pelo órgão regulador.

Com relação ao servíç~ universal, é importante fixar, inicialmente, o seu
conceito. Como enfatizado anteriormente, o desenvolvimento do novo modelo
institucional para as telecomunicações brasileiras é suportado num conjunto de
objetivos que podem ser sintetizados em duas idéias principaís: a competição na
exploração dos serviços e a universalização do acesso aos servIços básicos.

A idéia da umversalizacão àa acesso contempla duas situações genéricas:

• serviços de telecomunícaç6es individuals, com níveis de qualidade
aceitáveis. devem ser fornecIdos. a bUifas comercialmente razoáveis, denb'o
de um prazo razoável. a qualquer pessoa ou organização que os requisitar;

• outras formas de acesso a serviços de telecomunicações devem ser
fornecidas. em loca1t.zações geográficas convementes. a tarífas acessíveis.
àqueias pessoas que não tlVerem condicóe5 econónucas de pagar tanfas
comerCIalmente razoaveIs por seI'VIcos-md1\'1duaIs.

:'\a pnmeIra dessas 5ttuacoes, as tantas cobrem 0<.; custos operaclOnals e
proporcionam retorno comerclaÍmente atranvo ao capItal Investido. de mocio que os
provedores d: ~ervlço b~scaráo. normaimente. satisfazer a esses clientes como parte
de sua estrategla de negoclOs. Ou seja. d compebcão na exploraçao dos serviços fará
com que 05 consurrudores econonucamente atrativos SeJam atendidos
satisfa~onamente. tendo acesso a servIços que supram de fonna adequada suas
neceSSIdades de telecomurucações.

~~ a se~nda sltuaçào dIZ respeito aqueles casos em que o custo de prover o
acesso físICO seja elevado (por exemplo. em localidades remotas no interior do País,
nas áreas rurais, nas periferias das grandes cidades, em regiões escassamente
povoada:s) ou em q~e os clientes potenciais disponham de renda inferior à que sena
~es5ária para cnar uma oportunidade de investimento atrativa para algum
provedor de 5efVlÇO. Nesse caso. o acesso a serviços de telecomunicações poderá
requerer algum tipo de subsídio. que deverá ser idealiZado e distribuido de modo a
não criar vantagens nem desvantagens para nenhum dos operadores e, ao mesmo
tempo, possiL.Hitar o atendimento a esse objetivo social ao menor custo.

~tender a essa segunda situação e o que comumente se chama de obrigação
de ServIÇO universal. e financiar essa obrigação e o terceiro ponto fundamental da
regulação tntada neste item.

Por se tratar de uma questão de natureza eminentemente social, deve-se
admitir, ~e. antem~o, qu.e ~a obrigaçã.o possa variar com o tempo, à medida que
certos objetivos sejam atingidos e que a evolução da economia. do desenvolvimento
regional, das questões demográficas, da distribuição de renda e outras, vio alb!rando
as condições iniciais. Por isso, as metas especificas de serviço universal devem poder
ser modificadas periodicamente, de forma a ser adaptadas às condições de cada
momento.

Não se deve, entretanto, esperar metas extremamente ousadas num momento
inicial, como instalar telefones em todas os domicilios brasileiros, poís isso não seria
realista. Pelo contrário, as metas devem ser estabelecidas considerando o seu custo
potencial e o Impacto que terão para os seus beneficiários.

Para se ter um~ idêia do que poderiam ser essas obrigações no Brasil, num
primeiro momento. pode-se considerar, a título de exemplo, como meta a ser
alcançada até o ano de 2001,a melhoria do acesso da população ao serviço telefÔniCO,
basicamente por meio de telefones de uso público. Isso seria obtido através de:

• aumento da densidade de telefones públicos, dos aluais 2,6 por 1.000
habitantes para 6 por 1.000 habitantes, o que significana colocar em serviço
rerca de 550.000 novos aparelhos (ou seja, mais do que duplicar a base hoje
Instalada. dentro de um periodo de 5 anos);

• atendImento a todas as localidades com mais de 100 habitantes com pelo
menos um teleíone público capaz de fazer e receber chamadas (o que

slgmilcana dobrar o numero de iocaJIdaaes hOle dtendidas. da orcem de
20.000):

melhoTld dd dJstnbuJcao geografIca dos telefones publicas nas regIões
urbanas. tanto nas centrais como pnncípalmente nas penfenas densamente
povoadas e nas areas habitadas por pessoas de baixa renda. de maneIra a
tomar possivel a. qualquer um o acesso a um .. orelhão" sem necessidade de
andar mais do que 300 metrüs.

Em outro momento, metas adicionaIS poderiam ser estabelecidas, como por
exemplo a disponibilizaçáo, a. todas as escolas e bibliotecas públicas, de aces!lOS à
Internet, e o acesso, a redes de faixa larga, de hospitals públicos e cenuos de saúde, de
maneira a tomar disponivel, nessas instituições, as facilidades proporcionadas pela
moderna tecnologia dE'! comurucações.

É intuitivo que o atendimento a metas desse tipo provavelmente resultará em
altos custos para o prestador do serviço; entretanto, essa prestação também gerará
receitas, que serão, em princípio, inferiores aos custos. Financiar as obrigações de
serviço universal é, portanto, financiar esse potencial déficit. Em outras palavras, é
cobrir a parcela dos custos marginais de longo prazo que não possam ser recuperadas
através de uma operaçáo eficiente do serviço.

Como já salientado anteriormente, é essencial que o meciUlÍ5mo de
financiamento não crie vantagens nem desvantagens para nenhum dos operadores,
mas que distribua o ônus de forma eqüitativa sobre todos eles. Das cinco alternativas
de financiamento possíveis, apontadas a seguir, apenas a primeira e a ültima
atendem, entretanto, essa premissa:

a) subsídios governamentais diretos. Nessa hipótese, haveria recursos do
orçamento fiscal destinados, a financiar o serviço universal na. área de
telecomunicações. Embora do ponto de vista puramente econômico esta seja uma
opção perfeitamente defensável, pelos beneficios que o acesso aos serviços de
telecomumca<;ôes poderá trazer para a popula~ão, sáo evidentes as dificuldades de
natureza politica para justificar a destinação de recursos a esse setor em detrimento de
outros de prioridade certamente maior do ponto de vista social;

b) subsídios iJDplídtos uo preço de venda das emp"'su. Nesse caso, as
obrigações de atendimento seriam impostas às atuais empresas estatais e, no momento
de sua privatização, o comprador descontaria, do preço a ser por ele pago, o
correspundente ao déficit em que incorreria futuramente com o cumprimento da
obrigação. Além de dificil operacionalização, essa alternativa certamente implicaria
em problemas com os aCionistas minoritários;

c) subsídios c:ruudos intemos à empresa. Nessa opção. a empresa com a
obrigação de prestar o servic:o universal finanCiaria o déficit correspondente atravês
da miUor rentabilidade obtida dos clientes mais atrativos econoIIUCamente. Trata-se
de uma alternativa msustentável num ambiente competitivo;

d) snbsiãios cruzados externos (entre empresas). Nes~a alternabva. as
empresas ndo Incumbidas àe orestar o servJCo uruversal oarticIPanam ae seu
fm~clamento paganao aquelas' empresas que n\'essem ess~ obrigação taxas de

mterconeXdO maIOres do que os custos efehvos da mierconexdo. Esse mecanismo pode
eventualmente funclondr. em condlçóes bastante especifIcas e pqr prazos pr<.....
denmdos. Entretanto. sua. ad~âo estJmula o bypass da rede da operadora com
obrigação de prestar o servIço, e poderá. levar a distorções Imprevisivels no mercado;

e) criaç.1o de um fun~o espedfico. Nesse caso, todas as operadoras
participanam do finanCiamento das obngações de serviço unIversal. através de uma
contribuH;,ão proporcIOnal a suas respectivas receitas. O órgão regulador seria o
responsavel por administrar esse fundo, defimr o valor das conbibuiçôe5 e escolher,
de fonna adequada. a empresa a ser incumbida da prestação do serviço universal em
cada situação específica. Por ser politicamente mais simples, essa opçào ê a que parece
ser a maiS recomendável.

4. Aspectos econômicos fundamentais

A atração de capitais privados para novos investimentos pressupõe a
existência de demanda suficiente pelos serviços e preços que cubram os custos e
proporCIonem retomo adequado.

A demanda por serviços de telecomunicações no Brasil é grande e crescente.
Considerando apenas a telefonia convencional, a demanda total estimada alualmente
varia entre 18 e 25 milhões de acessos; como existP.m em serviço pouco mais de 14
milhôes de linhas, a demanda não atendida silua-se entre 4 e 11 milhões de terminais.
A demanda total projetada para 2003 varia entre 26 " 35 milhôes de línhao.

A receita média gerada alualmente pelos tenninais em serviço tem cerca de
431. provenientes dos serviços locais e 57% dos serviços de longa distincia, enquanto
os custos distribuem..e 81% para os serviços locais e 19% para os de longa dislincia.
Esse desequiHbrio é conseqüência da política de subsidios cruzados adotada no Brasil
(e tambêm em outros paises) em situação de monopóho, sob o argumento principal de
que, transfenndo-se receíta dos serviços interurbano e internacIonal, em princip!o
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uülizados pelas empresas e pelas camadas da população de maior renda, estar-se-ia
subsidiando as camadas menos favorecidas do povo, usuârias essencialmente ....penas
dos sefVlços locais.

Como já mostrado anteriormente, esse argumento é falacioso, de vez que, no
Brasil, as camadas mais pobres da população não dispôem de atendimento telefônico
individualizado, de modo que o subsidio acabou beneficiando mesmo as classes
sociais mais favorecidas. Ao contrário, ao onerar as empresas com custas mais
elevados para 05 serviços que elas mais usam - interurbano e internacional - esse
subsídio às avessas acabou significando uma penalizaçáo ás classes maís pobres, pois
certamente o diÍerencial de custos foi repassado aos preços dos produtos que elas
consomem. Adicionalmente, num regime de competição na exploração do~ serviços, d

manutenção de subsidios cruzados e insustentável.

Rebalancear as tanfas dos serviços de telecomurucaçóes. aumentando as dos
semeos lOCaIS lassmatura e tTáfego) e reduzindo àS dos servIços interurbano c
mternacIonaL e portanto medida 'oreiumnar a ser tomada. antes do estabelecimento
do regune ae co~petlÇàO, para p~muhr que esta possa ocorrer em condicões justas.

Por outro fado. o rebaianceamento e também condicâo essenCl'al para pennltir que as
receitas de cada serviço cUOram os respectivos custos e proporclOn~m d menCJOnadd
margem adequada de retorno capaz de atrair os Invesbmentos pnvados.

Considerando a Implementação de um rebalanceamento tarifârio neutro em
termo:" de receita - isto é, que, mantido o uso médio atuai dos serviços, não Implique
nem em aumento nem em diminuição da receita total dos operadores - a receita
media projetada para cada termmal, denvada dos servIços locais (assmatura. tráfego ~

Interconexao com 05 5ervzços mterurbano, internacional e celular), deveria cobnr os
custos operacionaJs e de capital das atuais operadoras do Sistema TELEBRAS,
considerando, no cálculo do custo de capital, a remuneraçào nonnalmente desejada
por investidores prlva.dos. de 15% ao ano, após o Imposto de Renda. Como os
procedimentos atualmente em vigor para estabelecImento das tarifas consideram a
referência de 12% ao ano, antes do Imposto de Renda, para remuneração do capital,
pode--se inferir que essas empresas, provavelmente, buscarão aumentar sua
produtividade de fonna que a exploração desses serviços lhes seja economicamente
atraente.

Por outro lade;>. é razoável supor-se que a receita media proporcionada pelos
novos assinantes do serviço sej41 inferior à receita média gerada pelos atuais
assinantes, uma vez que, em princípio, a maioria dos novos assinantes será
proveniente de classes de renda mais baixa do que o segmento atua1mente '!endido.
Dependendo da extensão em que Ísso ocorrer, poderá porianto não haver airatividade
econômica para o atendimento a esses novos potenciais assinantes, em termos
individualizados, uülizando-se a tecnologia convencional.

Como há, em princípio, possibilidade de cUStos menores com a utilização de
tecnologias alternativas - acesso sem fio, por exemplo, ou utilizando as redes de
distribuição de 'IV a cabo - existe espaço para o desenvolvimento de novos
operadores para os serviços locais, ou para o atendímento a esses novos assinantes
pelos atuais operadores. desde que possam se utilizar dessas novas tecnologias.

Além do aspecto do rebalanceamento tarifário entre os selVÍÇ05 locaís e os de
longa distância, uma outra questão econômica de fundamental importância a ser
adequadamente resolvida e a do estabelecimento das tarifas de interconexão entre as
redes de suporte dos diversos serviços (basicamente dos serviços locais com os de
longa distância e com o móvel celular). Essa certamente será uma das pnmeiras e
principais preocupações do órgão regulador.

5. Visão 5~tOriaIde médio prazo: o cenário-objetivo

A visualização de como será d estrutura do mercado a médio prazo ê
importante para pernútir uma avaliação das possibilidades de que Q'j objetivos da
refonna sejam efetivamente atendidos. Para balizar a construção dessa visão. pode-se
partir ele quatro questões essenCJais:

i) Hã íutcresse em SI! ter 50 opt!Taaarn.s de aiJrangitzcta lZacwnaf. isto é. tendo como
flTca de atuacâD o Paúi mlelro. ou e meihar ter-,f" GtJ(!1"MOras ti.: ai:Jran'!(!/lda rcgronal?

ii) QUllntos rC'mpl'trdcrrt'5 drz.'C·m s!:r aámitido5 1l() ml7cndo? DCZ'(f nll não /un.'t'T nlvU1u
tIpo de liJmtação? '

iii) Der.'l! ou niio Izavl7 dishnção entrl' t!11zpresllS qw.' exploram serviços locaís c
emprt:5fl5 qUI! exploram serviços de longa distãnCltZ? OJJde fL71nmnm U1I5 e começam oulTas?
Deve ou mio lurocr algum hpo de competição entre t!ssasl!mpresas?

iv} O~ novos aperndorcs dcve"~ 011 llão ser submetidos as mesrnns condições que 05

operad0Tr!5 antigos, em termos de obrigaçães de atendimento. /imitações geograficas e de
seTlJlços?

A criação de empresas de abrangência naCIOnal significaria a existência. desde
o início, de empresas provavelmente fortes, capazes de competir internacionalmente
num tempo mais curto do que parlindo-se de empresas menores. Adicionalmente,
com área de atuação nacional, 'essas empresas poderiam promover subsídios cruzados
internos, fazendo com que as regiões mais dinâmicas compensassem as menores
vantagens obtidas nas áreas menos desenvolvidas.

Entretanto, já foi visto que subsídios cruzados sào incompaüveis com
ambientes competitivos. Além disso. a criação de duas empresas nacionais a partir
das teles estaduais e da EMBRATEL resultaria em empresas complementares entre si
em termo~ de infra..estrutura, com fort~ íncentivo à colusão e, portanto, dificultando a
introdução efetiva da competição. Para contornar isso, haveria ~sidadede atuaçio
extremamente forte do órgão regulador já desde a sua constituição, o que aumenta
ainda mais as dificuldades. Isso significa um grau de incerteza extremamente elevado,
com resultada's imprevisíveís em termos de evolução potencial do mercado.

Alternativamente, a criação de um pequeno nUmero de empresas de
abrangência regional - isto é. de três a cinco - aumentaria as perspectivas de
resultados mais adequados aos objetivos propostos para a reforma. Primeiro, porque
essas empresas teriam porte razoâvel. comparável ao de suas maiores congéneres
latinoamericanas, com possibilidade de geração própria de recursos para finandar
parte expressiva dos investimentos necessários. Em segundo lugar, a regionalização
pemtitiria a focaJização dos investimentos dentro de cada região, aumentando assim
as frentes de inversões e cobrindo portanto o Pais todo. Em terceiro lugar, a existí!ncia
de várias companhias facilitaria o trabalho do órgão regulador, porque o fato de haver
mais empresas significa menor poder monopolista e maior possibilidade de
competição comparativa entre os operadores. Finalmente, a regionalização permitiria
a criaçào de mecanismos de incentivo aos Invesbmentos necessàrios à implantaçãO de
infra-estrutura e ao ate~dimento_as obrigaç~ de serviço unive,rsal, qu~ consistiriam
siniplesmente na reinoção das restrições (de natureza geográfica e de limites quanto
aos serviços prestados) apos o operador ter atingIdo as metas previamente definidas.

Assim sendo, fica claro que cenários que contemplem a regionalização das
atuaIS teles estadUaiS sào preferiveIs aos que contemplem apenas operadoras de
abrangencia naclOnal.

Cave então anaJisar o tema da segunaa pergunta. qual seld. d convertiéncJa ou
não de se liantar a quantidade áe operaáores dQIIUtláos no mercado. Em outras

palavras. ,l questão e se Sf' devena busc~r Umd estrutura áuopolíshc:t:-õií SE' sena
melhor deixar aberta d pOSSibilidade de atuaçao no mercado a quantas empresas
tiverem Interesse.

Uma estrutura de duopólio aparenta algumas vantagens. Em pnmelro lugar,
ela permitina um adeqt.:.ado planeJamento do proc~sso de outorga das novas
concessões. em que o critério báSICO de seleção do vencedoT seria baseado no nivel de
Investimentos e no grau de cobertura propostos pelos concorrentes. Atraves da
imposição de obrIgações slIllilares as teles regIonais privatizadas. o órgào regulador
teria, para cada região, dOis planos bastante claros de atendIntento ao melcada,
podendo então monitorar adequadamente o desenvolvimento do setor em cada região
Jo Pais. Em segundo lugar, COm a competição limitada provavelmente não haveria
guerras de preços, de modo que o retomo dos Investimentos seria mais seguro, o que
acabaria estimulando os investimentos. E, finalmente, com poucos concorrentes para
controlar, a tarefa do órgão regulador seria facilitada, dando-Ihe portanto condiçôes
de se estruturar adequadamente e adquirir a necessária capacitação.

Há riscos, porém. O investimento em Infra-estruturas paralelas e a compelíção
em preços reduz o valor do negócio de cada um dos duopolistas e, por essa razão, o
comportamento mais prová.vel de ambos será no sentido de uma composição que
evite, ou reduza ao mínimo, esses inconvenientes. O resultado mais provável serão
monopólios em regiões bem definidas, com alguma competição nas fronteíru entre
essas regiões e pela conquista dos usuários mais rentáveis. Se, para e~tar eua
sítuação. o órgão regulador impuser aos novos operadores as mesmas obrigações que
aos antigos, de forma que também eles tenham que prestar serviço aos consumidores
independemente do lugar onde estes estejam, o resultado não mudaria, uma vez que
essa restrição poderia ser contornada. através de acordos enll'e os operadores para
revenda de capacidade. Essas dificuldades mostram que~ contranamente à impressão
original, o trabalho do órgão regulador seria muito maior, para asaegurar o
desenvolvimento da competição efebva no mercado.

A não limitação da quantidade de novos operadores, associada à imposição
de obrigações aos operadores antigos. em termos de Investimentos na construção de
infra-estrutura, pelo tempo necessário d consohdaçao de um mercado efetivamente
competitivo, pode eliminar muitos dos problemas apontados para o caso do duopólio.
Antes de maIS nada. é necessmo frisar que a imposição de obrigações aos operadores
antigos, e a não imposiçãO de obrigações equivalentes aos. novas, náo caracteriza uma
situação de inJustiça ou de desequiliôno, uma vez que. na realidade, os operadores
antigos terào um periodo de monopólio de fato, enquanto os novos constroem suas
redes e se preparam para competir.

A não existência de uma estrutura duopolísli.ca rigIda dificulta acordos entre
os operadores para a divisão geogranca do mercado. porque sempre poderá haver
uma nova empresa disposta a mvesnr para atender a um mercado que apresente
demanda não satisfeita. A interconex.ao livre. e a possibilidade dos novos operadores
adquirirem. dos antigos operadores dommantes~ acesso d suas redes nos pontos em
que realmente tiverem neceSSidade. reduzmio os InvestImentos em inira-estruturas
duplIcadas. Esses dOIS aspectos deverao faVorecer I) creSCImento da competicão e.
assoculaos a remoça.0 aas obngaçoes [mposras Jnzcla.imence aos antIgos operaàores
dommantes. Citadas no oaragTafo anterior. penruhrào Que SP tenhd. a. médiO prazo.
um mercado etehvamente compebtlvo t.>. portanto. requerendo menor mtervençao do
orgão regulador.
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Dessa forma. fica claro que os cenanos que não Impõem limitação a
quantidade de operadores parecem ser prefenvel5 aos que pressupoem tal restrição;
pemnto. cenarios com estruturas duopoJistas serIam desaconselhados.

Considere-se. agora, o tema da terceira pergunta. Do ponto de vista
tecnológico, a separação entre serviços locaIs e de longa distância é arbitrária,
desnecessária e potencialmente difícil de regular. Do ponto de vista econômico,
quando não se tem restrições de natureza física, deve-se limitar o tanto quanto
possível a ImposiçãO de limitações artificiais. Entretanto, histoncamente tem havido
essa separação e, considerando os sistemas abJa1mente em operação no mundo, é
pelos serviços de longa distância que 5~ tem maiores Qportunidades de introduzir a
competição nos serviços de telecomunicações.

Para atender a esse principio, de não ímpor reshiçôes artificiaís e
desnecessartas, mas tambem de cnar condições para que se desenvolva efetivamente a.
competição e se tenha a universalizaç~o do aces!õo aos serviços, é mais adequado que
se admita um ce$ grau de competição entre as empresas exploradoras doa serviços
locai! e as dos .erviços de longa distância.

Avaliando a quarta e última questãq an\eripnnente fpnnulada, verifica....
que, em princípio, seria razoável supor que, para assegurar a competü;ão justa, todos
os operadores, novos e antigos, deveriam estar sujeitos às mesmas obrigações.
Entrel.tnto, cOlllliderando que 05 operadores antigos têm uma situação inicial de nítida
vantagem em relação aos novos - dispõem de uma grande infra-estrutura instalada.
têm milhares ou mesmo milhões de clientes, dispõem de um fluxo de caixa que lhes
permite financiar parte substanciai de suas necessidades de investimento, têm uma
marca conhecida no mercado - conclui-se que é bastante razoavel, e talvez mais do
que isso, é necessário, que se imponham obrigações diferenciadas aos antigos e aos
novos operadores, de fotma a dar a estes últimos condições de se instalar e se
desenvolver.

Com essas respostas, pode-se idealizar um cenário como sendo aquele mais
aderente ao objetivo da refonna: divisão do Sistema TELEBRÁS em três a cinco
empresas regionais e na EMBRATEL. As empresas regionai! explorariam o. serviços
locais, interurbano inb'a-estadual e interestadual, denb'o de sua área de conceuio; a
EMBRATEL e?'Ploraria o. serviços intra-estadual, interestadual e internacional em
todo o País. Haveria, portanto, competição entre as empresas regionais e a
EMBRATEL. Essa competição não ocorreria, inícialmente, entretanto, nos serv:iÇ05

locais (restritos às empI"':!sas regionais e aos novos operadores) nem nos de longa
distância inter-áreas de concessão e internacional (restritos à EMBRATEL e aos novos
operadores). Os novos operadores, em número ilimitado, poderiam ser autorizados a
prestar qualquer serviço em qualquer parte do Pais, à medida que as empresas
atuantes nessa região estivessem privatIzadas. Eles podenam, portanto, gradualmente
ir obtendo autonzacOes de região em regtão. ate cobrirem todo o território nacionaL
quando nâo teriam quaí,!uer restricâo de atuaçao, nem geogrãiica nem de serVIços.

E convemente examinar o qUE' send. de tato. essa reguiamentacao diferenciada
entrt> operadores antigos I' operadorE'~ novos. Como visto, d consideração
fundamental é que, desde a. aprovaCdo da nova Lei até um certo tempo apos a outorga
das pnmelras novas licenças, os atuais operadores gozardo de um monopólio de lato, e
mesmo depois que os novos operadores começarem a atuar, eles seráo dominantes
durante algum tempo. ate que se atinjd uma situal:;ão de mercado efetivamente
competitivo. Como contrapartida, portanto, eles estarão sujeitos a uma
regulamentdçào que objetiVd reduzir o poder que detêm sobre o mercado, obriga'ndo
05 a atender requisitos de !nvestimento, especialmente de caráter social. Essas
obrigações, que serão removidas quando houver competição efetiva, seriam as
seguintes:

a) continuidade do serviço: os operadores nao podem interromper a
prestação do serviço, a não ser em casos justificados;

b) i1tendimento: os operadores devem continuar expandindo sua rede de
maneira d prestar serviço, dentro de prazos razoáveIS, d quem os requisitar e estiver
disposto a pagar tarifas comerciais que cubr~ os custos de capital e operacionais;

c) sen"íço univenaI: os operadores devem atender as metas iniciais de
pre5tação do serviço universal, como definido pelo ôrgão regulador; entretanto, ,em
caso de déficit nesse atendimento, este será rateado entre todoS: 05 participantes do
mercado, atl"avés de um mecanismo adequado;

d) qu~lid~de: o õrgão regulador deverá estabelecer metas especificas de
qualidade, bem como d metodologid de SUd dferiçao, de forma d elevar o nivei do
setor a padrões internacionais denb'o de uni. hOJ;izonte de tempo razoável;

, e) tarifas: os operadores estarão sujeitos a regulamentação que vise evitar o
tlumento abusivo de preços pará os cónsu'midores e d prátiCA de preços predatórios
que impeçam a enb'ada de novos competidores no mercado. A maneira mais prática
de se fazer isso é atravês do estabelecimento de um sistemA de "teto de preços" (price
azp system), em que uma "cesta" de servíl;os~ em quantidades representativas da conta
médid dos consumidores, tem seu valor máximo estabelecido pelo órgdo regulador. O
operador tem alguma flexibilidade para alterar as tarifas de cada serviço
.'individualmente, desde que o v.lior total da "cestã" fique abaixo do "teto" fixado pelo
õrgio regulador. Apõs um ·período inicial. e razoável tambem que o órgio regulador
defina um falor de produtividade que incidirá sobre' o valor dã "cestd", reduzindo seu

nível rei!!. como. fqnna de estimular o operaaor domllWlle a reduzir ainda mais suas
i~Cidêncil1bi l" dssegurar qut! parlt' J~ gdnhObi sejtWl lra.l1sferidos dos
consumidores;

f) sepu~çAo conlibiI: os operadores deverão manter separaçio contábil para
dqueles sen.'iços preslildos em I"l"'gime dt! l'ompeliçiilJ, d~ maneird ia lornar seus cuslos
transparentes para ('I õrgao regulador, que d51ím poderá, com maior facilidade.
dvengudr d ~ventu.ü l?xistencJ.l de SUbsldlUS t:ruZ6l,fus ou d pr-tltJc" de "dlllllpillg".

Com relac.lO dOS' no\'o~ opc'radores. d premlssd hoisica C' que competira dO
orgao regulador garantir gu~ cheguem I1tl mercadu companhias confiáveis.
comprometidas em atingir .1 visao que se pretende para o futuro cenario das
telecomunicações no Pais. AS5ume-se também que, numa fase inicial, 05 novos
operadores deverão estar suíeitos d uma regulamentação mais favorável, que aos
poucos será modiíicada, de modo d se ter equilíbrio entre 05 novos e os antigos
operadores. Dessa forma, a regulamentação inicial sobn! os novol operadores deveria
contemplar 05 aspectos a seguir:

a) demoIl5tração de capaddAde: ao se candidatlrem a uma outorga, 05

pretendentes deverão oemolllltrar que dispõem da capacidade técníca e de mnrkding
necessária para prestar serviços confiáveis, e de capacidade financeiJil suficiente para
suportar a etapa inicial de altos investimentos com baixos retornos;

b) apresentação de plano de negócio. viável: da mesma forma, antes de
receber a outorga, os pretendenh!s deverão apresentar ao órgão regulador um plano
de negócios razoável; tais planos serão acompanhados pelo órgão regulador, sendo
atualizados sempre que necessário;

c) financiamento do serviço UDivrruJ.: todos os novaI operadores deverão
conhibuir para o financiamento das obrigações de serviço universal. Numa etapa
inicial eles não serão obrigados a ppstar tais serviços, mas poderão sê-Io no futuro,
contanto que 05 eventuais défici15 sejam cobertos por contribuições de todos os
operadores;

d) tarifas e qualidade: não haverá regulamentação especifica .obre os novos
operadores com relação a tarifas e qualidade. Jintretanto, dado que os operadores
dominantes terão esse tipo de regulação, as condições estabelecidas para estes
acabarão servindo de parâmetro também para os novos operadores.

Para assegurar que a competição efetivamente se desenvolva, ê necessário que
o órgão regulador atente também para as prováVeis tentativas dOI operadores visando
dominar o mercado. Uma das maneiras possiveis é il acumulação de outorgas para
diferentes serviços na mesma ou em diferentes regiões; essa ilCUInulaçio pode ser
buscada por um mesmo operador ou por operadoreS distintos porém sob o mesmo
contl"ole aCIonário, direto ou indireto. Portanto, assegurar a efetiva diversidade de
contl"ole societário dos vários operadores será uma das tarefas essenciais da fase
inicial da refonna.

Outro ponto importante a ser c.onsiderado pelo õrgio regulador é a evolução
da tecnologia e suas lmphcaçôes em termos de redes e sistemas de telecomunicações,
facilidades de interconexão (! custos associados. Monitorar adequadamente essa
evolução e tomar à5 medidas regulatónas necessárias oi íncorporaçzo dos ganhos deld
decorrentes, de maneIra a beneficiar os consumidores, serã essencial para usegt.: tU' a
evolução sabsfatária do proces5o de retc:'rma.

". A b'ansicão para o cenmo dest"jado

fOI visto no Item anterior que o cenario que melhor responderia aos objetivos
estabelecidos para a reforma estrutural do setor de telecomunicações é aquele q~e

contempla a divisão do Pais em um pequeno numerO de regiões (trés a cinco), c~da
uma delas com uma empresa resultante d.. divisA0 do Sislema TELEBRÁS. Essas
empresas prestariam 05 serviços locais e de longa distância dentro de suas respectivas
ãreas de concessão. Adicionalmente, a EMBRATEL continuaria atuando no País todo,
prestando serviços de longa distãncia dom~ticos e internacionais. Os novOs
operadores seriam admitidos à medida que a privatização fosse avançando, de modo
que, dentro de algum tempo, estariam operando em todo o Pais, sem restrições
geogrãficas ou de serviços.

Cabem então duas questões:

a) qual es/TIl/Ilra regional .ma mais IUkquada para 115 empmas que aplororiio 05

serviçosl0CJÚ5? e

b) como dnJt = a evoluçiio da estrutllra de mercado, dasitllllçiio atual de monopólio
estatal, para asitwzçiio de compdiçiio idealizada no alUiria descrito?

A resposta a essas questões será decisiva para assegL-at a concretização do
quinto objelivo descrito no item 2 deste Capitulo: maximizar o valor de venda das
empresas estalais de telecomunicaçõe., sem prejudicu os demais objelivos. Pua esse
trabalho, a equipe do Ministério das Comunícações apoiou-se nOl estudos
desenvolvidos conjuntamente com cOllllultOres intrmacioIllÚs, suprídos pela urr 
União Internacional de Telecomunicações, visando definir as linhas básicas pua a
reestruturação empresarial e para a pivatização do Sistema TELEBRÁS.
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A criação de companhias regionais deve levar a empresas fortes, capazes de
focalizar seus investimentos dentro de suas respectivas regiões. Portanto, essas
empresas deverão dispor de fluxo de caixa adequado, grande potencial de
Cf'!OCimento e oportuIÚdade de atingir bons IÚveis de receita por aéesao. Além disso,
a rngionalização deve levar em consideração a contigüidade geográfica e ser
consistente com a topologia da rede atual, de modo a re~uzir eventuais dificuldades
de nature7.a polltico-administrativa e técnica.

Um aspecto importante a ser considerado, sem dúvida. é o da homogeneidade
da rngião, que facilitará tanto a operação da empresa como a tarefa do órgão
regulador, que não precisara adotar regras diferenciadas para uma mesma empresa,
em função das variações no mercado que ela atende.

Por outro lado, a reglOnali.zação deve ser feita de modo a facilitar o processo
de privatização. O programa de priva!izaçào do setor de telecomUIÚcaçães no Brasil
exibirá magnitude sem precedente nos mercados emergentes, e ocorrerá num
momento em que serão demandados macíços investimentos para dotar o Pais da
infra~trutura necessana ao atendimento áas necessidades àa socIedade. conforme
visto antenormemc.

f)C"vldn .1 iimlt.aca(l dI' Cdpitdl ndelon,ll parel " hnandamento dessp~

J"veshmentos. observd-s4;' que um fator importante para o sucesso de qualquer
esb'ategia dE"' pnvatizacao podera ser d atraca0 de parceiros estratégicos, conl
conhecimento operacional e tecnológiCO de alta qualidade, capazes de promover
substanCiais investimentos de capital de longo prazo e de reestruturar as operações
atuais. de modo d vlabilízar a ampliação da dlspombilidade e da qualidade dos
serviços prestados.

Esses potenciais operadores terão aprOXimadamente quinze outras
oportumdades equivalentes de investimento no setor de telecomunicações de outros
mercados emergentes nas próximos dois ou três anos, além das oportunidades
naturalmente abertas peja liberalização e reestruturação dos mercados dos países
desenvolvídos. Um grande desafio para o Brasil será, portanto, criar condições
apropriadas para atrair investidores estratégicos de alta qualidade.

A exi5tência de um número limitado desses investidores estratégicos, de alta
qualidade e efetivamente comprometidos a investir substanciais volumes de recursos
no setor de telecomunicações brasileiro, deve ser um dos fatores dominantes na
decisão de reestruturar o Sistema TELEBRÁS em um pequeno numero de empresas
regionais.

Considerando o exposto, a opção que parece ser a melhor é a reestruturação
do Sistema TELEBRÁS em !rés a cinco empresas regionais, mais a EMBRATEL Esse
modelo parece ser o mais adequado à medida que:

a) dá ensejo a uma combinaçào apropriada de negócios;

b) oferece escala de operação potencialmente atraente para investidores
estratégicos de alta qualidade e com diferentes objetivos; e

c) permite a adocão de um mesmo aparato regulatório dentro de cada região.

Essa' reestruturação levará, dadas' as características sócio'"EConõmicas do
Brasil, do constituição de empresas diferentes em termos de atratividade para o
investimento privado. Essa diferenciação possibilitara, entretanto, a adoção de
estratégias.' também diferentes, em cada uma das regiões, de introdução da
competição, que devera ser mais râpida nos mercados mais atraentes, e um pouco
mais lenta nas regiões menos atrativas.

Para _qu,e os objetivos da reforma sejam atingidos da forma mais plena
possível, uma avaliação profunda dos pontos abordados anterionnente recomenda a
adoção das segumtes linhas de ação:

a) o orgão regulador devera ser criado antes da privaliZação e do inicio dd
compettcão. para garantir que, desde a começo, se tenha dispomveis a infra-estrutura
e as habilidades necessarias à,definição da.s regras de competicão e á solucão objetiva
de conflitos:

h) cl l."ompC'Ql,',.to t1<1O dC'\"€'r" comecar ,1ntes dd prl\·dbzacdo. de modo .:l aar a~

operadoras atuais condl<;OL"5 de SP prepararem para competIr. dentro ddS fronteiras
estabelecidas pe-lo orgáo regulador, sem as restrições de gestão a que se encontram
atualmente SUJeitas, na condiçdo de empresas estataiS:

c) deverao ser realizados, conjugados com o p!=ocesso de outorga das novas
licenças. leilões de espectro, de modo a assegurar aos operadores, antigos e novos,
oportunIdade de dC~SSO dOS recursos de que necessitam para concorrer com sucesso;

d) as operadoras das regiões menos atrativas poderão contar com um periodo
de proteção legal. antes do inicio' da competição, para melhorar sua atratividade ab
capital prJVado. Todas as regibP.s em que o Brasil vier a ser dividido terão, na prâtica,
um periodo de monopólio de fato, devido ao tempo que os novos operadores
precisarão para preparar sua infra-estrutura e para atrair consumidores. O periodo de
proteção legal seria., portanto, adicional d esse prazo de monopólio de fato;

e) as restrições imp'ostas aos operadores atuais serão removidas assim que
forem atingidos objetivos de expansão do sistema e houver competição efetiYd p~

mercado;

f) serão celebrados contratos de concessão com as novas companhias regionais
e com a EMBRATEL, contend" os compromissos.de parte a parte (operadora e poder
concedente) que reflitam adequadamente as regras estabelecidas, conforme dis-utipp
anteriormente. Esses compromissos são relativos ao atendimento ao mercado.,
investimentos em infra-estrutura, qualidade, ta,rifé!5' interconexão ~ putros, por ,wn
lado, como exígêncía do poder concedente; por .outro Jado, são referentes a qU,e
mercados e que serviços pode~ ser explorados pela operadora, e qU~s condições .a~

Cl . .lpetição ela terá de enfrentar;

g) as licenças dadas aos novo~ operadores d~vem refletir, também, as re.gr~s
estabelecidas; o pnnctpal ponto ê o da vedação de competirem com empresas esta~s,

restrição esta que deíxara de ter ~feita á medida que as várias empresas region~l1s

forem sendo pnvatizadas,

7. A questão da indústria e da tecnologia

Par se tratar de um setor intensivo em capital, e que se apóia
funda.ritentalmente na tecnologia, o entrelaçamento das telecomunicações com
assuntos industriais e tecnológicos é histórico. O própria Código Brasileiro de
TelecomUnicações, atribuía ao_ CONTEL a competêncía de "promover e estimular o
desenvolvimento da inddstria de equipamentos de teI~comuJUcações, dando prefrrênda àquelas
rujo capital. lIa sua maioria. pertença a adon15tll5 brasileiros", e de "estabelecer ou aprauar
normas técnicas e especificações a serem ob~!TVadns na planificação da produção illdustrinl c lia

fi1briCll{.4D áe peçns, apllTclhos e equipamentos utilizados 110S 5l!1VIÇOS de JeIecomlmiCilfÕCs" (Lei
4.117/62. artigo 29. inCISOS "r" e "s").

Desde ~l sua cnaeao. d TELEBRAS contava em sua estrutura com um
Deparramemo 012 Pes'!ulsa ~ úesenvoivlmemc, que evoluiu em 19i6 para uma
Diretoria de Tecnologta. qual se subordmou I,} Centro de Pesquisa e

Desenvolvlnlpnw - CPqn. lOstalado nd cldilCÜ' d{' Cdmpmas. em selo l'dulo. N(l
década dt' 70, em qUE" d pohbcà governamentdl baseou-se nd subshtuu;ao df'
importaçoes, o poder de compra cid TELEBRAs fOI utilizado como o principal
instrumento de consolidaçao de um parque índusb1al no Brasil para a fabncaçao de
eqUipamentos, materiaiS e sistemas de telecomUnicações, em parte com a utilização de
tecnologia desenvolvida localmente.

Essa política frutificou na década de 80, com a consolidação do CPqD atraves
da ativação comercial de produtos lá desenvolvidos. como as centrais de comutação
digital da famílIa "Trópico", as fibras ópticas. o telefone padrão, as antenas de
comunicações por satélite e os multiplexadores digítais para telefonia e para
telegrafia. No final da década, mais de 95% dos Investimentos da TELEBRÁS eram
canalizados para gastos internos no Brasil,. com as unportações restritas apenas a
alguns componentes especiaís e a instrumentos de teste e mediçãO.

o desenvolvimento de novos serviços de telecomunicações, especialmente
suportados por tecnologias mais avançadas, e a abertura do mercado à competição,
ocorridos no início dos anos 90 vieram, entretanto. alterar esse quadro. A exposíção
do setor industrial brasileiro a competição mternaclonal, e os lirrntes unpostos pela
legislação à utilização do poder de compra do Estado. diretamente ou através de suas
empresas controladas, acabaram resultando em um aumento substancial do volume
anual de import:açães do setor, que passaram dos 5': sobre os investimentos totais,
observados no final dos anos 80, para cerca de 20% em 1996.

Com a abertura do setor de serviços de telecomunicações â competição, e com
a privatização das empresas estatais nele atuantes, que ocorrerão em decorrência da
aprovação deste Projeto de Lei, é de se esperar que esse quadro evolua em aireção a
uma maior pulverização das compras de equipamentos de telecomunicações, à busca
por diferentes fontes de tecnologias e, conseqüentemente, a maiores volumes de
importações. Há também o risca, a exemplo do que se observou em outros países, de
se ter algum tipo de "desindustrialização", devido aos altos dispêndios em pesquisa e
desenvolvimento necessários para manutenção da competitividade no setor e à
pequena escala do mercado brasileiro para amortizar esses ínvestimentos.

Certamente essa questão não é específica do setor de telecomunicações,
ocorrendo situações similares em todos os campos de atividade que se suportam em
elevado conteúdo tecnológico e em inversões maciças de capital.

O programa de govemo de Vossa Exceléncia já maIÚfestava preocupação com
esse tema, ao fo~!,lardiretrize~ gerai~ para a econonua (UFartnÚ!cer D papel dD Estado
como coordenador do processo de c:i.eMnvolvimento illdustrial, com o refurço da [unção de
planejallu!nto" e"Estiuwlar o desenvolvimento da capacidade tecnológJca para ti inovação, com
o aur~nto da.~ atividades de pesquisa tecnológica e o descllvoluuJlcnto e:cpenmental em
empresas e institutos de pesquisa") , para CIência e tecnologia (UAmpliar as fontes di
financiamento para apUençiio na gf!Tação e d~fusão de con/rcnmcntos cienhficos e tecnológicos,
em especial com recursos provcnumtes da privati::açãn. da captação de recursos externos e do
setor privado". ",vIamCT programas espcaa;s d/1 aporo 17 melhorta dtZ capacidnde de ilZOVaçã(l
tecnológica da mLÍlIstrllz, eSTlllluimzao rolZsoraos para u aese1Z1)Omlm~IZtO de tecnologms prl'

competitivas e mando mecamsmo:; de apDul a p'a,eros li," capacztação màllstrial", U APOIar tl

tecnologIa ((J11If1("hftrla atrrwe't; de illct'lltrr"1.~, t1llafr('ul1U/7Uf05, rrartlr:"rparáo 110 mmtai d" 115Ct).
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flllláos dr nSrD camprrrtJlJuzdt1. ftmdos di' ,far11laçáa I! af'C7:frzçoam~IlJo d!" rcC'llTSOS illIllJllIIO~

especinlizmios. L' fillaJloaml!ntos especiais pllTa a construção I! unplantaçiio de centro!>
empresariais de pesquisa c de~llvoJviUlellto"), e para a próprIa ârea de telecomunIcações
("Pr~ar a prl!SCllça do setor público lliZ5 areas estratégicllS das comullíL"a{õcs l! no
~nvolvimenfo tccnologico").

Essas razoes motivaram a Inclusão. no Projeto de Lei, de disposições especiais
sobre o tema. como será visto na parte seguinte.

m. O PROJETO DE LEI

Como já apontado na parte I desta Exposição de Motivos, determina •
Constituição da República, em seu art 21, inciso XI, que a competência da União para
explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou pennissão, serviços de
telecomunicações, seja exercitada n05 termos da lei, que disporá sobre a organização
dos sernços, a criação de um órgào regulador e outros aspectos institucionais.

O projeto que ora e submetido à apreciação de Vossa Éxcelência objetiva dar
cumprimento a essa detennmação constitucional. Assim, em face da especificidade
da nornta que embasa o delineamento do perfil jurídico de um novo ente, com sfJúu5
constitucional, e a organização de todo o sistema de telecomunicações, a orientaçio do
Projeto é no sentido de figurar os diversos assentos em um só diploma legal,
denominado Lei Geral das Telecomunicações Braaileiras, compreendendo quatro
livros, subdivididos em títulos, capítulos, e seções.

UVRO I
PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Competindo à União, por interntedio de um órgão regulador, organizar a
exploração dos selViços de telecomunicaçao - e aí se incluem a execução, a
comercialização e uso dos serviços e a implantação e o funcionamento de redes de
b!lecomunicações, bem como a utilização do espectro de radiofreqüências e dos
recursos orbitais (art. 1.0

) - estabeleceu-se que o objetivo básico da regulação
promovida pelo Estado deve ser a garantia do direito de toda a população de acesso
às b!lecomunicações, a tarifas e preços razoáveis e condições adequadas. II o que
prescreve o art 2 0

•

Esse objetivo básico, da UIÚversitlizaçio dos serviços, deeorTe do principio
constitucional da isonomia. O Projeto procurou aperfeiçoar a normatividade da
Constituição da República, dando substância conceitual aos principios fundamentais
aplicáveis ao setor das telecomunicaçoes. Para tanto, fez imperativa a adoção de
medidas que possam ampliar o leque dos serviços, incrementar sua oferta e propiciar
padrões de qualidade. na forma e condições que serão estabelecidas pelas metas
especificas de urnversalízacão.

Em linha com .1 prermssa àe que o novo modelo instituclOnal das
teiecomurucacoes oraslieiras aeve ter como rererenCla os direitos dos usuanos dos
servíços. o arl 3.° do Proteto reiacIona esses dírettos. Entre eies, o de acesso aos

ser....lcos de mtereS5P coletivo. com DadroE's dt? aualidade fi resrularidademeãuados <l

SUd. natureLl. o dd. hberdad~ de escolha de seu pres~dor de SE'rvIÇ~. o d.l
inViolabilidade e do segredo da comunJcaça.o. li' o da preservaçeio de sua pnvacidade.

o arl 4.° elenca 05 principios constituCIOnaIS que condicIonam a validade da
regul4ção. quais sejam: da sobt!rania nacional, função social da propríedade.
liberdade de iniciativa, livre concorrência. defesa do consumidor, redução das
desígualdades regtonais e sociais, repressão ao abuso do poder econàmico e
continuidade do serviço prestado no regime público.

Harmonizando 05 direitos do usuário e consumidor com o princípio da livre
concorÍ"êncía e da justa competição, o Estado, pelo órgão regulador, deverâ ordenar
as atividades privadas e orgiUlÍZar os serviços públicos de telecomunicações,
compatibilizando-os com a necessidade de desenvolvimento econômico e social.

Nessa linha, há de se ter em conta que o principio que rege a organização dos
serviços de telecomunícação é o da livre, ampla e justa competição, cumprindo ao
Poder Público Impedir a monopolizaçáo do mercado e reprimir as infrações à ordem
econõmica. na busca do pleno a.cesso aos serviços que sejam de interesse coletivo. E
disso que tratam 05 arl 5.° e 6.0 do Projeto.

UVROIl
O ÓRGÃO REGULADOR

rtruLOI
DISPOSIÇÓES GERAIS

Quaisquer considerações que se queira fazer a propósito do delineamento do
perfil juridico do órgão regulador a que se refere o aft 21, XI, da Constituição da
República. bem como de seu regime juridico, devem repousar em algumas premissas
extraídas do próprio sistema constituCIOnal, confonne apontado a seguir.

A competêncía normativa da União, em matéria de telecomunicações (art 22,
N e 48, XII da Constituição), náo compreende apenas a edição de leis, mas também a

edição de norntas hierarquicamente inferiores, desde que não exorbitem do poder
regulamentar (aft 49, V da Constituição Federal).

A regulamentação, em nível infra·legal. das atividades de telecomunicações
- serviço público ou não - cabe ao Poder Executivo da União, exercido pelo
Presidente da República, auxiliado pelos Mimstros de Estado. No çaso. o Ministro
das Comunicações (Constituiçáo Federal. arts: 76; 84, IV, VI e parágrafo único; 87,
parágrafo único, 11). E agora: por força da Emenda Constitucional n° 8/95, esta
prevista a criação de um órgão regulador.

O órgáo regulador a que se refere o art 21, Xl, da Constituição da Republica,
terâ a competência que a lei lhe assinalar! compreendendo. dentre outras atribuíções,
a de elaborar normas hierarqUIcamente infenores ás leis. bem como o de velar pelo
cumpnmento áilS normas disciplinadoras de teiecomunJcacoes. de todos os mvel~

hierarqulcos. expeáindo 05 atos adrmmstrabvos cabíveís. A esse orgio poáe ser e é

atribuid.\. peoio Projeto.•\ re5ponsabiJidade pelol outorg., dp C'onceSSDe5 {incluindo <l

prepardçao e realtzacao de proceàlmentos Jicltatonos, E' permlssóes, pela expedícào
de autorIzaçóes. pela flscaltzaçdo. mter.vençâo e apltcaçáo de sanções.

As competêncías admmisLTahvas a'serem exercitadas pela Uní~o em matéria
de telecomunlcaçôes podem ser criteríos~ente repartidas entre o Ministério das
Comunicaçoes estritamente considerado. e o órgão regulador, nos tenno5 da lei. Mas
também podem ser atribuidas, como faz O Proj,eto.. precIpuamente ao órgão regulador,
reservado ao Poder Executivo o estabelecImento dd5 politicas governamentais para o
setor, e o que mais convier.

A expressão utilizada pelo art. 21. XI. da Constituiçáo da República - órgão -,
tem, no direito administratiyo tradicíonal, o sentido de "parcela despasonalizada da
Administração Ptíblicá', isto é, p~exo qe competênCias administrativas q1Je constitui
uma unidade desprovida de personalidade própria. devendo estar integrada na
estrutura de uma pessoa jurídica. Esse órgão poderia ser dotado de maior ou menor
autonomia, mas sempre integrado na estrutura administrativa do ente a que pertença,
com todos os condicionamentos dai resultantes. íncluslVe de ordem financeira.

Todavia, para que assim devesse ser concebido o órgão regulador das
telecomunicações, não havería necessidade de expressa previsão constitucional.

Também não há que se cogitar de um órgão regulador vinculado ao Poder
Legislativo, adotando por analogia a solução preconizada pelo arl 224 da
Constituição. Essa solução, transplantada para o setor das telecomunicações, estaria
eivada de inconstitucionalidade porque, devendo o órgão regulador exercer função
administrativa em matéria de competência da União, sua .vinculação ao Legislàtiv'l
seria ofensiva ao principio da separação dos Poderes. E se for despido de funçãu
administrativa não se atenderá ao comando constitucional.

A solução seria, portanto, conceber o õrgão regulador comO entidade dotada
de personalidade juridica, com fisionomia própria, inconfundivel com os modelos
tradicionais de entes governamentais de direito público, como seria o caso de mais
uma simples autarquia ou fundação pública, ou de direito privado. como as empresas
públicas, sociedades de economia mista e fundações privadas da Administração.

Referidos modelos tradicionais nio são 05 mais apropriados ao cumprimento
do comando constitucional. que a eles não se refere, direta ou indiretamente, ao
pootular a criação de órgão regulador.

O modelo tradicional de pessoa juridica de direito público implica necessária
submissão a regime juridico incompativel com atuação mais desenvolta do órgão
regulador, que se quer dotado de independência e de flexibilidade geftmcial
indispensaveis à consecuçào de melhores resultados, de que aquele regime, no mais
das vezes, é inibidor, porque acentuadamente burocrático. Demais dita0, a unidild~

de regime juridico entre o órgão regulador e a Administração Pública seria imprópria.
pois aquele tem poderes mclusive sobre estd - basta mencIonar que o Governo ainda
manter.:.. auranre certO tempu. embor,1. I.:uno. C' controie de empre5íl5 áe
telecomumcaçõe5, que estala0 supenas a junsdicão do orgio regulador.

. O modelo de pessoa luridu:a de direito prrvado, por sua vez. tambem nao f.'

apropriado. porque altamentt" queshonável, juridicamente. d atribuição d esses entes
de competênCias decisónas própnas do Estado. que consubstanciam exercícío de
autoridade pública, mterfenndo acentuadamente na esfera juridica de tercelTOS.
prestadores de serviços públicos e exploradores de advídades privadas, no setor de
telecomunicações.

Portanto. o desejável seria a criação de um novo ente a exercitar competêncías
de poder público, sem compromisso maior com o perfil LTadicional dos entes
governamentais em geral. Seria um ente do Estado, mas não integrante de sua
administração pública, direta ou indireta, como atualmente concebida.

Esse novo enb!, que seria uma Agência Reguladora lndepend _. ,eria
natureza fiducial. A ele, a titulo de dar cumprimento. ã determinação constitucional. e
na forma da lei, seriam atribuidas as prerrogativas de õrgão regulador, que deve
atuar com um grau de independência incomum, inusitado, que s6 se pode assegurar a
enb! que reúna condições de ser depositario de plena confiança e que, por essa mesma
razão, responde· exemplarmente se acaso deixar de cumprir seus graves deveres
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institu.cionaIS, dentre elés os decorrentes do exercicio da outorga de concessões e
perntissões de serviço publico e da expedição de autorizações para exercício de
atividades privadas pertinentes ao setor de telecomunicações.

A natureza fiducial, no campo dos negócios jurídicos, fundada no principio
da autonomia da vontade, sinônimo de confiança, conhecida desde o direito romano,
confere, a quem se atribui a gestão de bens e direitos destinados à realização de
detenninados fins, ampla liberdade de ação e plena titularidade de direitos e
prerrogativas voltados à consecuçãil do escopo assinalado.

Assim sendo, essa nova entidade. instrumento de atuação da União, seria
concebida com acentuado grau de independêncIa, compativel com a função
reguladora prevista na Constituição da República.

No caso, o que se atribuiria d essa entidade, concebida como Agência
Reguladora Independente, de natoreza fiducial, seria o dever de realizar o interesse
público, dotada da independência que se deve assegurar a quem será depositária" da
confiança do povo, como instrumento de atuação do Estado, com a contrapartida da
sua submissão, e de seus agentes, a mecanismos especiais de controle e eventual
promoção de responsabilidade.

o Projeto, assim. seria altamente inovador, mas inspirado em clássica
experiência Juridica, que se fana adaptar como técnica a ser utilizada pelo Estado na
consecução de algumas de suas finalidades.

Entretanto, .1 possibilidade de que uma interpretação conservadora da
Constituição - no sentido de que o fato de ela expressamente se referir ao órgâo
regulaàor das telecomLZlUcacoes nào conienria a esse orgarusmo. necessariamente, ~I
.:ondicão de autonomld - poaerh1 slgnincar digum fiSCO d Implementacao UlI
reforma, fez com que se procurasse. neste momento. uma proposta mais cautelosa.

Essa cautela. tOdavld. nao. slgnífica que o órgao regulador nao devd
apresentar caractensticas especiais de independencla que assegurem estabilidade d

sua atuação - ou sela, nonnalidade regulatória -, de forma a transmitir ao mercado
d credibilidade necessarIa à atração de investimentos pnvados pata o setor.

Tais características relaeíonam-se, baSIcamente. ti independência decisória
(isto e, cabe ao órgao regulador a decisão adminisb"ativa final sobre Os assuntos de
sua competência, e seus dirigentes têm mandato fixo), à autonomia de gestão
(essencialmente no tocante aos procedimentos de licitação para compras e para as
outorgas, e quanto à administração de recursos humanos) e à autonomia
orçamentária e financeira.

Esse acentuado grau de mdependência do órgão regulador justifica-se em
razão das graves responsabilidades que se lhe atribuem.

A efetiva observância das normas disciplinadoras das telecomurúcaçàes pelos
operadores do setor, e que o órgão regulador deve aplicar, só sera. possível se esse
organismo tiver condições de atuar com desassombro, pois o universo de seus
destinatários compreende até mesmo, e por ora, empresas estatais de elevado porte,
bem como compreenderá operadores da iniciativa privada detentores de grande
poder económico.

Ademais, o novo modelo proposto como órgão regu1ador das
telecomunicações vem ao encontro também de uma nova concepção do próprio
Estado e dos papéis que a ele devem ser reservàdos. Integra, auim, um conjunto mais
abrangente de instrumentos de atuação do Estado cujo novo perfil, num procl!lllO
mesmo de sua remvençio, a sociedade- em .geral está a exigir. Esse novo perfil não
pode deixar de prívilegiar mecanismos que assegurem a' maior transparência pOlllvel,
condição indispensável ao adequado controle de sua atuação pela sociedade, por suas
entidades representativas. e pelo próprio cidadão.

Assim inspirado, o Projeto cria, nos seus arts. 7.Q e 8.0
, a Agêtu:Ut Bnrsildm

tU Te1Et:omuniJ:Jlçoes como autoridade administrativa independente, inb!grada porém
ã Administração Federal Indireta, ,vinculada ao Minislêrio das Comunicações. Dá,
assim, cumprimento ao preceitu. constitucional de entregar a regulação das
telecomunicações brasileiras a um órgão que ·se quer independente, disciplinando o
processo de sua instalação, bem como seu funcionamento, suas competêt\cial e sUA

extinção.

Em razão m""mo desse peculiar perfil que ao órgão regulador se quer
atribuir, o Projeto de Lei ora encaminhado a Vossa Excelência cria referido ente não
como mais uma dentre tantas pessoas jurídicas de c~pacidade exclusivamente
administrativa, mas sim como entidade submetida a regime autárquico especiaL

A instalacão da Agência ficará a cargo do Poder Executivo. Seu Regulamento,
aprovado por Decreto do PreSIdente da República, estabelecera a estrutUra geral e as
atribuiçbes àos diversos orgarusmó5 mtemos da AgênCia, e SUd eàiçáo caractenzara d
inotalaçáo do órgão lart. 9.').

A AgencJa dispord. como orgàos supenores. do Conselho Diretor e do
Conselho Consultivo, o primeiro sendo seu organismo máximo. Havera também

Procuradoria, Corregedoría. Biblioteca e Duvidaria. sem pre]uizo da criação de outras
unidades, necessãnas ao desempenho das diferentes funções. A Agencia terá sede no
Distrito Federal. podendo estabelecer urudades regicnais.

Os arts. 10, 11 e 12 tratam dos recursos humanos da Agência, criando seus
cargos em comissão de natureza especial e de direção, gerêncta e assessoramento.
Além disso, a Agencia poderá requisitar, com õnus, servidores de outros órgãos e
entidades da administração, requisições essas que serão irreeusãveis nos dois
primeiros anos após sua instalação.

Conforme prevê o art. 13 do Projeto, as dotações orçàmenlárias da Agência,
bem comO a programação orçamentária e financeira de sua execução, observarão p

seu planejamento próprio, para sua inclusão na lei orçamentária anual, não sofrendo
limites em seus valores para movimentação e empenho.

As despesas decorrentes da instalação da Agência serão realizadas pelo
Poder Executivo, através do Ministério das Comunicações, que poderá utilizar,
remar..ejar e transferir saldos orçamentários, bem como usar recursos do Fundo de
Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL, conforme estipula o art. 14.

Por outro lado, tostrumento que será de atuação do Estado, somente poderá
ser a Agência extinta por lei especifica, hipótese em que reverterão à União seus bens
e competências (art. 15).

TÍTULon
AS COMPETÊNOAS

À Agência caberá regular as telecomunicações, exercendo o poder concedente
dos serviços públicos e a administração ordenadora das atividades privadas.

Em se constituindo como pessoa jurídica sob regime autlrquico especial, com
competências e funções especificadas no Projeto, que têm como fundamento último
de validade a própría Constituição da República, deve o órgão regu1ador gozar das
prerrogativas e sofrer as restrições inerentes às funções que lbe serão cometidas.

.o art. .16 do, Projeto discrimina as principais competências da Agência,
indispensávei~ ao cumprin;tento de suas. finalidades institucionais. Entre elas, expedir
normas disciplinadoras da prestação e ,fruição, dos, serviços de telecomunicações rim
regime. público, bem como 05 currespondentes atos de outorga, e expedir regras .
disciplinadoras das atividades de telecomunicações no regime privado, com as
respectivas autorizações.

,E$e, ta,is normas. disciplinadoras estarão as referentes ã interconexão, ,ã
adminístraçào dos Dlanos fundamentaiS d~ :iín;ilização, transmissão, sincronismo 'e
numeracào~ e -outr~. O Prpleto Qcl. a:;su;n. acieauada ilexibilidade a amacao do órgão
regulador d~ modo d pel?7!itil:..Jhe. mcqrpQrar D5 benefíCIOS decorrentes da evolucao.
tecnoJóg!c? eq'l p~,?veit9 .del competiçao.e.dos conSUmIdores.

Quanto aos atos de outorga, o Projete- prevé que à Agencia caberá tanto a sua
edição como,também, nos. caso~ de serviços explorados em regIme de concessào ou
pennissão. a ,celebraçãO e o gerenciamento dos correspondentes contratos. A ,ela
competirá, também, promover a declaração de ~tilidade pública, para fins de
desapropriaçiiCl ou instituição de servid~o administrativa, dos bens necessárí"'l ,ã
implantação ou manutenção do serviço no regime público.

Ca~r!, também ã ,Age/lpa administrar o espectro de radiofreqüências e o U!lO

de saléli~,<!e, tel""qm1/nicaçpes, expedindo a regulamentação associada, editando 05,

correspondentes atos de outorga e fiscalizando a sua exploração.

A Agência caberá ainda propor ao Presidente da República, por int>!rmédio
do Ministra das Comunicações, o estabelecimento e ~s alterações das politicas
governamentais para o setor, com seus respectivos planos de implementação.

Corolário do exercicio das competéncias que são atribuidu à Agência é o
acompanhamento, por ela, das atividades e práticas comerciais no setor de
telecomunicações, com a fixação, controle e acompanhamento das tarifas doa servicos
prestados no regime público, bem como com poderes de c""trale, prevenção e
repressão às infrações contra a ordem econômica, ....peitadas as compeMncias do
CADE.

Como expressão maior de sua independência, caberá à Agência arrecadar e
apJicar suas receitas, bem como decidir em último grau sobre as matérias de aLld

alçada.

Caberá ã Agência. também, resolver administrativamente sobre a
interpretação da legislação de telecomumcaçàes, prover sobro 05 casoa omiuos e
compor, na esfera administrativa, conflitos de interesse entre prestadores de serviços
de telecomunicações.

Por fim, à Agência caberá adotar todas as medidas que forem necessárias
para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das
telecomurucações.
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Exercendo esse conjunto de competéncias. a Agência terá plenas condições de
,regular adequa~amente o setor de telecomunicações e, fazendo-o de forma
competente e transparente, construir a necessária credibilidade para estimular os
investimentos privados, nacionais e estrangeIros, que víabilízem o ab!ndimento ás
necessidades da soci~dadebrasileira.

Por outro lado. o Projeto atribui expressamente ao Poder Executivo, nO seu
art. 17, competéncla para estabelecer e rever as políticas governamentais para o ~tor,

a partIr das propostas iomuladas pela :\gência. As principaiS atribuições, temas
dessas pohâcas. listadas no Protem, SdO a5 segutntes:

J) instituir Oll eltmmar <1 prestacdo d" modalidade d{' servl('o no reglm!"
publico, com ou sem caratC'r de exclUSIvidade. e definIr as modalidades a ser
prestadas no regime privado. ASSIm. o Poder Executivo estará decidindo quais
serviços serão explorados em regIme de concessão, perrníssao ou autorizaçãO, de
modo a tornar possível graduar d. aplicação, li cada modalidade de serviço, dos dois
principios bãsicos da reforma estrutural, menclonados na parte 11 desta Exposição de
Motivos, quais sejam, d competição na exploração dos serviços e a universalizaçdo do
acesso aos serviços básicos:

b) aprovar o plano gt!TaI de outorgas dos serviços prestados no regime público.
Dessa fonna, o Poder Executivo estará exercendo sua competência constitucional,
decidindo, em nome da União, o momento das outorgas para que os serviços sejam
explorados em regime de concessão ou permissão. A execução do processo
correspondente, culminando com a edição dos atos de outorga propriamente ditos,
será então mero procedimento administrativo d ser desenvolvido pelo órgão
regulador;

c) aprovar o p/nno geral de JlI~tas para Itniversalizaçào dos serviços prestados no
regime público. Com isso. será possivel redUZir ou ampliar os objetivos de
universalização e as obrigações de serviço universal, conseqüentemente reduzindo ou
aumentando os seus custos e as respectivas necessidades de financiamento, definindo
também as fontes de recursos para esse fim;

d) estabelecer limites à participação estrangeira no capital de prestadora de
serviço dI> telecomunicações. EsSe!! limítl's poderãO ser definidos por"mOdalidade de
serviço, ser adotados em casos e~pecíficos, na base da reciprocidade, óu mesmO não
existir. dependendo do interesse nacional. A previsão legal dessa faculdade dá ao
Governo a flexibilidade necessária à gestão do assunto;

e) autorizar a participação de empresas brasileiras em organizações ou
consórcios intergovemamentais destinados ao provimento de meios ou â prestação de
serviços de telecomurucações. Essa faculdade enecessãria porque, n05 CasOI em pauta,
as empresas brasileiras estariam, na prática, atuando em nome do Governo Brasileiro.

TíruLom
OS ORGANISMOS SUPERIORES
Capitulo I
O Conselho Diretor

O órgão máximo da Agência s~râ composto por cinco Consclheiros (art 18),
devendo suas decisões ser tomadas por maiona absoluta. salvo previsão regulamentar
mais eXIgente.

As sessóes do Conselho Diretor serão registradas em atas, que ficaráo
dispomvels para conhecimento geral na Biblioteca dó órgio, d não ser que haja
neceSSidade de sigilo, por razoes pertinentes a preservacao da segurança do palS, d.

segreào protegIào ou d Intlmlddde de alguem lart 19).

o art. :?O dll ProJeto dlSCrtmmd .1 loompetent:'Ja do Conselho Diretor. tanto no
que concerne da propna argilo, quanto tiS pernnentes ao cumpnmento de suas
finalidades instituCIonaIS.

Quanto ao propno órgilo, merecem destaque: aprovação do regimento
interno da entiaade; modificação do Regulamento, d ser submetida à aprovaçáo do
Presidente da RepúbHca: autorIzação de terceirizaçóes; autorização para aquisição e
alienação de bens; e aprovação, para sua Instrumentalização, de regras própnas de
licitações e contratos. •

No que concerne ao cumprimento das finalidades institucionais da Agência,
cabe ao Conselho Diretor: propor o estabelecimento e alteração das politicas
governamentais a respeito de telecomunicações; editar atos de conteúdo nonnativo e
de caráter geral disciplinando a aplicação das leis de telecomunicações; decidir sobre
todos os atos importantes no procedimento de outorga de concessões e pennissóes
para exploração de serviço no regime público, tais como aprovar editais de licitação,
homologar as adjudicações, autorizar renovação e transferencia de outorgas, bem
como decretar intervenção. encampaçào, caducidade e prorrogação; aprovar o plano
geral de autorizações de serviços prestados no regime privado; aprovar editais dI>
licitação, homologar adjudicações, aprovar 05 atos de outorga, bem como decidir
sobre a prorrogação ou renovaçào, a tran5ferencia e a extinção em relação às
autorizações para prestação de 5P~ÇO em regime privado, na forma do regimento
interno; aprovar os planos de destinação de faixas de radiofreqüências e dos recursos
orbitais; e aprovar os planos fundamentais para redes de telecomunicações, na fonIUl
do regimento interno.

O Conselho Diretivo dl>verâ ter condições de exercer .uas funções livre de
amarras externas, inclusive no que diz respeito ao Governo, ressalvadas as
competências d ele reservadas. Buscando assegurar essa independência, 05

Conselheiros serão brasileiros de reputação ilibada. formação universitária e elevado
conceito no campo de sua especialidade. devendo ser escolhidos pelo Presidente da
República e submetidos à aprovação do Senado Federal (art. 21).

Para otimizar e agilizar o inicio das atividades do órgào regulador. o Projeto
investe 05 cinco primeIros Conselheiros com mandatos de t:rês, quatro, cinco, seis e
sete anos, confonne determinado pelo decreto de investidura.

Assim, como 05 mandatos dos subseqüenms Conselheiros seria de cinco
anos, haverá anualmente a nomeação de um membro do Conselho Diretor, COmo

forma de permitir a permanente renovação parcial e periódica do colegiado. com a
const.nte participação dos Poderes Executivo e Legislativo. Nessa I1U!5ma linha,
procurando evitar a formação de feudos decisórios. permite-se apenas uma
recondução dos Ccnselheiros (arts. 22 e 23).

Conquanto não sejam servidores estáveis ou vitalícios, o Projeto confere aos
Conselheiros garantias es~iai5 para tl permanência na função e exercicio do
mandato com a Impessoalidilde devida.. fe5tnngindo li sua perda aos casos de
renuncia:. ou por iorcd de declscio JudiCJdl deflmtIva. ou amda em decorreJtCIa de
processo illáminlStranvo diSCiplinar. caso em que cabera. ao Presiéiente da República
detenmnnr o afastatnE'nto ~rt"'\'E"nt1\'o. Quando for o caso, (' profE"rir ('I julgamento CarL
24).

A substituiÇào dos ConselheIros, nos casos de Impe,hmento e vacâncId, ser"
disciplinada pelo Regulamento. conforme dispõe o art 25 do Projeto.

Os Conselheiros, muito~embora não integrantes do aparelho estatal em sua
estrutura direta, fazem parte da categoria ampla de "dgentes públicos". devendo,
pois, atuar com independência funcional, prerrogativas e responsabilidades próprias.

A concretização da independencia da Agência repousa, por certo, na
independência dos membros de seu órgão máximo, dai porque se lhes proibiu o
exercício de qualquer outra atividade profissional, empresarial, sindical ou de direção
político-partidária, bem como que tenham interesse significativo, direto ou indireto,
em empresa da área da telecomunicações ou a ela relacionada (art. 26). Seguindo a
tndição constitucional, abriu-se-lhes, como exceção à regra proibitiva, a possibilidade
de exercicio de cargo ou emprego de professor universitário. desde que pret'ente a
compatibilidade de horário com as funções de Conselheiro.

Procurando assegurar atuação imparcial e independente da Agência. o art. 28
do Projeto proibe o ex-Conselheiro, até um ano após deixar .eu posto, de representar
qualquer pessoa ou interesse perante o órgáo regulaC:ür, oU usar, em favor de
qualquer empresa ou entidade, informaçlle5 privilegiadas obtidas em decorrência de
.uas antigas funções. Para coibir tal comportamento, estabeleceu..., que o desrespeito
à proibição tipifica ato de improbidade administrativa (art. 9," da Lei n." 8.429/92).

O ConselhotJiretor será presidido pelo Presidente que. nomeado pelo
Presidente da RepÜblica. terá funções de direção. representando externaInente a
entidade e exercendo o cOIlumdo hierárquico sobre o pesaoal e o serviço (arts. 29 e 30).
A representação judicial da Agencia será exercida por sua Procuradoria,

CapituloIl
O Conselho Consultivo

Como forma de efetivar a participação dos Poderes do Estado e da sociedade
na fiscalização do órgão regulador, concebeu-se o Conselho Consultivo, organismo
composto de representante. dos Poderes Legislativo e Executivo e de entidad"es
representativas da sociedade. conforme definido no Regulamento (art. 32).

Caberá ao Conselho Consultivo opinar sobre o plano gmz1 de OUtorgR5 e o plano
de m~tas para uniVt!T'SlÚizaçãD dos serviços públicos, aconselhar quanto à instituição ou
eliminação da prestação de um serviço no regime público, e conhecer dos relatórios
anuaIs do Conselho Diretor (art. 33).

o.s membros do Conselho Consultivo não serão remunerados e terão
mandato de três an05. vedada a recondução. Os mandatos dos onmeIros membros do
Conselho serao de um. dOIS e tres anos. àe forma que o Conselho tenha anualmente a
renovação de um ter('o de seus membros lart. 3-1).

TÍTUl.o I"
.,\ ATIVIDADE E O CONTROLE

o projeto traça d5 linhas mestras que devem onentar a atuação da Agência,
comprometida com as modernas exigencIas de uma administração que se quer livre
do esc1erosamento burocrâtico de que tanto se ressente oi administração pública em
geral.

Impi>e-se, na gestão da AgênCia. uma atuação inspirada no modelo que se
costuma designar como ge-rencial, com traços caracterisbcos que, sem prejuizO da
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necessária formaIízação de atos e procedImentos. do indispensável processo, nào
permitam o fOrnlalismo despropositado. comprometedor da agilidade e da eficiência
do órgão regulador.

Sem embargo do controle mediante processo, indissociável da atuação do
Estado no exercicio de suas funções nonnativas e ordenadoras, deve ser encarecida a
importáncía do controle por resultados. De nada adianta uma atua.çào escorreita. do
ponto de vista legal, substancJaJ e fonnal, se os resultados que a AgêncIa deve buscar
nào forem sendo paulatinamente alcançados,

A consecução das finalidades que lhe solo assinaladas e que justifica a. criação
... atuação da Agência. Os resultados e que constituem, por excelência, a medida de
sua eficiência. Resultados dotados da melhor qualidade possível, e que demandam
flexibilidade operacional que pode ser obtida valendo-se, parcimoníosamente,
inclusíve da terceirização - decisão da alçada do Conselho Diretor, como visto
anteriormente (art. 20).

Voltada ao atendimento do mtereSSrt da sociedade de pleno acesso às
telecomunicações a tarifas, preços e condições razoavels, d atuação da Agência deverá
ser pautada pelos pnnclplOs d. legalidade. finalidade. razoabilidade,
proporcionalidade, impessoalidade. Igualdade. devido processo, publicidade e
moralidade (art 36).

Cria o ProJeto um mecanismo Simples para dar transparéncia e publicidade
aos atos e documentos da AgênCIa, que deverão ser abertos d qualquer pessoa. O
direito de vista, de certidão e de íniormação serã, assun, implementado de forma
totalmente desburocratizada. bastando urna consulta na Biblioteca do órgáo. Fogem
desse procedimento os documentos e os autos que, por motivos indicados no Projeto,
não possam ser abertos â consulta do públíco (art. 37).

Para garantir a transparéncla. as decisões da AgênCia deverão ser sempre
motivadas (art 38), prodU2:lndo efeItos .penas .pos sua publicação no Diáno Oficial
da UniàC', no caso de atos normativos. ou notificaçào. no caso de atos de alcance
particular I.art 39) .

~o exerCido de suas competenctas. tera o orgão que respeItar prazos.
estabelecidos na lei. para praticar atos <làmtmstratIvos ". adotar oroVldênclas
necessana3 a sua aDh~acao.'earanttndo .1 marufestacao orevla de interessados e
penmbndo. nos proc~dlmento;sanclonatOrlOs. a previa e a~pia deiesa do acusado.

Como 'd VistO. terá <.l Agencld competencla para editar aros normatn:os dt,
caráter geral. mmudenclando Or; delmeamento!> Impostos pelas lel~ de
telecomUnicação. para ensejar sua fiel pxecucáo, bem como pelos decrE'tos qUE' forem
baixados pelo Presidente dd. Republica,

Tera a AgenCia. portanto. um poder normatIvo mfra-Iegal sobre o setor de
telecomuntcaçoes. exercendo-o com o auxIlio da socIedade; que devera ser ouvida.
necessanamente. atraves do mecanismo de consulta publiCa. fonnahzada por
publicação no Diário Oficial da Untão. e na qual as cribcas €' sugestões recebidas
merecerào exame, permanecendo à disposição do publIco na Biblioteca (art. 40).

Para ressaltar e dar efetividade ao controle externo da Agência, no que diz
respeito à legalidade. legItimidade e economicidade de seus atos. prevê o art. 41 do
Projeto a existência de um Ouvidor, a ser nomeado pelo Presidente da República,
com a função de produzir relatórios criticos a respeito da amação da. Agência. Será
um ombudsman d encaminhar suas críticas ao Conselho Diretor, da Conselho
Consultivo. ao Poder ExecutIvo e ao Congresso :0;aclonal. fazendo-as publicar para
conhecunento geral. Tera mandato de dOIS anos. admitida uma recondução.

Á Corregedoria caberá acompanhar o desempenho dos servidores da
Agência, avaliando sua suficiência, o cumprimento dos deveres funCIOnais e
realizando os processos disciplinares (ar!. 42).

TíIULov
AS RECEITAS

Como mencIonado antenormente, é essencial, para garantia da efetiva
independência do órgão regulador, que ele tenh~ aut~no~a financeira. Esse tema já
foi abordado no art. 16 do Projeto, que confere a AgenCIa poderes para arrecadar e
aplicar suas receitas, e no art 14. que transfere ~ Agência.as ,obrigações ~ dí~eit05 do
Ministério das Comunicaçóes correspondentes as competências a ela atríbwdas pela
nova lei.

Isso, entretanto, não e suficiente. Ê necessário Ir alérr definíndo
especificamente as fontes das receitas. de maneira ~u~ elas possam~efe~vamentegerar
recursos em montante suficiente para custear as atiVIdades da AgenCIa. tanto as suas
despesas correntes comO seus Investimentos .-,atrimomais.

Tratando-se o setor de telecomumcaçbes de um dos segmentos mais
dinànucos da econolIUa. nada mais natural que se busque, nele mesmo, essas fontes
dos recursos a serem usados em sua regulação. Considerando os beneficios
económicos que os agentes privados extrairão das concessões, ?ermiSSõe5 e
autorizacàes que obtiverem para os 5ervH~os de telecomunicações. é perfeitamente

válido definir que essas outorgas se dêem a título oneroso, de maneira a se estabelecer
um Vinculo direto entre tais benefícios e o custeio das atiVidades regulatórias.

Conslaeranáo. adicionalmente. que o poder de outorgar é- da Uniao. ê
decorrênCIa natural desse raclociruo que os ónus Impostos as outorgas resultem em
rf'Cpüas nar.1 .1 l:nidu "(lU'~, t(lnát" l?St.l••ltra"l?'i d.l 1.", or.l ["Iropost.\. IncumbJdo .:
Agencl<l' de exercer cl~ é\tlvldade~ espccitIcàs dI? regulacdu' do setor - em
cumpnmento da mandamento C"onshtuclOnaJ - . por meio desse mesmo instrumento
atribua d. Agencia essas receitas.

O art. 43 do Projeto, portanto, autoriza a Uniào d cobrar pela concessào,
permissão ou autorização para a exploraçao de serviços de telecomunicações e para o
uso de radiofreqüências - seguindo o preceito previsto pelo arl 26. inCISO IIL da Lei
n.' 9.074. de 7 de Julho de 1995. e repetindo dIsposição contida no art 14 da Lei n.'
9.295, de 19 de julho de 1996 -, deternunando que o produto dessa arrecadação
constitua receita da Agência.

Em adição, e uma vez que à Agência caberá também a atividade fiscalizadora
da prestação dos serviços, o Projeto estabelece, em seu art 44, que constituirá receita
da Agência também o produto da .rrecadação das taxas de fiscalização.

Dependendo de como ocorrerem as cobranças pelas concessões, pennissães I;'
autonzações - se na fonna de quantias predeterminadas, a vista ou a prazo, ou se na
forma de percentuais sobre o famramento - é possível que as receitas delas
decorrentes apresentem fluxo irregular, em funçáo do ritmo em que essas outorgas
ocorrerem, e dos valores dos negócios a que elas se referirem. Haveria, portanto, o
risco de, num determinado ano, as receitas super:J.rem de muito as necessidades da
Agência e, noutro, de ficarem muito aquém delas. Trata-se, certamente, de um risco
de todo indesejável.

Para reduzi-lo, portanto, o Projeto ~reconiza, em seu art. 45, que a Agência
estabeleça, anualmente, o seu orçamento, considerando o planejamento de suas
receitas e despesa.s num horizonte de cinco anos e buscando o equilibrio orçamentário
e financeiro durante todo o periodo. Assim, os eventuais excessos de receitas de um
ano seriam utilizados para suprir as necessidades de recursos nos anos subseqüentes,
devendo a Agência transferir ao Tesouro Nacional o saldo remanescente.

De modo a permitir uma gestão adequada dos recursos assim ~adados

por parte da Agência, a melhor solução seria a constituição de um fundo especial.
Considerando, entretanto, as limitações constitucionais hoje existentes quanto a essa
proposta (exigência de lei complementar), e que já existe um fundo específico para o
setor - o FISTEL, Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, criado pela Lei n.o
5.070, de 7 de julho de 1966, e mantido pela Lei n.' 9.295, de 19 de julho de 1966 (ar!.
15) - a solução preconizada pelo Projeto ê a passagem desoe fundo para a
administraçáo exclusiva \la Agência, a partir de sua instalação (art 46).

o FISTEL, entretanto, de acordo com a lei de sua criação, não contempla a
possibilidade de mclusão, entre suas ~ontes, das receitas decorrentes das cobranças
pelas outorgas. Da mesma forma. a apücaçáo de seus recursos e restnta à fiscalizaçào
dos servIços. Para adequa-lo. portanto. a utilizaçào pre1:omzada. cuida o Projeto, em
seu art 47, de alterar aiguns disposibvos da Lei n.~ 5.070/66.

Denrre essas alteracoes. cumprem ser Citadas dS ào art. 2.:, para inciusao,
enD'e as rontes. àaqueias relattvas ao ·exerclcio do poder concedente dos serviços de

telecomumcacDes no rCgIm·.:' pubhco. dO exerclcio d.. ativldadf' oTdehaClor.l dd
exploraçao dos servu;os de telecomumcaçoes no regime pnvado. e da expedic;ao dI;'
autonzacao para uso de radiofreqüências para qualquer Um. Essas receitas. a Lei n.:'
9.295/96 expressamente deshnou cl coberh1ra dos custos do exercido das atribuições
de órgão regulador, pelo Ministério das Comunlcaçóes. Além dessas, são incluídas
também as receitas proveruentes da venda de publicações, dados e informações
técmcas. mcluslve aquelas utilizadas nas licitações realizadas pela Agência.

Por outro lado, a nova redacão proposta para o art 3.° da Lei n.O 5.070/66
pemute • utilização de recur.;os do FISTEL para atender as despesas de custeio e de
capital que a Agência vier a realizar no exercício da competência que lhe e conferida
pela lei.

Essas alterações, por certo, nào se constituem ~m qualquer desvirtuamento
dos objetivos do FISTEL. De fato, índependentemente das alterações institucionais
que estão ocorrendo no setor, principalmente em decorTência da dprovação do Projeto
de Lei ora proposto, a própria evolução da tecnologia n05 últimos anos, associada às
perspectivas para o futuro próximo, traz profundas implicações sobre o conceito de
jisClllizaçãa predominante à êpoca da aprovação da Lei n.O 5.070, trinta anos atrás. Hoje
nào há como dissociá-lo do extremo dinamismo que se obselva na tecnologia, na
evolução das aplicações que ela viabiliza, e nas necessidades dos consumidores, de
modo que é fundamental considerar-se também, dentro do mesmo cllnceito, as
necessidades de atualização da regulamentação e a corresponden'"
instrumentalização do aparato fiscalizalório, através de investimento. em
equipamentos, instalações e demais facilidades.

Em adição, trata o ar!. 48 de atualizar os valores das taxas de fiscalização,
enquanto o ar!. 49 cuida dos preços de serviços prestados pelo órgào regulador. não
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considerados na versão original, mas que têm se revelado, ao longo do tempo, de
grande importância na composição dos custos do Ministério das Comunicações no
exercício dessa função.

Finalmente, cuida o Projeto, em seu art. 50, de transferir para a A~ncia, a
partir de sua instalação, tanto os saldos existentes do FISTEL, inclusive as receitas que
sejam resultado da cobrança a que se refere o art. 14 da Lei n." 9.295/% (pela outorga
de concessão para exploração do serviço móvel celular, por exemplo), como lt

responsabilidade pelo pagamento dos comproIIUssos decorrentes de processos em
andamento, incluindo 05 empenhados, ligados a atividades que lhe estejam sendo
transferidas pela Lei.

rtruLOVI
AS CONTRATAÇÓES

Em face mesmo da peculiar natureza da Agência Brasileira de
Telecomumcaçães. concebida para atuar com a maior flexibílidade gerencial, não há
como deixar de movar quanto ã disciplina de sua atividade contratuill, obedecidos 05

dispOSitivos dod. ConstítuicdO farto 3:"". x,'Xn de Igualdade O? condições a todos oS
concorrentes.

Nf?SSf? sentrdo. Ctlld.t (t PrOfeta, nos <1rtIr.0<' 51.1 Sr", àdS rtrrrtrataC'Ôf'C

destinadas d JOstrumentahzaçao Od Agimcld. estabelecendo regime proprlO parcl à~

licitações com referido escopo, sem embargo da prese-rvacao do regtme comum a
Adminlstraçáo Pública em geral. hOje consubstanciado na Lei no" 8.666. de 21 de
Junho de 1993, quanto doa proced1mento das hcJtaçoes pertInentes a obras e serviços dt'
engenharia civil.

Portanto, exceto para contratação de obras e serviços de engenharia civil, o
procedimento das licitações destinadas à Jnstrumentahzaçao da Agencia poderá
obedecer regras própnas, constituindo modalidades de certame a cOl1&ulta e o
pregão (arl51).

Essas novas modaHdades de lícitação d~veráo ser, consoante preve o art. 52
do Projeto, diSCiplinadas pela Agência, observadas as disposições da Lei em que o
Projeto se converter. E este elenca regras que visaIJl a assegurar a observância de
princípios fundamentais como os da instrumentalidade das fonnas, vincuJac;'ão ao
instrumento convoca1ório do certame. julgamento objetivo, publicidade, devido
processo, dentre outros,

Contêm o Projeto, ainda, em seu arl 52, a premissa de que a finalidade do
certame é, por meio de disputa justa entre interessados, obter um contrato econômico,
satisfatório e segtrro para a Agência. E, quanto ao instrumento convocatório,
estabelece diretrizes no que tange à definição do objeto, qualificação doo
proponentes, aceitação de propostas e julgamento. Adicionalmente, preconiZa que, em
função da especificidade da Agência, somente sejam aceitos certificados de registro
cad..lral por ela expedidos, devendo o cad..lro estar permanentemente aberto ã
inKriÇào dos interessados.

Em resumo, o Projeto confere à Agência autonomia para elaborar as regras
disciplinadoras de suas licitações, estabelecendo. todavia. as necessárias balizas, de
sorte a prestigiar o caráter cagente dos princípios e regras mais gerais a serem
preservados.

Na seqüência, o Projeto dã a configuração da cOlUlulta e do pregão. Essas
modalidades de licitação não se Iraduzem em simples alteração de nomenclatura.
Comparadas com as modalidades tradicionais de certames lic:itatórios evidenciam
inovações que, em razão mesmo da experiência haurida com a aplicação da Lei n.o

8.666/93, estão voltadas à implementação de um modelo gerencial de atuação do
órgão regulador.

o pregão é a modalidade de certame a ser adotada para fornecimento de
bens e serviços comuns, em que concorrentes previamente cadastrados deverão fazer
lances em sessão pública (art. 53).

Conquanto essa restrição do pregão, em pnncipío, apenas a concorrentes
previamente cadastrados, prevê o arl 5-1 do Projeto sua abertura a participação de
qualquer interessado. com venficaçao. do um 50 tempo. da qualíficaçao subjebva de.
cada qual e àa aceltabilidade QdS respe<:tl\'as propostas. apos a etapa competitiva. nO!l~·
casos de contratarão d~ hf>n!' f> 5PT\'Ie-OS comuns dE" alto v,110r. ou quando o numero d~'

cadastrados na dasse lor inferiOr ,1 CinCO. ou para o regIstro de preços, por exemplo.

Já a consultot é a modalidade de certame a ser adotada para forneamento de
bens e serviços diferençados. isto c, dqueIes que não são nem de engenharia civil. nem
comuns. Exemplos são os serviços técrucos especialízados comO 05 de consultoria,
auditoria e pesquisa. ou o fornecimento de equipamentos e sistemas especiais. como
os destinados do radlomonitoragem. etc. Participaráo dela apenas os que forem
consultados, e a decisão ponderará o custo e o beneficio de cada proposta, tendo em
consideraçáo a qualifícação do proponente.

V~se, portanto, que serão avaliados em conjunto os elementos subjetivos,
objetivos e comerciais das propostas dos consultados, re- npendo-se assim, também,

com o tradicional modelo que separa nitidamento! as fases de habilitaçio de licitantes
e de classificação das propostas, na busca de maior rapidez e eficiência, e do melhor
resultado (art. 55).

Objetivando evitar burocratização, agilizar desempenho e usufruir de
experiência profissional externa, a Agência poder.. utilizar, mediante contrato,
têcnicos ou empresas especializadas, bem como consultores independentes e
auditores externos, para qualquer atividade de sua alçada que não envolva tomada de
decisão (art. 56), como a fiscalização de serviçoo, o desenvolvimento de normas
regulamentues, a realização de procedimentos Jicitalórios e outros correJaloL

LIVRom
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÓES

TínJI.OI
DISPOSIÇÕES GERAIS

Serviços de telecomunicações, em principio, constituem serviço público na
acepçio juridico-constitucional-administrativa da expressio, sendo dever da Uniio
auegurar sua prestaçio, diretamente ou mediante outorga a terceiros, lII!Jn prejuizo,
portanto, da sua titularidade quanto aos mesmos.

A lei, a ser editada pela Uniio (conforme art. 22, ]V da Constiluiçio Federal),
pode distinguir, ou pemútir que por normas inferiores sejam relacionadas, dentre as
possíveis operaç6es tecnicamente qualificáveis como telecomlUlicaçõet, e em rUi<>
mesmo de critérios que referida lei estabelecer, as que são qualificadas comO sen<iço
p*blico e as que não são. M que nio qualificar como serviço público poderio ser
realizad.. e exploradas economicamente pela iniciativa privada, como direito enio
como dever, desde que observadas as exiSências legais pertinentes li ma~a, e
mediante previa autorização que a lei porv~ntura exija. Servem de exemplo para_
caso os setores de energia elétrica e transportes, que já comportam distinc;ões quanto
ao que constitui ou nao objeto de cooceslio.

Ta.nto as operacoes de telec.omunicac:õe5 ~ut!! forem qualificadas COmo

serviço púbücc, ~uantO dS que 1llS5lm nâo torem. estando sujeitas. com maior ou
menor inrensidilde. ã discipÍlna normativa de competência da Uniio, devem ser por
esta f1scai1zadd!o, OC; ort("radort·~ d(l tE"lecomunll:ac(){>~. pm ambas os setores. n("am
submetidos. dSSlm. e n~s termos dd ~(?I. d autorlaade dd União. que atuara oral Como
Poder concedente. ora como responsavel por fazpr respeitar, pelos que exercem
atividades pnvadas. as normas que as disciplinam.

Capitulo I
Definições

Nio convêm que a lei estabeleça definições. Isso cabe à doutrina. Mas, .s
vezes, a lei deve fazé-lo. E o que ocorre no caso. O Projeto de Lei em pauta inicia o
Livro m definindo serviço de telecomunicações, telecomunicaçio e estação de
telecomunicações (arl 57). Propicia, por um lado, excluir de sua regulaçio serviçoo
que não estejam tipificados como tal, como ocorre com serviçoo de valor adicionado
(art. 58) - mantendo conceito estabelecido pela Lei no" 9.295/96 - e, por outro,
restringe o alcance de su.. nonnas ãs atividades que não estejam confinadas aos
limites de uma mesma edificação, propriedade móvel ou imóvel.

"É importante ressaltar o conceito de serviço de telecomunicações, não
explicito na legislação até o momento, que, de certa forma, vincula sua definição à
existtncia do seu consumidor, ao detenninar, no art. 57, que "strDiço de
telecomunicm;Õ<5 ,; o conjunto <k alividJuks 'lI/e possibilita a a{<rta <k lelecomuniau;iio". Jao
porque só faz sentido haver oferta de um serviço se houver quem c. COllOUIIUI, i.1n é,
a1guêm para quem o conjunto das atividades oferecidas (no cuo, um serviço)
adiciona valor a algo.

Ease conceito ê importante porque, como será visto mais adiantle, toda ..
legislaçio proposta, no que tange ã regulação dos serviçoo, repousa sobre conceitoa de
ciência econômica.

CapituloU
A classificação

Nio descendo a minúcias, nem especificando as diversas modalidades de
serviços de telecomunicações, o Projeto c1assifica-o. em função da abran~ncia doo
interesses a que atendem - serviçotO de inln'e.... coleti~o e serviços de in_
restrito (art. 59) - e quanto ao regime juridico de sua prestação: serviç... públic... e
serviços privados (art. 60).

Na tecitura desl:.l c1assificaçio, os serviços de interesse coletivo,
caracterizados como serviços abertos a todos, são voltados precipuamente para a
concreção dos objetivos e principios fundamentais expostos no Livro I da Lei
Orgãnica, e, portanto, sujeitos a maiores condícíonamentos legaís e aámírústrativos.

Já o. de interesse particular, caracterizados como de livre exploração,
sujeitam-se apenas ao. condicionamentos. nec~5ários pua evitar que sua exploração
possa acarretar prejuizos ao intert!S!5e coletivo. devendo ser prestados sob o regtme de
direito privado (arl:5.59 e 64).
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Soh esSd ÕtiCd. os Sf?f\'U:OS dE" telecomumCdcoe!' dE;' mteressE" coletn:o. cu,,,
existêncld, unlversahzaçao e contmuidade.d Umão comprometa-se a assegurar (arl.
61) - nas formas e condiçoes íixadas no plallo gcml tIl' ",etas di! unwcrsnlização
lIle'ncíonado no art. 17 - devem, em prmciplO. comportar prestação no regime
público, o que mio exclui, em certas condiçóes, sua prestação no regime privado. Por
exemplo, o serviço telefômco fixo comutado, destinado ao uso do público em geral,
inclui-se nessa categoria.

Como novidade dentro do direito posítivo, admite o Projeto que, em
qualquer região, ârea ou localidade, uma mesma modalidade de serviço possa ser
prestada apenas no regime público, apenas no regime privado, ou em conviVência
doa dois regimes, público e privado, desde que o p/alio geral de outorgas assim tenha
estabelecido, calcado em opções politicas devidamente justificadas, e essa situação
não inviabi1ize ou tome injustificadamente mais onerosa para a sociedade a prestação
do serviço no regime público (art 62).

Os serviços a serem explorados no regime privado, em princípio, serào todos
aqueles que nào forem reservados expressamente para a exploração exclUSivamente
no regime público (art. 62), subordinada essa definição, entretanto, a decisão do Poder
Executivo, conforme inciso I do arl 17,

o art. 63 estabelece que, quando um serviço estiver sendo, ao mesmo tempo~

explorado em ambos os regimes, sejam adotadas medidas que não tornem
@conomicamente inviável a sua prestação no regime público. No art 64, o Projeto
dispõe que serviços de telecomunicações de interesse restrito não sejam explorados no
regime pl1blíco, ou seja, eles necessariamente serão prestados no regime privado.

Veda ainda o Projeto a exploração direta ou indireta de uma mesma
modalidade de serviço, nos regimes público e privado, por uma mesma pessoa, a nâo
ser em regiões, localidades ou áreas distintas (arl 65).

Como visto anterionnente, o órgão regulador proporá ao Poder Executivo a
imtituição ou exclusão de uma modalidade de serviço de telecomunicações no regune
público, com' ou sem caráter de exclusividade, ou no regime privado, indicando as
regiões, locais ou áreas a serem afetadas pela proposta (arts. 16 e 17).

Pretende-se com isso incrementar o desenvolvimento do setor e alcançar as
metas fixadas de universalização dos serviços, respeitando as diferenças geográficas.
sociais e econóuúcas existentes nas diversas regiões brasileiras. Tal proceder
concretizara objetivos fundamentais da República do Brasil, como o desenvolvímento
baseado na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. conforme os ditames
da justiça social (art 170 da Constituição Federal;, que são também objetivos da
reforma insbtucIonal do setor de teIecomurucaçóes.

c..pituloID
As regras comuns

\{U1[O embora o PrOfeta não aeSCd a detalhes ae caracrenzaçáo àe cadn
modalidade àe servIço. da ele aiguns atributos Dara tanto. a serem considerados pela
AgénC'J~ no trabalho .J el.\ cornebo(l, (orno ..1 tm.<llidadc do 5cn·tço, o dmbIto dfO SU.1

prestaçao. d forma dE;" telecomunlLdcdo (telefonld, teJegrahd. comumcacao de dados.
transmissao de Imagem. multtmldia), o meio de transmlSSdO €' a tecnologhl
empregada (arl. 66).

Coíbe o PrOfeta comportamentos preJlJdicialS ~ livre E.' Justa competição.
dentre os quais a prattca de subsídiOS para reduçao artificial de preços e o uso e a
omissáo indevidos de infonnaçoes tecrucas e comerClaJS relevantes d prestação de
servi,os (art 67).

Visando preservar a pnvacldade dos consumidores. o Projeto impóe limites li
utilização, pelo prestador, de informações relabvas ao uso indiVidual do serviço (art.
68).

Cuida também o Projeto de ressaltar que os prestadores de serviços de
telecomunicações nâo estão Jsentos do atendimento as nonnas de engenhana e às leis
das diversas esferas de Governo. relativas a construção Civil e a Instalação de cabos e
equipamentos, bem como á abertura de valas e esca.vação em logradouros publicas
(art 69).

Para estimular a indústria e a tecnologia nacionais. em linha com as: razões
apontadas no item 7 da parte II desla ExpOSição de Motivos, o Projeto propõe, no art
71, que as empresas prestadoras de serviços de telecomunicação que investirem em
projetos de pesquisa e desenvol'(rimento no Brasil, na área de telecomunicações,
obterão incentivos, nas condições fixadas em lei. Tais incentivos deverão ser, portanto,
objeto de diploma legal que trate especificamente da matéria. Adicionalmente, o art
72 do Projeto estabelece que poderao ser estimulados o desenvolvimento e a
fabricação, no País, de produtos de telecomunicações, mediante adoção de
instrumentos de política fiscal e aduaneira.

1ÍfULOII
OS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME púBuco

Capítulo r
Os deveres de universalização e de continuid,ade

O capitulo primeiro do Titulo II do Projeto, referente aos serviços de
telecomunicações prestados em regime público. deterntina. no arl 73, que a
regulamentação, a cargo da Agénda. díscípiínará os deveres de uIÚversaIízação e de
continuidade atribuídos aos prestadores do serviço nesse regime. Deveres de
universalização são conceituados corno aqueles que objetivam possibilitar o acesso de
qualquer pessoa aos servtços de telecomurncaçoes, mdependentemente de sua
locahzação geográfica ou cO:ldiçáo sócio-econônuca; deveres de continuidacie sao os
que objetivam possibilitar aos usuános dos serviços sua fruicao de forma ininterrupta,
sem paralisações injustificadas. tendo-os permanentemente do sua disposiçào. em
condições adequaáas de uso.

o piano gernl de metas â;: wllucrsaitzação. d ser elaborado peia AgenCia e
aprovado peio Poder Executivo. explIcitara as metas com relacão oi disponibihdade
d(' mstalacops dt' US(l indiViduai ou colet1\'o. elO cltenàlmento aos põi1ãd0n'5 d,..
defíctenCl.:1s t1slcas e da atenOJmento a areas rurais. reglóes remotas ou a Insntuscoes
de carater pubL.,-o ou socldl. como escoleis. centros de saude e bibliotecas públicas (art.
74).

Esse plano deverá também detalhar dS fontes de financiamento das
obrlgaçóes de unlversalizaçao dos servu;os, que deverão ser neutras em relação aos
prestadores concorrentes. em termos da competição entre eles no mercado naCIonal.

o Projeto deixa claro, no lrl 75. o que signióca finaridar as obrigações de
serviço Universal: trata·se de suprir os recursos complementares para cobrir a parcela
do custo atribuível exclusivamente ao cumprin,.ento dos deveres de universalização
do prestador de serviço de telecomunicações, que não possa ser recuperada com a
exploração eficiente do serviço. Isto é, o que deve ser considerado não é a simple5
diferença entre receitas e despesas. mas a diferença entre as receitas e os custos que
seriam admitidos com a exploração do serviço da maneira mais eficiente possibilitada
pela tecnologia.

Para suprir esses recursos de fonna neutra em relaçào à competição,
conforme premissa determmada no arl 74, o Projeto estabelece duas alternativas
possíveis, consistentes com o discutido no item 3 da parte II desta Exposição d,
Motivos: o orçamento fiscal da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, e um fundo especialmente constituído para essa finalidade, para o qual
contribuiriam todos os prestadores de serviços, nos regimes püblico e privado.

A primeira alternativa tem a grande vantagem de ser completamente neutra
em reldção a todos os prestadores de serviço, mas tem a desvantagem óbvia de
submeter o setor de telecomunicações à competição com outros segmentos de
indiscutivel maior prioridade do ponto de vista social, como os da educação, saúde e
segurança. Ela tem, entretanto. o mérito de explicitar, aos Estados e Municipios, a
possibilidade de destinarem recursos ao setor de telecomunicações, utilizando isso
como fator de diferenciaçào na atração de investimentos, em vez da "guerra fiscal"
observada recentemente.

Já a segunda alternativa - a criação de um fundo específico - pressupõe a
edição de nova lei, conforme previsto no Projeto. Essa lei delernúnaria a proporção da
conbibuição dos prestadores de serviço nos regimes publico ê privado.

Essas duas alternativas são~ como já visto, as que pennitem a distribuição. de
forma eqüitativa, do ônus de. financiamen~o do serviço. universa.L a todos os
prestadores de serviço, ou a toda a sociedade. Em razão. entretanto, da dificuldade de
sua implementaçào imediata. o Projeto estipula que, enquanto não for constituido o
fundo especifico. pOS5aPl ser adotadas. transitoriamente, duas outras fontes: a
instituição de subsídio entre modalidades de serviços ou entre grupos de usuários de
telecomunicações, ou o pagamento de adicional ao valor de interconexão.

Portanto. mUltO embora o princípio da livre concorrencia seja incompatível
com d orátlca ae subsiàiO entre servtcos de teiecomunicação ou entre segmentos de
usuário;~~por exempio. rurais e urbanos), tai prática poderá ser autorizaàa pela

regulamentaçao. desde que' nffessarid d vlabílizarão do cumprimento dos deveres dp
umversa1Jzaçao e seja msbtulda por ato motivado. em que se expheítem sua natureza.
os recursos envolvidos. e os serviços ou segmentos onerados e beneficiados.

AdiCIOnalmente. o prestador de serviço sujeito a deveres de umversalizaçao
podera ser beneficiado com o pagamento. em seu favor. pelos outros operadores, de
tanfas de interconexão mais elevadas. na forma que dispuser a regulamentação.
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CapíhLIoU
A Conc:esoio

5esão 1- A outorga,

Para 'lu.. um ....viço d.. ll!1""omunícação Hja explorado no ncitM pdblico há
.... haftr outorga préVia do Pod..r Pdblico, COIIIUWtanciada ..m um contrato d..
COIlCeMi.o, d...possuida ...ta, obrigatoriaIDl!R1'l!, do c....1l!r di! excillllvidad.. (&111. 71 ..
11). O contrato, por prazo d..termínado, .ujl!itará o conceMlonário aos riocos
etnpresarials .....lIpulará 'lu.. sua remuneração ... dará atraVés da cobrança de tarifas
dos ulumos .. d.. outru =eítas alll!rna!ivas; JtSponderá • di_nll! pelas
obriSllÇÕft do negócio .. pelos P....;~ 'I.... ..ventuaImente W!Ilha a call1ar.

O órgão reguIador d~j, como já mencionado anteriormente, elaborar um
,-ornI dl Olltorgllll, lubme1'l!ndo-o Íl aprovllÇio do Poct..r Ex«ulívo, definindo, com
l1IIcro no binOmio llIJIÍOr mujídD QO 1l5Il4riD.. jum RMIl""",*, dom~ do
~, a divislo do PaII l!ID áreas, com OI _pecttvosn~ de pI'l!Itado...., ......
prazoe de vigfnc:ia .... oportunidadft em 'I"" as lIIIIINlI <!nulo Nr atribufdas, e
evitando o VI!IlCi,""nto concomitante dasco~di! uma _ áNa.

Tratand.,..., d.. uma ...Iação trilaterai - nlre concednte, CCIIICftIionário e
-'rio - ..xill""te d.. dl!terminac;ão J>I"'CÍ&ll dos direitos e deW!rl!l de todas as
...... bem como d.. fiscalizac;io eficaz. cada modalidad.. de MrviÇo d..verã nr
~ d.. outorga dislínta (arl 79), atribuída a empl'l!lil cGnl.litulda MgWIdo as lal
1nIiIeiru, com Hdl! .. admíniltrac;io no Pall. ElIas r:aradftiIticU dl!verão ...tar
pr.entn por ocasião da Cl!1..bnlçlo do contrato, nio Impedindo a particiPllÇlo, na
lIcItaçio préVia, d....mp....as 'lu.. ainda nlo as tenham, o que amplia o rol d..
MlpIaU pol1mcíalmt!nte in~as na licilaçlo, propiciando maior
e-IJl"tilívldade ao J>I'OC"IIO, ..m busca da m..Ihor propoata (arl 80). '

Pod...á a reguIaml!nlaçlo Impor proIbiçilft, limites ou condiçOft l outorga
de COllCeIIÕft a empl"'lU ou grupoa ..mprH&riail que já ..xpiomn ...mço de
WIl!comuníc&ÇÕft ..m qualquer dos fI!!ÍIIIl!S d.. direito, objetivando, com ilSO,
lIIlImuIar a competição O!fetiva .. mtar concntrac;ão l!COIIOmIca no lJIl!rCado (art. 81).

Para uma l!IDprl!Ia r«l! outorga d.. concaslci d .. serviço pdblico, ~mo
lIfft&Jldo modalidad.. de serviço lhante, no npm.. privado, na~a regilo,
.....a ou localidade, deYl!fá UlUmir o compromiuo d.. transferir a oulrml. no pruo
llláximo d.. dezoito mesel. o Il!fviço ..xplorado lob ...1'l! I1ltimo~, sob p"na de
alillCidad.. da conc.....o .. d.. outra. sanç6a prmstas no procaso d.. OUIOI'IA.

EsI<' prKl!ltu objetIVa lamboinl ampliar" l"'lue d....ventuais Inlt'n!s.ados n.,
1iclIaç.iO para 0tI1D1pcU_.

o art.12 do Pro;..to dilp6e '1_ as CllltDrplserão semp'" O""rOIU, pod..ndo o
...-... _ feito atraris de uma '1Ul1ftl1a fix.J. :. vista ou ..m parcl!las, ou atraves de
_ pwcntuaIlObr1P o faluruwnlo.~ tlilpus<!r a Agência. No caso d.. quanlla
......... pocIIri _ pnáetennINlda !lO edital_licitação ou multanll! da proposta
~.. c:__tenha lido 11m dei c:ritfticM" julga_nto da licitaçio.

Para o ...- de 0tI1Drp .. COIICllltll, o Pro;..to cria a modalidad.. de
..... deftoaIitulda NCOftVOClI(Ioo prar (art. A), a nr diaciplinada p"1a A~ncia.

_ ellMrvAncla d...~ COMlilMc:ionaiIelepil, ..xp.....ndo lua finalidade,
_ ~ HU pracMlnl'TiID sinpIar. _ critériOl .. fato_ objetivos d..
&CIIIIIçH cU l""POIta e .. julpmot*, _ ,.....101 d.. habililação (quallficllÇão
*,*IHlp••doMl 0\1 Jl'OfitIl-l •~), sémprl! tendo como
-,.-a-.1lIIiordlvulpçio pael!lWloIolMCrumento convocal6rio .. d.. todo<
• _ 010 pracwd~ pennitlDdo,...... a _pia patticipllÇão d.. licitantes
a ..l".a.. com adJIliIIIo..~ (art."). .

O UW-Io _oc:atOrio, CIIja -' IUbmdida a cOlllulta pdblica
ptftIe, dewri ideRtlfIar o MIYi(o olIjeIo artaml! • as condic;Õft d.. lua
~ expanMo e uiIIwnali%açio, fllUllldo as~ulas do contrato d.. conc....io
C:OIII.lIMÇÕft apllcáwis, poMibllilando a acolha de '1Ul!ID po_ "Xl!CUtar ....xpandir
o NrVlço no ftIÚII" f"\bIlco com eficIotncia ..~ .. a tarifas ra2.Oáwis.

TlIIIdo ~ vi.ta a natureu peculiar do ~ço de ll!It!comunicllÇõell,
fttabl!ll!Cl! o Pro;..to diversos fato.... d .. julgamento do cl!rtalJll!, na modalidade de
tknica .. pre;o - _nor tarifa, maior oft'rta p"la outorga. _Ihor qualidade dos
Hfviços, IIIl!lhor atendi_nto da demanda - que pod..rio Hr adotados i.olada ou
conjugadamente, .....peitado o principio da objetividad...

Além de indicar a vedação genérica d.. participar de licilaçlo ou rec..ber
olltol'la de concessão a ..mp.....a proibida d.. licitar ou conlratar com o Poder Pdblico,
o Pro;..to aC11!lCenta como vedação ..specifica ter a emp....a .Ido punida, nos doi.
_ an...rio..... ã licilaçlo, com a d""...taçiO da caducidad.. de collC""SlO, permi••ão
0tI autorização de serviço d.. ll!lecomunicllÇão,ou da caducidad.. do dirl!lto de uso de
ndlofn!qliência (art 85).

Ainda .obrl! o ll!ma da licitação, disp<le o Pro;..to, no art. 86, sobrl! as
hipó_ de sua inexigibilidade, qUt'f por d...MCHIâria (nu hipó_ de nlo haver
Ilmítaçlo à quantidade de outorgas po••iveiS), q""r por inviáv..1(il\l!xisWncla de mais
di! um licitante).

o procedimento administrativo de declaração da inexigibilidade de licitação
deverá. obedecer pnncipios básícos que regem o procedimento lícitatório, bem como
no seu âmbito deverão ser verificadas todas as condições relativas á qualificação da
empresa a ser contratada. tendo em vista assegurar o cumpnmenro das futuras
obrigações (art. 87).

Secão fi - () ContratCl

Traz o ProJeto. no art. 88. dS dausulas necessàrias do contrato de COnCeS!iclO,
~o~o d da indicaçdo do objeto, área e prazo dd concessâo; as regras. cnténos.
indicadores, formulas e parâmetros definidores da lmplantaçào, expansão. alteraçao.
modenuzação e qualidade do servIço; os deveres de umversahzação e conbnuldade
do serviço; o. valor, fonna e condiçôes de pagamento da outorga; os critérios l?

pr~edimentos para fixaçao. reajuste e revisào das tarifas; os direitos, garanbas E"

obrigações dos usuários. da. Agência e dos concessl.Onârios: as bens reverslVeis, se
houver; as condições geraIs para mterconexão, etc.

Em se tratando de serviço de interesse coletivo, cuja existência e
c~n.tínujdade a prôpria União se comprometa a assegurar, os bens que a ele estejam
aphca?os poderão (e nào deverão) ser revertidos ao Poder concedente, para pennítír
a continuidade do serviço público. Mas nem sempre o prindpio da continuidade do
Hrviço público supõe a reversão dos bens que lhe estejam afetados. Quando os bens
do concessionário não forem essenciais oi sua prestação. quer por obsolescência
tecnológica, quer pelo esgotamento de sua própna vida ütil, a reversão não deverá
ocorrer, não precisando. os bens. ser reintegrados ao patrimônio do poder
concedente, ao término da concessão. A nào ser. é claro , que por motivos
devidamente justificados, reclame o interesse público tal reversão. Daí a
facúltativldade do instituto, que o Projeto agasalhou, ao deixar que o contrato defina
quais do esses bens, visando evitar ônus financeiro desnecessário para o concedente.

.0 Projeto (art 90) autoriza o concessionário, no cumprimento de seus
devl!f1!S, a empregar <'quipamentos que não lhe pertençam. a terceirízar atividades
inerentes, acessórias ou complementares ao serviço, a consorciar-se com terceiros (sem
caracterizar subconcessão), continuando sempre responsavel. perante a Agência e os
usuários, pela prestação dos serviços.

Assegura-lhe também prazos razoáveis para adaptação às nova!i obrigações
que lhe 5ejam impostas em regulamentos po.teriores (art 91), dando ao contratado a
segurança jurídica para planejar a exploração do serviço concedido e o. necessários
investimentos.

Entre iI5 obrigações do concessionàrio, previ.tas no art 92 do Projeto, consta a
de manter regl.tros contábeis .eparado. por serviço, caso explore outra modalidade
de serviço de telecomunicações. Adicionalmente, o concessionário deverá submeter à
Agência. previamente. as minutas de contrato-padrão que pretender celebrar com
nu. clientes e dos acordos operacionais que pretender firmar com operado.....
estrangeiros. Deverá. também, comprometer-se a divulgar a relação de seus
assinantes, observadas as garantias de privacidade dos usuários.

o Projeto permite a autonzação. pela Agência. da transferência direta ou
indireta do contrato de concessão, estabelecendo, todaVia, rígidos requisitos para a
sua realizaçâo. dentre os quaIs a áe que o contrato esteja v'lgoratldo há mais de cinco
anos, que o servico esteja em operaçào há. pelo menos tres anos e que o cessionário
preencha os mesmos re,!uisltos aue lhe senam eXlgiàos numa licitação para obter a"
mesm~'\ conC'f"Ssao. Entretanto.•1 medid.\ somentp ser.i aprovada 5f" nao provocar
prejuizos .l competic;ãa e nêl(,) colocar em nsco a execuçáo do contrato (arts. 93 e 94).

Cuidou também o Projeto (arl 95) de limItar o prazo máXImo de coneessao
em 20 (vmtf:') .mos, e da renovação (igual periodo)~ restrita a umd uniCd vez.
estabelecendo. em seqüêncid, as hipóteses objetivas de denegação do pedido de
renovação e o procedimento e prazos para o seu defenrnento, entre os quais se inclUi
o pagamento pelo direIto de exploração do serviço.

Seção li - Os bens

Nesta seção (arts. %, 97 e 98), trata o Projeto dos institutos da desapropriaç.io,
servidão e reversão de bens, como mecanismos jurídicos de que a Agência porde
lançar mão para assegurar a continuidade da prestação dos serviços. No caso da
desapropriação ou da instituição de servidão, caberá ao concessionârio impleD'U!tltar a
medida e pagar as indenizações e demais despesas envolvidas.

Seção IV - As tarifas

Dando competência à. Agência para detenninar os itens tarifários aplicáveis a
cada modalidade de serviço, o Projeto (art 99) estabelece as regri15 para a fixação d.
tarifas máximas ou para sua submissão ao regime de liberdade vigiada, conforme o
caso, sem descuidar da vinculação ao instrumento contratual e da proteçlo _
interesses do usuário.

Na prática, ao atribuir ao órgão regulador a respon.abilidade .obre a fixaçAo,
rl!Ijuste, revisão e acompanhamento de tarifas dos serviço. prestados no regime
pdblico, o Projeto dá ã Agência a condição fundamental para defender a competiçio
- privilegiando, por um lado, 05 interesses dos usuários, que não estarão submetido.
a tarifas injustas e, por outro lado, impedindo o abuso do poder econômico pelo
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operador dominante, que tenderia a dificultar o ingresso e o desenvolvimento d4!
novos prestadores do serviço - e para criar um ambiente ab'ativo para o investimento
de capitais pnvados - ao assegurar a normalidade regulatória e o respeito aGI

compromissos contTab1ais assumidos com os concessionários.

Como visto no item 4 da parte II desta Exposição de Motivos (aspeclos
<conômicos fundammtals), a adequação das tarifas aos custos dos serviços, associada à
existência de demanda, é um tema cmeial na consolidação de um ambiente dinâmico
e competitivo para o setor. Sem que essa questão microecon6mica estl!ja
adequadamente resolvida não haverá condições para se dispor dos dois pilares de
sustentação do novo modelo p~oIÚzado para as telecomuni~açôe8 bra5ü~iras: a
competrção e a universalízação do acesso. Em outras palavras, se a ques~o econômica
não estiver satisfatoriamente respondida, não haverá regulamentação capaz de'
conduzir a reforma setorial para a direção pretendida.

Essa conclusão pode ser reforçaáa por um exemplo tirado da própria história
do setor no Brasil. Como visto no item 3 da parte I desta Exposição de Motivos, foi o
tratamento tarifário inadequado uma das principaís razões do não desenvolvimento
satísfatóno dos serVIços àe teiecomumcaçôes no Brasil, por não estimuiar 05

ínvesttmentos pnvaàos, na àecada de 196&. ou mesmo estatais. mais recentemente.

o Projeto pre\'~. portanto. a fixarão das tarifas no contrato de conc~5ão farto

99), a vedação aos subsídiOS cruzados entre !ervü;os e entre grupo~ de usuarios e d

fixação, nos contratos, dos mecanismos para reajuste e revisão das tarifas (art 104).
Ele ê inovador, também, em quatro pontos especificos:

i) ao admitir expressamente que o concessionário possa cobrar tarifa inferior
à fixada. desde que com base em critério objetivo e beneficiando indistintamente
todos os usuârios, vedado o abuso do poder econômico (art. 102);

ii) ao admitir, tambem expressamente, a prática de descontos tarifários, desde
que extensíveis a todos os usuários que se enquadrem em condições estabelecídas de
modo preciso e isonômico (art 103);

üi) ao detenninar O compartilhamento com 05 usuários dos ganhos
econômicos decorrentes da modernização, da expansão dOiS serviços ou da conquis~

pelo operador, de novas receitas alternativas, e a transferência integral aos usuários
dos ganhos econômicos não decorrentes diretamente da eficiência empresarial do
presta<).or, como aqueles originários de reduções de tributos ou de encargos legais, ou
ainda de mudanças na regulamentação dos serviços (art 104); e, principalmente,

iv) ao possibilitar a mudança para o regime de liberdade vigiada, após
decorridos cinco anos da vigência do contrato, desde que exista efetiVa competição
entre os prestadores do serviço, a juizo da Agência (ar!. 100).

Neste último caso, o concessionário poderá determinar suas pr6prias tarifas,
comunicando-a& ao órgão regulador com séte dias de antecedência de sua entrada em
vigor. Caso a Agência detete um aumento arbitrário nos lucros do cOl1Cl!Uionário, ou
outras práticas suas prejudiciais à concorrência, poderá determinar um retomo ao
regime tarifário anterior, ou seja, o de controle de preços.

Secão V - A intervenção

As hipóteses de intervenção na empresa concessionária são elencadas no art.
106. Entre elas, incluem-se a paralisação injustificada dos serviços, sua inadequação
ou insuficiência, o desequih1>rio econômico-financeiro resultante de má
administração, que coloque em risco a continuidade dos serviços, a inobservância
reiterada de atendimento a metas de universalização e a recusa injustificada de
interconexão.

Os procedimentos administrativos para decretação da intervenção
asseguraráo sempre a ampla defesa do concessionário (ar!. 107). A intervenção poderá
ser exercida por um colegiado ou por uma empresa contratada para esse fim,. e seu
custo correrá por conta do concesl5ionmo.

Secão VI - A exlincão

Quanto à extinção da concessão o Projeto segue a linha adotada pela
Lei no" 8.987/95, acrescentando, apenas. algumas condiçôes mais rigidas.

Nessp sentido. \'lnCUld d ~ncampacào c1 "razão e-xtTaordínaria dE" ínteress~

publico" (art. 109) e amphd as hipoteses de caducidade- para. incluir a situacao em
que d intervençao seria o instrumento apropriado. mas sua decretaçao for
inconvemente, inocua, Injustamente benéfica ou desnecessária (arl 110).

1?ermite, por outro lado, além da rescisão judicial, a rescis~o amígavel. nâo
prevista expressamente pela Lei n.' 8.987, de 13 de fevereIro del995 (art 111).

Capitulom
APermissio

Seguindo a doutrina escorreita, o Projeto ora apresentado a Vossa Excelência
dá ao instituto da permissão os seus, devidos contornos. Define permissão como ato
administrativo, e nào como contratol pelo qual se atribUI a alguém o dever de prestar

serviço de telecomunicaçáo no regime público (portanto serviço de interesse coletivo)
e em caráter transitório, em face de situação excepcional comprometedora do
funcionamento do serviço, e atê sua normalizaçáo (ar!. 114).

A situação excepcional, em face da qual a permissão pode ser outorgada. é.
repita-se, aquela comprometedora do funcionamento do servIço, e que, em virtude de
suas pecuJ;aridades, não possa ser atendida de forma conveniente ou em prazo
adequado, rindiante intervenção na empresa concessionária ou outorga de nova de
concessão.

o Projeto dá os traços caracterizadores do instituto, prescrevendo que a
outorga seja precedida de procedimento licitatório simplificado, nos lermos regulados
pela Agência, ressalvados os casos de ineXIgibilidade (arl. 115). Sua formalização
reclama assinatura de termo que conterá, dentre outras especificações. o prazo
máXimo. de vigência estimado, sanções, direitos e deveres do permissionário, as
tarifas, 05 direitos, garantias e obrigaçÕES dos usuários, as condições gerais de
interconexão. os bens reversíveis. se houver. e as hipóteses de extinção, tudo conforme
o que constar da regulamentação (arl. 116 a 121).

TíruLom
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGIME PRIVADO
Capítulo I
O regime, geral da exploração .

Com fulcro nos principios gerais da atividade econonuca (ar!. 170 da
Constituição), .em especial o da livre concorrênCIA e o da defesa .do consumidor·
usUário, foram estabelecidas as diretrizes norteadoras da atividade de exploração dos
serviços de telecomunicaçáo no regime privado (ar!. 122).

Dentre elas cabe sublinhar a da garantia da diversidade dos serviços, do
incremento de 5ua oferta e àe sua aualidade, a do repeito ao! direitol dos u5umo5,
a dil.· convivência entre as várias·modalidlldes de serviço e a preferência a ser
observada em favor dos prestados sob regune !,úblico, a do cumprimento da função
socíal do ser\'lCO de Interesse coletivo e a do desenvoivimento teenolõgico eo industrial
do setor (art. 12.3).

Sob esSe enfoque, o ProJeto Impôe limites a regularnentaçao. determinando
que esta devera observar a exigênCia de minima mtervençào estatal na vida. pnvada.

Em ,'irtude disso, o regtme disposto ê o da liberdade do mercado,
consti~índo exceçào as proibições, restrições e condicioMmentos administrativos,
que para sua validade devem eslar vinculados a finalidades públicas especificas "
relevantes, sempre tendo em mira preservar o conteúdo essencial mínimo dos direitos
dos operadores do serviço de telecomunicaçao explorado sob regime privado (ar!.
124), Muito embora desprovidos de. direito adquirido li permanéncia das condições
VIgentes quando do inicio das atividades, as normas deverio conceder aos operadores
prazos suficientes para adaptações aos novos condicionamentos (ar!. 126).

O preço dos serviços privados será livre, reprimin<lo-se apenas a prática
prejudicial à competiçáo bem como o abuso do poder econômico (arl. 125).

Capitulo II
A autorização de serviço de telecomunicações

Secào I - A obtenção

Há atividades de interesse particular (comumente denominadas "privadas'~)

que, ainda que entregues à livre iniciativa, dependem de pt'ÉVÍa autorizaçio do
poder público. É a lei que indicará esses casOI, como se depreende do preceito inserto
no artigo 170, parágrafo único da Constituição da República: Ué~ a lodtJs o
livre exerdciô tk qualquer ativid.ade ecan~tt'f;rfT •••"'.......... .I.-.,~ ......... ,,, /I,. "'rtmiznç4.o de árgiot
públicos. salva n~5 casos prct'i!''f _~

Assim, por força da lei (aqui surgindo como Projeto), serão estabeiecidas as
linhas que definirão quais os serviços de telecomunicaçáo - dentre os que náo
expressamente indicados como "serviços pú.blicos" e, portanto, residualmente.
colocados na órbita da atividade econômica desempenhada pelo particular - que
necessitarão de prêvia autorização administrativa, destinada a assegurar' prestação
compatível com o ínteresse coletivo.

A atividade ordenadora do Estado, nas mãos do órgão regulador, não
eliminará o necessário espaço de liberdade individual, eis que todos os
condicionamentos que ímporá, fundados na lei, terào estreíta ~vinculação com uma·
finalidade pública real, concreta e poderosa.

Assím, para a exploração dos serviços de telecomunicação no regime
privado, deverà o interessado obter prêvia autorização do Estado, dispensada esta
nOI casos definidos pela Agência (arl. 127).

Tem a autorizai:;ão natureza de ato adininistrativo vinculado, facultando a
exploração, no regime privado, de modalidade de serviço de telecomunicaçào (de
interesse colebvo ou particular) quando preenchidas as condições objetivas E'

subjettvas 1'!-eCe5sanas.
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.-\ condlco{',!, OPIC'h\'olS. no ProJPto larl. 128). par,] qUI? o interesaáó ootE?nhd "
ilutOTlzacao. SdO restntds ~ duas: '

a) dlsponibíHdade aí' radiotreqüéncJa adequada. se necess.ária para executar
o serviço; e

b) apresentação de projeto viavel tecmcamente e compatível com as nonnas
aplícãveis.

Para obtenção de autorização de !lerviço de interesse coletivo, executado sob o
regime prIvado, o Projeto (art. 129) dispõe expressamente sobre as condições
subjetivas necessârias, dentre as quais avultam as de ser empresa brasileira, de
possuir qualificação tecníca para bem prestar o serviço e de não prestar, na mesma
região, localidade ou área, a mesma modalidade de serviço, quer no regime público,
quer no regime privado.

Já no que diz respeito aos serviços de interesse restrito, serã a Agência que irá
dispor sobre as condições subjetivas para obtenção de autorização, que se farão
necessárias apenas e tão somente para evitar que a livre exploraçi.o dos serviços
acarrete prejuÍZos ao interesse coletivo (art. 130).

Como d disciplina dos serviços de interesse coletivo deve assegurar a
realização dos objetivos maiores consignados na Lei Geral e o respeito aos direitos dos
usuários e operadores, o Projeto permite que a Agência, em CUOB excepcionais,
condicione a autorização à aceitação, pelo interessado, de compromiaaot de interesse
da coletividade, tais como a ampliação da cobertura, o atendimento de demandas
sociais ou a contribuição, inclusive financeira, à universalização dos serviços, que, se
descumpridos, ensejarão sanções de multa, suspensao ou caducidade da autorizaçào
(arts. 131 e 133).

Assim, ainda que o serviço venha a ser executado sob regime privado, por se
tratar de serviço de abrangêncIa coletiva estará ele também sob controle e fiscalização
do órgão regulador, que deverá cuidar do interesse público, observados os princípios
da razoabilidade, proporcionalidade e igualdade.

Muito embora a liberdade oeja a !Onica na prestação do serviço sob regime
privado, nos casos em que o excesso de competidores comprometa de modo grave
wna modalidade de serviço de interesse coletivo, ou em caso de impossibilidade
técnica, permite o Projeto a fixação de um limite temporário no número de
operadores, e5Colnidos. em procedimento licitatório, na modalidade utilizada- para a
escolha do concessionário, que é a convocação geral (arto 132).

Dos autorizados assim escolhidos será exigida uma contrapartida (expansão
do servIÇO ou de empregos, pagamento em dinheIrO etc.) proporcIonal li vantagem
econõmica que terão pela limitação da concorrência. Entre esSAS contrapartidas
poderá estar. também. a participação no financiamento às obrigações de serviço
universal.

Como d autonzaçcio de servIço nao está sujeita a termo final. sua extinçilD
podera ocorrer por cassação. decaImento e remincIa. dlém da caducídade e anuJação
(ar~ 134). As duas últimas formas de extinçao nllo diferem substancialmente das já
aSSInaladas quanto aos Institutos da concessão e da pemussão (art. ]36 e 139).

Cassação e decaimento constituem também espécies de retirada da
autonzacâo de serviço. A pnmeird, em VIrtude da. perda das condições subjetivas ou
objebvas indispensavels asua expedição ou manutenção, como no caso da extinção da
autorIZação de uso da radiofreqüência respectiva (art. 135); a segunda, por força de
razões de excepcionai relevância pública que venham modificar as normas, proibindo
o tipo de atividade objeto da autoriZação, ou suprimindo a exploração no regime
pnvado, e desde que a preservação das autorizações já expedidas seja efetivamente
lncompativel com o interesse público (art. 137). Ainda assim, decretado o decaimento,
por ato administrativo da Agéncia, terá o autorizatário direito de manter suas
atividades regulares por um periodo minimo de cinco anos, salvo desapropriação.

Os demais artigos desta seçáo tratam simplesmente de aspectos
,,,jmínistrativos associados aos atos de extinção da autoriZação.

TÍTULo IV
AS REDES DE TELECOMUNICAÇÕES

Trata este Titulo das redes de telecomurúcação destinadas a dar suporte li
prestação, no regime público ou privado, dos serviços de interesse coletivo em geral
(art. 141), orgarúzando-as como vias integradas de livre circulação, dispondo sobre
sua implantação e funcionamento, a obrigatoriedade e condições de interconexão e de
interoperabilidade, 05 planos de numeração e sua gerencia, suas utilizações primária
e secundária, tudo visando ã harrnorúzação e compatibilização dos projetos dos
diversos operadores, em ãmbito nacional e internacional (art. 142 a 150).

O Projeto prescreve que o direito de propriedade sobre as redes ê
condicionado pelo dever de cumprimento de sua função social, em consonância com
principio inserido na própria Constituição da República. Objetivando assegurar o

cumprimento de sua função social, e a harmorúa e compatibilidade dos projetos de
diferentes prestadoras cie serviços, como já assinalado, a implantação e funcionamento
das redes obedecerão a planos fundamentais editados pela Agencia.

o provímento da interconexão das redes será realizado em termos não
discriminatórios e de modo a não onerar desnecessariamente o solicitante. As
condições serão objeto de livre negociação entre 05 interessados, observadas as regras
que a Agência fixar. Isso significa qUE" 05 operadores deverão prover, a seus clientes
(em tennos de capacidade de rede), acesso exatamente às partes da rede que eles
desejarem, de forma a reduzir ao minimo as necessidades de construção áe infra~

estruturas paralelas.

TÍTULO'·
O ESPECTRO E A ORBn.·\
Cap,tulol
O espectro de radiofreqüências

Considerado bem público, o espectro de radiofreqüênCIAS será adminIstrado
pela Agência (ar~ 152).

A Agencia manterá um plano com a atri"buição. distribuiçáo e desbnaçâo de
faixas de radiofreqüências, observados 05 tratados e acordos internacionaiS. com o
detalhamento necessário ao emprego individual das radiofreqüências associadas aos
diversos serviços e atividades de telecomunicaçao, de modo a atender tanto a suas
necessidades atuais como as futuras (art. 153).

Esse plano preverá a. destinaçào de faixas de radiofreqüências para fins
militares, para serviços publicos e~privados de telecomunicações, para serviços de
radiodifusão, para serviços de emergência e de segurança pública, além de para
outras aplicações de telecomunicações, de modo que a administração de todo o
espectro de radiofreqüências fique integralmente confiada à Agência.

Nessa atividade, a Agência devera sempre buscar o uso eficiente e racional
do espectro (ar~ 154), podendo para tanto restringir o emprego de detenninadas
radiofreqüências, considerado o interesse público (art. 155).

A destinaçáo de radiofreqüências ou faixas poderá, a qualquer tempo, ser
modificada. assim como poderão ser alteradas características técnicas dos sistemas,
desde que o interesse público ou o cumprimento de convenções ou tratados
intemaciQ..nais o determine, assegurado prazo razoãvel para a efetivação das
mudanças (ar~ 156).

Estabelece ainda o Projeto que a opera~ào de qualquer estação transmissora
de radiocomunicação estara sujeita a licença previa- de funcionamento e a fiscalização
permanente (art. 157).

CapituloU
A alJtorizaçio cie 1150 de raciíofreqüênci..

O Projeto (art. 158) trata também das autorizações cie uso de radiofreqüência,
expedidas com ou sem caráter de exclusividade e dependentes de outorga prévia
(autorização) e da manutenção do direito à execução do respectivo serviço de
telecomunicações (concessão, permissão ou autorização).

Essas autorizações, como atos administrativos vinculados, poderão ser
outorgadas com ou sem licitação. de fonna gratuita ou onerosa (art. 159 e 160). As
regras básicas para licitação e acerca da inexigibilidade são as mesmas estabelecidas
para a disputa por concessão de servIço público.

o projeto estabeleci' limites 11 transferencld do direito dI? uso d('
radIofreqüêncIas, nos mesmos moldes criados para a transferencia outorgd pard
preslacáo de serviço (ar~ 164).

o prazo para a autorização de uso de radiofreqüência é vinculado ã.
manutençâo do direito de prestar o serviço de telecomunicaçâo correspondente. No
caso de serviço prestado sob autorização, em que o prazo for indeterminado, o prazo
para uso da radiofreqüência será de no máximo vinte anos, prorrogável por uma
úrúca vez, por igual periodo (arts. 162 e 163).

Dispõe ainda o Projeto, no que conceme ao uso de radiofreqüênci~a respeito
dos casos de extinção da autorização: advento de seu tenno final, cassaçâo,
caducidade, renúncia e anulação (art. 165).

Capitulom
A órbita e "" saléütes

o Projeto atribui ,à Agência competência para dispor sobre os requisitos e
critérios especificas referentes à execução, via satélite, de qualquer seTVIço de
telecomunicação, independentemente de o acesso a ele ocorrer ou não a partir do
território nacional (ar~ 166).
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o art. 167 determina que, na execução de serviço de telecomunicações via
satélite, seja dada preferência ao emprego de satélite brasileiro - que é o que utiliza
=os de órbita e de espectro radioelétrico notificados pelo País e Cllja estação de
controle e monitoração deve necessariamente instalar..se no tsritório brasileiro _
desde que este propície condições técnicas e comerciais equivalentes a dos satélites de
outros países.

A exploração de satélite brasileiro deverá ser realizada sob o regime público
ou privado. confonne decisão do Poder Executivo. sempre dependente ·de aprovação
prévia, abrangente dos direitos de ocupação de órbita e de uso ,das respectivas
radiofreqüências, e que será efetivada mediante procedimento administrativo em que
serâ expedido primeiramente um ato provisório, para possibilitar as necessárias
notificação e coordenação internacionais, a ser feitas por meio da urr - União
Internacional de Telecomunicações (art.168).

o direito de exploração será sempre conferido a titulo oneroso e vigorará
enquanto vigir a autorização para prestação do serviço via satélite. a não ser que
extinto por cassação, caducidaqe, r~núnciaou anulação..

TÍTULo VI
AS SANÇÕES
Capítulo I
As sanções aàminisirativas

500 este tituio o Proieto (aft. 169) elenca as esvécies de sanções a oue estão
sujeItos os que mfnngnem 'suas disposicóes. aemai; normas aplicâveis.~ou que
inobservarerr. deveres áecorremes de concessão. penníssâo e autorização. sem

prejulZo dd5 d(' natureza CI\'i1 t' penal. São elas: advertenchl. mulLi .. suspensao
temporarlcl. caduCidade. e declaracao de inidoneidade.

o Projeto disciplina tambem. nos arts. 170 a 180, a imposlçâo das sanções,
delineando o perfil de cadd uma delas. Com relação à multa, que pode ser Imposta
isoladamente ou em conjunto com outra sanção, o Projeto delimita-a entre R5 1.500,00
e R$ 50.000.000,00.

Capitulo II
As sanções penais

o Projeto considera clandestinas - e portanto sujeitas a sanções penais - as
atividades de telecomunicações desenvolvidas sem a previa outorga de concessão,
permissáo ou autorização de 'S?rviço, ou de autorização de uso de radiofreqüéncia.
Para esses casos, o Projeto impõe a pena de dois a quatro anos de detenção,
aumentada da metade se houver dano a terceiros, e multa de R$ 10.000,00 (art. 181),
esrendendo-a a quem. direta ou í idiretamente, concorrer para o crime.

Estabelece' tambem o Projelo que o crime nele tipificado é de ação penal
pública. incondicionada, cuja promoção é de responsabilidade do Ministério Púbhco
(art. 183). Os demais pontos não abordados no Projeto são os tratados na Lei n."
4.117/62.

UVROIV
A REESTRUTURAÇÃO E DESESTATIZAÇÃO DAS EMPRESAS

FEDERAIS DE TELECOMUNICAÇÕES

Dos cinco macro-objetivos da reforma estrutural do selor de
telecomunicações, abordados no item 2 da parte II desta Exposição de Motivos, três
(aumentar t melhorar a oferta dt seroiços; tllI 11111 ambiente comp"titivo, criar vportllllidJuil!S

atrllt1l/ts dt illvtStlmento e dt dtsellvolvimento teCllolágico e imiustriDl; e criar comiiçães para
qut o desenvolvi1lltllro do setor seja harmÔllico COlllas 1IIttas dt desenvolvimento social do País)
serão atingidos com a implementação das medidas constantes do Livro, m deste
Projeto - b..lcamente suportadas, como enfatizado anteriormente, nas idéias-força

da competição na exploração dos, serviçoo e da unive:sa1izac;ão do acesso aoo
serviços básicos. Parte do primeiro objetivo (fortalecer o paptl Tt!gu1l1ilJJr·dtJ Estado) será
saüsÍl!ito com a concretização das medidas propostas no Uvro II - iolo é, a criação do
6rgio regulador, A parte final do primeiro objetivo (tlinrinar o paptl~ dtJ
Esllldo). bem como o quinto objetivo (moximizar o valor dt vtIU14 das tmpTt!SIlS tstiZÚ1i5 dt
ttlecomnniCQÇÔtS stm prt!judicor os demais oUjttivos) serão, portanto, realizado. através da
implementação das medidas propostas neste Livro IV do Projeto, que trata do
balizamento do processo de reestruturação e desestatização das empresas do Sistema
TELEBRÁS.

A nec..sidade do estabelecimento de regras especllUS para balizar a
reestruturação e a desestatização das empresas do Sistema TELEBRÁS justifica-se,
iníciaimente. pelo tato de a Lei n." 8.031, de 12 de abril de 1990, que criou o Programa
Nacional 'de Desestab.zacão. expressamente ter excluído, através do art. 2.=, oaragrafo
3.°, a aolicacào cie seus dispositivos a empresas que exercem atividades previstas no
ar!. 21 dd Consbtuiçao. como e o caso em pauta. Diversas disposiçoes dessa lei vêm
s,endo alteradas por Medida ProvlsOrta. a maís recente das quais é a MP n.O 1481-43,
de 22 de novembro de 1996. Ocorre, entretanto, que a Emenda Constitucional n." 8/95
vedou expressa.mf!nte a. utilização de medidas provisórias para dar cumprimento ao
seu mandamento.

Em segundo lugar, essas regras visam assegurar o atendimento ã exigéncJa
do inciso XX do arl 37 da Constituiçao Federal. deIxando clara, no texto legal, a
autorização legislativa para a críacão das subsidiárias e das participações acionárias
que forem necessárias para viabilizar a rees:truturação e a privatização do Sistema
TELEBRÁ5, nos termos concebidos pelo Projeto. Decorre diti a nominação das
empresas a serem objeto das mudanças, vista no seu art 184.

Adicionalmente, deve ser considerado que as medídas destinadas a
promover a desestatização das empresas exploradoras de serviços de
telecomunicações supervisionadas pelo Ministério das Comunicações devem ser
entendidas considerando as peculiaridades específicas do setor e a restruturação do
mercado de serviços de telecomunicações objetivada pelo presente Projeto.

As telecomunicações, quando utilizadas para a prestação de sel"Vlços de
interesse coletivo e no regime público, constituem um sistema integrado em que a
compatibilidade funcional das distintas redes deve ser mantida quaisquer que sejam
os seus operadores. Caracterizam-se também, nesse caso, pelo fato de constib.Iirem
um empreendimento intensivo em capital e de longo prazo de maturação, em que os
investimentos estão sujeito! à prematura obsolescêncía, face aos ílvançqs tecnol6gicos
a que as telecomunicações estão constantemente submetidas.

Hã tambem a considerar que a desestatização prevista por este Projeto estarà
sendo realizada simultaneamente com a introdução, em setor até então monopolista.
de um regime que, embora de competição, manterá a obrigação dos prestadores com
o atendimento de caráter social, ou seja, com o denominado serviço universal. O
compromisso entre competição e serviço universal é matéria que exigirá que todo o
processo de restruturação do selor, inclusive sua fase inicial de desestatização, esteja
subordinado a um complexo e'UJuema de conciliação entre as pressões de mercado e
o atendimento do interesse púbüco.

Acrescente-se. ainda. tendo em vista o p/alio geral dt outorgas. concebido pelo
presenta Projeto (arts. 17 e 78), que a desestatização deverá ser realizada juntamente
com a redistribuição terrilorial das concessões. A aplicação do plallo ao Sistema
TELEBRÁS implicará nO reagrup.mento das atuais '}J empresas estaduitis ou lceitis
(as "Teles") e da EMBRATEL em apenas !rés a cinco áreas de concessão de ãmbito
regional e uma de ãmbito nacional, conforme exposto no item 5, parte lI. desta
Exposição de Motivoo.

No mesmo contexto roram tambem incluidas as subsidiárias destinadas à
exploração do serviço móvel celuiar, cuja criação foi determinada pelo parágrafo
único ao arl4.o da Lei n/' 9.295, de 19 de julho de 1996. e que poderão ser aüenadas
cODJuntamente com 'as empresas prestadoras ào serviço telefómco fixo comutado.
Manteve-se o Pro,eto. contudo, fiel ao esoiríto da referida Lei. ao proibir a fuS;o ou
mcorporacdo entTp empres,} pr('stadoTd' ti€' 5PI"\"tCO telefomco fIxo (' empresil
prestadora de serviço moveI celular. de modo a preservar d pOSSibilidade clt:!' Justa
competição entre prestadores do servu;o móvel celular. decorrente de sua separaçao
estrutural das operadoras do serviço telefônico convencional.

Determma o Projeto, no arl 185. que o processo de reestruturação
empresarial e de desestatizaçao do Sistema TELEBR-\S devera compatibilizar as áreas
de atuação das empresas resultantes com o plano gemI de outargas anteriormente
mencionado. Para tanto, o Projeto' admite dIversas opçôes. de modo que se possa
adotar a mais favoravel aépoca da desestahzação, em funçao da sltuaçâo especifica de
cada empresa, da legislação societária vigente e do desempenho de suas ações no
mercado mobiliârio. Essas opções são d cisão, fusao, Incorporação e criação de
sociedacles. inclusive subsidiárias; d dissolução de sociedade. ou desativação parcial
de seus empreendimentos; ou, ainda, redução de capital social (art. 186).

Uma preocupação especial com d manutenção do dcervO tecnológico
construido no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento - CPqD - da TELEBRÁ5
justifica o art 187 do PrOjeto, que determina a prevlsào de mecatúsmos que assegurem
a preservação da capacidade de pesqUIsa e desenvolvimento tecnolÓgICO existente na
empresa.

O art. 188 cuida de definir o conceito de deséstatização, mantendo
essencialmente o estabelecido pela Lei n." 8.031/90. Tendo em vista, entretanto, as
peculiaridades do selor - a União, como visto no item 2 da parte I desta Exposição de
Motivos, detém menos de 22% do capital total da TELEBRÁS, e apenas pouco mais de
50% de suas ações ordinárias -, o Projeto limita a duas as modalidades operacionitis
passíveis de utilização: a alienação de ações e a ce:.t:ião do direito de preferência à
subscrição de ações em aumento de capital.

As peculiaridades do setor de telecornllmcações fazem com que a estratégia
de desestatização esteja fortemente vinculada a questões regulatórias. De fato, a
reorgaruZãí;ão societária das empresas do Sistema TELEBRÁS e a redistribuição de
suas áreas de concessào deverão ocorrer concomitantemente com o processo de
desestatizaçào, em sintonia com d ambiente regulatório inovador que se está
introduzindo com a nova Lei Geral das Telecomunicações Brasileiras,
consubstanciada no presente Projeto.

Essa é a razão pela qual o Projeto prevê que a coordenação e o
acompanhamento de todos os atos e procedimentos relativos ao processo de
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desestatização 5l!jam cônduzidos por uma Comissão Especial. de SuperviSão
instituida no àInbito do MiIÚstério das ComUIÚcações (art. 190).

Essa Comissão teria competências similares às do Conselho Nacional de
Desestatização. como, por exemplo, a de aprovar: a modalidade operacional a ser
aplicada a cada desestatízação; os aju5tes de natureza societária, operacional. contábil
ou jurídica, necessários â d~tatização; as condições aplicáveis a cada d~tat:izaçio:

a criação àe ação de dasse especial. a ser sui:>scnta pel" União: a fusão, incorporaçã.o
ou cisào àe SOCIedades e a crlacao oe subsiàiária integra.i. nece55arias a víabíhzaçâo
das desestaozacoes: (" ~, contrataca0 do~ parecere!') ou estudos espeeialízad('ls C!U('

forem necessanos.

Para execuçâo de procedimentos operacIOnais inerentes, ao ~rocess? ~e
desestatização e para prover suporte admmistrativo (' operacJ~nal d ,C0r.J1l~~O
Especial de Supervisão é prevista, mediante con~~to, d a~açao de lnstitu~ao
fi eira integrante da administração federal de notona expertenCla no assunto o
B~is, cujOS custos serâo cobertos por uma parcela do valor líquido apurado nas

alienações.

Entendeu-se, também, que a condução do processo de desestatização deveria
diferenciar-se, em alguns aspectos, da adotada pelo Programa Nacional de
Oe!estatização para outros setores estatais.

Tendo por base essas considerações, o Projeto prevê, para desestatização das
empresas do Sistema TELEBRÁS, supervisionadas pelo MiIÚstério das ComuIÚcações,
regime jurídico-Iegal especial, com regras próprias, assegurados, evidentemente, os
principios gerais de ordem pública e a indispensável transparência dos atos de
Governo, aos quais estão subordinadas, de modo inescapãveJ, todas as ações alusivas
ã alienaçio de bens públicos (art. 191).

Por se tratar de questio de alta complexidade técnica, tanto no que diz
respeito à avaliação econômico-Cinanceira das empresas, quanto ao planejamento e
execução da venda de suas ações, que terá âmbito inlernacional, é previsto que a
Comi5são Especial de Supervisão disponha, através da contratação de empresas de
auditoria e consultoria, nacionais e estrangeiras, de assessoramento especializado
para atuar nas distintas fase do processo.

o correspondente processo licitatório, sem prejUJZo da manutenção dos
principios basilares que instruem o instituto da licitação, é previsto ser realizado sob
rito especial, tendo em vista a singuiaridade do setor, tanto no que diz respeito à
habilitação técnica dos consultores e avaliadores, como também na sua capacidade de
acessar os mercados mobiliários internacionais.

Em atendimento a essas condicionantes e para dar-lhe maior agilidade,
concebeu..se, para a composição do proces50 licitatório, a manutenção, pelo Ministério
das ComuIÚcações, de um cadastro aberto às empresas de auditoria e de consultoria,
nacionais e internadonais, de notória especialização na área de serviços de
telecomuIÚcaçõe5, em particular no tocante à avaliação e auditoria de empresas, ao
.planejlUJll!Ilto e ..ã. execução dç v~da de bens e valores mobiliários e às questões
jurídicas relacionadas.

A participação na Iicitaçã~ estará restrita às empresas previamente
cadastradas, devendo a escolha da proposta vencedora se dar pelo critério de recIÚca
e preço.

. , O art 192 estabelece. como 'alterna,hvas de modaliàaàes operacionais para
alienação das açoes. o leilão. a concorrencia e a orerta plibiica em Bolsa de Vaiares. de
modo que se possa adotar, em cada caso. a que melhor conjugue a maxinu.zação do.
valor dE' vendd (·om d atranvidade cid operacao li mVE'stidorcs estratêglcos fi com rl

necessidadf' dE' recurso!'> parei d, expansao l' modermzação dos ·servlço!).
AdiCIonalmente, estabelece que o processo podera comportar uma etapa de pr....
qualificaÇão, fIcando restrita aos qualificados a participação nas etapas subseqüentes.

o processo de desestatização e regulado pelas dIsposições do arl 193. onde é
previsto que, caso necessário, d Uniàe> podeFâ, deter. nas empresas desestatizadas.
através da posse de ações de classe especial (goldeu. s/UlTf!), poderes sobre
determinadas matérias. vísando a assegurar o interesse público. Poderia ser esse.
eventualmente, o caso da EMBRATEL, devido ao fato .de que essa empresa é
responsável pela operaçio, dentre outros sistemas de importância estratégica, dos
satélites brasileiros.

,o Projeto estabelece também, nos arts. 195 e 196, regras acerca da diversidade
de controle acionário das empresas desestatízadas, tanto no mómento da
desestatização como durante o prazo em que essa obrigação for considerada
necessária pela Agência para o cumprimento do p/alio geral d, Olltorgll5, e de modo a
......gurar um ambiente de efetiva competição no mercado.

No art. 197, o Projeto impõe que as aquisições das ações das empresas
desestatizadas sejam pagas exclusivamente em moeda corrente, à vista ou a prazo,
confonne dispuser o edital.

A especial atenção com a transparência do processo de dl!llestatizaçio
d.,.taca-se no presente Projeto, que detenrúna ampla publicidade sobre u condlç6a
necessárias à pré-qualificação dos adquirentes, bem como sobre u condlçaa om que ..
alienação sera realizada (arl 193), obrigando, ainda, a Comislio Eapecial de
Supervisão a tornar público, em até 30 dias após o encerramento de cada aliemçlo,
relatório circunstanciado sobre o desenrolar do respectivo proceMo (m 198).

o art. 199 reproduz a disposição contida no art. 3." da Medido. Prov.. :· ,a n."
1.481-43, de 22 de novembro de 1996, visando assegurar a..io~o. juridJ.:a aus
responsi.veis pela condução do processo de desestatizaçio, na hipólne de ,rem
demandados, futuramente, pela prática de atos decorrentes do exerclcio de .uu
funções.

Por fim, é prevista a responsabilização de servidores ou admiIÚltradores que,
direta ou indiretamente vinculados às empresas objeto da desestatização, participem
de quaisquer ações ou ODÚ"õe! que causem ou possam causar impedimentos ou
em!?araços ao processo de desestalizac;ào.em causa (arts. 200 e.201).

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSrrÕRIAS

O art. 202 do Projeto visa adequar as atuais empresas prestadoras de ~erviços

de telecomuIÚcações, especificamente as integrantes do Sistema TELEBRAS e as
quatro empresas independentes, ao novo cenário institucional em construção. Para
tanto. dispõe que. no prazo àe sessenta dias apos a publicacáo da Lei. deverão aquelas
empresas pleite2ü. JuntO t'~ Agéncía. cl celebracã.o àos respectivos contratos àe
concessdo. Estes deverao ser nnnados no prazo de 24 meses da aprovacao da Lei. n05
tennos da.regulamentaçao.

Nesse ínterim, a Agência deverá elaborar sua proposta de plano gtral de
outorgll5 e submeté-la ao Presidente da República. Será com base nesse plallo que as
concessões serào outorgadas, estando desde jâ asseguradas até 31 de dezembro de
2005, sem ónus. Deve ser ressaltado que nenhuma das concessões hoje vigentes tem
validade até essa data.

o Projeto assegura, também, o direito a uma única prorrogação dessa
concessão, pelo prazo de vinte anos, porém a titulo oneroso. Os critérios para
determinação do valor a ser pago nessa oportunidade serão defiIÚdos no contrato de
concessão.

Por outro lado, o Projeto estabelece que as prestadoras de serviço de
telecomunicações que nào solicitarem a celebração do contrato de concessào
continuarão sujeitas ao contrato em vigor, caso este exista, vedada entretanto sua
transferência, renovação ou prorrogação; caso não haja contrato, o direito à exploração
do serviço se extinguirá em 31 de dezembro de 1999.

Quanto aos demais serviços atualmente prestados por essas empresas, serão
expedidas as respectivas autorizações ou concessões, confonne o caso.

No art. 203, o Projeto estabelece que, no tocante ao serviço móvel celular, as
outorgas continuarão sendo regidas pelas disposições da Lei n." 9.295/%, ou seja, não
haverá qualquer impacto sobre o processo em andamento visando a abertura à·
competiçio desse segmento de mercado.

já no arl 205 o Projeto prescreve que as concessões, penmssoes e
autorizações dos serviços de telecomUIÚcação não serão regidas pela lei geral de·
licitações ( Lei n." 8.666/93 e suas alterações) e nem pela lei geral de concessões (Lei
n.· 8.987/95, Lei n.o 9.074/95 e alterações). Em função da especificidade do objeto
dr!UeS institutos, nos tennos do Projeto, submetem.-se apenas e tão somente às
disposições nele contidas.

Exclui, todavia, do seu âmbito, a outorga dos serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens, que permanecem na competência do Poder Executivo. O órgão
regulador fiscalizará os aspectos técnicos das respectivas estações, devendo elaborar e
manter planOI de distribuiçio de canais de radiofreqüéncia para essa finalidade (art.
206).

A modalidade de serviço de TV a cabo continuará sob a regência de sua lei
:!lIpecifica ( Lei nO 8.977 de 6 de janeiro de 1995), conf"rme dispõe o art. 2m do Proj2to.

o art. 208 do Projeto define que será livre a qualquer interessado a
divulgação, por qualquer meio, de listas de assinantes do serviço telefóIÚco fixo
comutado destinado ao uso do público em geral. Para tanto, dispõe que os
prestadores do serviço serão obrigados. respeitado o direito de privaCidade dos
usuáriOS. d fornecer a relaçao dE" seus assinantes a quem a queira divulgar. em prazos
razoáveiS e condir;bes nào dlscnrnmatonas.

Já o art. 209 regulamenta a transição da situação atual para a nova, decorrente
da aprovaçào dd nOVd Lei. Assim, os regulamentos, normas e demaiS regras
administrativas atualmente em vigor serào gradativamente substituidos pelas novas
regras editadas em cumprimento à nova Lei; enquanto isso não ocorrer, as outorgas
continuarão sendo regidas pelos atuais regulamentos. normas e regras; as outorgas de
serviço anteriores à aprovação da Lei, não compreendidas nas díSFosições do art. 202,
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continuarão válidas pelos prazos nelas previstas; a renovação ou prorrogação dessas
outorgas, quando nelas prevista, ficará cordicionada à sua adequação às disposições
da nova Lei, que poderá ocorrer a qualquer tempo, mediante a aquiescência do
interessado.

Finalmente, o Projeto, em seu art. 210, revoga especificamente as disposições:

a) da Lei n.O 4.117/62, exceto no tocante a radiodifusão e à matéria penal não
tratada no Projeto;

b) da Lei n.o 6.874, de 3 de dezembro de 1980, que dispõe sobre a edição de
listas telefônicas;

c) da Lei n.o 8.367, de 30 de dezembro de 1991, que dispõe sobre concessões
de serviços telefônicos a empresas objeto do art. 66 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias; e

d) de diversos itens da Lei n.O 9.295/96, incorporadas ou· alteraClé's por
disposições do Projeto, com exceção, portanto, daquelas de caráter transitório.

Cumpre ressaltar, a propósito, que a revogação das leis e dispositivos
expressamente mencionados no art 210 não causará qualquer vácuo normativo, em
razão da ultratividade assegurada pelo art. 209.do Projeto.

É este, em sintese, o Projeto que tenho a honra de submeter à apreciação de
Vossa Excelência, e que, em merecendQ acolhida, significará marco i.ndelével no
proe~sode aprimoramento de nossas instituições.

Respeitosamente,

/'

~ 0t-t\
/ ~ "'"

./SÉRGIO MOrrA
Ministro de Estado dasCcmUni~'-
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Aviso nO 1. 669 - SUPARlC. Civil.

Em 12 de dezembro de 1996.

Senhor Primeiro Secretário,

Encaminho a essa Secretaria Mensagem do Excelentissimo Senhor Presidente da

República relativa a projeto de lei que "Dispõe sobre a organização dos selViços de

telecomunicações, a criação e funcionamento de Órgão Regulador e outros aspectos institucionais".

Atenciosamente,

CLOVIS DE BARROS CARVALHO
Ministro de Estado Chefe da Casa Civil

da Presidência da República

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
Primeiro Secretario da Câmara dos Deputados
BRASíLIA-DF



Tem a palavra o Sr. Nilson Gibson.
O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Deputados, um fundamento inarredável do
Estado de Direito é o cumprimento das decisões
judiciais. Decisão judicial não se discute: cumpre
se.

Na semana passada, a imprensa nacional
mostrou ao País mais um caso de flagrante descum
primento de uma ordem judicial: a ora Magnólia da
Silva Gama e Souza, Juíza da 31 Vara da Justiça
Federal da Capital da República, determinou a sus
pensão da intervenção do Banco Central no Banco e
na Corretora Interunion. O fato ocorreu no dia 2 de
janeiro, quinta-feira. Alegando a ausência do Presi
dente do Banco Central, que estaria em São Paulo,
a ordem não foi cumprida, nem na sexta-feira nem
na segunda-feira, posterior.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - O fato de o Tribunal Regional Federal, por ato
Como hoje temos companheiros que pela primeira de seu Presidente, ter cassado a liminar do juízo de
vez participarão da sessão, informamos que, na for- instância inferior, no começo da tarde desta segun-
ma regimental, todos os oradores do Pequeno Ex- da-feira passada, não exime os responsáveis pela
pediente têm direito a cinco minutos para se pro- direção do Banco Central de terem sua atuação de-
nunciar quando inscritos na porta de entrada do ple- vidamente apurada, no foro criminal.
nário. Esse tempo será marcado no relógio posicio- O que me causou maior espanto, todavia, foi o
nado nos dois lados do recinto e, quando faltar um imobilismo da DI'" Juíza. Será que ela se conformou
minuto, será dado um sinal para que o orador se com essa afronta a sua decisão? Será que ela não
prepare, a fim de que, dentro de um minuto, termine vai enquadrar criminalmente o todo-poderoso Dr.
seu pronunciamento. Gustavo Loyola, Presidente do Banco CentraI?

Essa é uma norma da Casa, porque, geral- Aguardo o desenrolar dos acontecimentos para,
mente, mais de vinte oradores falam no Pequeno desta tribuna, voltar a analisar esse episódio, que
Expediente. Por via de conseqüência, às 15 horas, considero dos mais lamentáveis.
somos obrigados, normalmente, a iniciar o Grande Todavia, Sr's e Srs. Deputados, já deveria eu
Expediente, para que, às 16 horas,'se houver pre- estar acostumado a todo esse tipo de violência, por
sença de 257 Srs. Deputados, seja iniciada a Or- parte da intelligentsia da Avenida Paulista, posta a
dem do Dia. Entretanto, a Presidência sempre é serviço do Banco Central e de seus interesses. Não
condescendente com os companheiros que te- é a primeira vez que isto ocorre; freqüentes têm sido
nham pronunciamentos mais extensos. Atende os casos de prepotência por parte desses pseudo-
sempre as solicitações, desde que feitas previa- arianos paulistas.

mente. Em primeiro lugar, causou-me surpresa o fato
Tenho a impressão de que está explicado para os de o Banco e a Corretora Iterunion terem sido Iiqui-

novos companheiros a rnetocIologia empregada pela dados tão rapidamente. Já em discurso anterior,
Presidência durante os trabalhos. Isso é regimental. analisando a divulgação oferecida pela mídia, eu re-

Sempre neste horário, quando há pouca latara que o Banco Central estava distorcendo os fa-
afluência, permitimos que os companheiros que tos com relação às empresas desse Sr. Artur Falk.
queiram dar seus pronunciamentos como lidos pos- Ele, que denunciara a existência de uma fraude
sam fazê-Io, independentemente da inscrição nor- monumental, envolvendo 29 bancos e onze corre-
mal, com o tempo máximo de duração de um minu- toras, foi o único jogado à execração pública. E os
to, também acionado pelas campainhas. jornais noticiaram que foi graças a ele, exatamen-

OSR.PRESIDENTE(WiIsonCarTpJs)-Passa-seao te, que foi possível desmascarar toda aquela frau-
IV _ PEQUENO EXPEDIENTE d~. Foram apr.esentados doc~mentos do então Mi

nistro da Justiça, o nobre e Ilustre Dr. Saulo Ra-
mos, e de outras autoridades do Banco Central e
da Polícia Federal, então dirigida pelo nosso ínte
gro Senador Romeu Tuma, dando conta exata
mente da atuação desse Sr. Falk, permitindo que
tudo fosse esclarecido.

Talvez aí resida a origem de toda essa história,
Sr. Presidente. A partir daí, o desejo de vingança do
Banco Central se cristalizou, sendo finalmente atin
gido nesse episódio da intervenção.

Alegou-se que o lnterunion estava com difi
culdades de caixa. Mas a verdade é bem outra.
Para entendê-Ia, contudo, devemos voltar um pou
co atrás e observar a cronologia dos acontecimen
tos.

O Banco Central, no dia 30 de outubro do ano
passado, tendo em vista decisão do Conselho M0
netário Nacional, editou a Resolução nQ 002324, es
tabelecendo que as entidades de previdência priva-
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da, na aplicação de seus recursos, deveriam aplicar Segunda pergunta: por que uma liquidação tão
até 80% em títulos de responsabilidade dos Tesou- apressada, efetivada em menos de uma semana?
ros Estaduais, desde que tais investimentos não fos- Onde está aquela paciência franciscana do Banco
sem superiores a 50% dos títulos de responsabilida- Central quando negociou, meses a fio, com o Banco
de do Tesouro ou do próprio Banco Central. Ou seja, Econômico, com o Banco Nacional e, atualmente,
esses títulos estaduais foram considerados bons. E está assim agindo com o Bamerindus? Onde está
até mesmo os tomadores foram estimulados a aquele respeito pelos correntistas e aplicadores do
comprá-los. O que não era nenhuma novidade, já InteruniOn?
que as autoridades governamentais sempre assim Tudo isto, Sr. Presidente, leva-me a pensar
agiram. Algumas vezes até ditatorialmente, como, que a liquidação se deu tão apressadamente tal-
por exemplo, quando exigiram que os fundos de vez porque o Interunion não tenha contas fantas-
pensão comprassem títulos estaduais. Quem não mas, não tenha balanços adulterados. E fico apenas
se lembra? a pensar, e tenho medo até de expressar o meu

Nunca é demais lembrar que a emissão de títu- pensamento em voz alta: será que faltou ao Interu-
los estaduais é autorizada pelo Senado Federal, nion ligações políticas no que tange a ex-Govema-
com prévia manifestação do mesmo Banco Central. dor de Estado, ex-Ministro de Estado ou atual Sena-
Logo, em teoria, são papéis honestos e confiáveis. dor da República?
Porque se não o fossem, o próprio mercado finan- São fatos como esses, Srs. Deputados, que
ceiro quebraria. me levam a descrer da honestidade de propósitos

O Banco Interunion fez uma compra, no de quem dirige os destinos econômicos deste
valor de pouco mais de 30 milhões de reais, País.
de títulos do Estado de Alagoas, com cláusula Como posso aceitar que uma ordem judicial
de recompra. E, como é de hábito, os repas- seja desrespeitada e nada aconteça? Que moti-
sou a outras diferentes entidades financeiras. vos subalternos e interesses mediatos presidam
Vencido o prazo desses títulos, foram os mes- a uma liquidação de um Banco e de uma correto-
mos levados pelo Banco Central à compensa- ra, que teve dificuldades de caixa exatamente
ção e debi~ados na conta do Interunion. Este, por conta de uma decisão unilateral do Banco
por seu turno, valendo-se da mesma cláusula Central, que, por seu interventor no Produban,
de recompra, obteve do Tesouro alagoano a negou-se a efetuar uma recompensá, legalmente
ordem para que o Produban fizesse o paga- estabelecida?
mento correspondente.' Note-se que o Produ- Um Banco Central que se senta à mesa com
ban éstá sob intervenção do Banco Central. E fraudadores, como os dirigentes do Banco Nacional,
o interventor alegou que, não tendo .dinheiro, que com eles dialoga por mais de um ano, que
não iria honrar o compromisso. Daí o déficit de nada via e nada fiscalizava, como pode agora tra-
caixa do Interunion. Dentro das normas bancá- vestir-se de autoridade competente e vingar-se no
rias, solicitou-se ao Banco Central o empréstimo Sr. Artur Falk?
de emergência, no redesconto, oferecendo os Vai mal este Pàís, Sr. Presidente. O Brasil, re-
próprios títulos de Alagoas como garantia: Diante· pública dos banqueiros, vai se consolidando. E o
da inércia do Banco Central, que nada respondeu povo sendo enganado, achando que as autoridades
ao apelo, for:Im oferecidas outras garantias ten- estão moralizando o mercado.
do, inclusive, o Sr. Artur Falk oferecido bens pes- O todo-poderoso Banco Central, linha de frente
soais, que sup'jrariam as exigências regulamen- dos interesses da Avenida Paulista, faz às normas,
tares. as aplica, diz que as fiscaliza e pune quem não se

Nada disto foi aceito e decretou-se a liquidação alinha com seus interesses. Vai mal este País, Sr.
do Banco e da Corretora. Presidente.

Duas perguntas têm forçosamente de ser fei- Quem será a próxima vítima do Sr. Gustavo
tas: primeira, os títulos de Alagoas são moedas po- Loyola e de seus patrocinadores?
dres? E, se assim forem considerados, como têm Quando a Justiça irá responsabilizar esse i1us-
cotação fixada pelo mesmo Banco Central, através tre senhor Gustavo Loyola que, quando viu as coi-
da Cetip? Se eram títulos podres, como foram com- sas ficarem pretas'para o seu lado, foi esconder-se
pensados e seus valores levados a débito da Interu- exatamente em São Paulo, como a pedir guarida a
nion? quem lhe dava as ordens?
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Vai mal este País.
Sr. Presidente, peço a V. Ex· que autorize a di

vulgação deste pronunciamento no jornal Hoje na
Câmara.

O SR. LAEL VARELLA (Bloco/PFL - MG. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Deputados, se a Providência, por absurdo, não
existisse, dir-se-ia que o holocausto de milhões de
crianças brasileiras não poderia ter sido evitado de
modo mais fortuito, merecendo uma encenação
como poucos filmes sobre o nazismo, por· exemplo,
até hoje apresentaram.

Na manhã do dia 26 de novembro próximo
passado, fomos informados de que às 10 horas,
contrariamente ao anunciado, se reuniriam os Depu
tados da Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação para votar a pena capital dos inocentes
nascituros.

Tramava-se uma tentativa velhaca para fazer
aprovar, pela citada Comissão, o Projeto de Lei
(abortista) n2 20/91, dos Deputados Eduardo Jorge e
Sandra Starling.

O projeto teria como efeito obrigar à rede hos
pitalar do SUS a atender mulheres que afirmassem
terem sido vítimas de estupro, ou corressem risco de
morte.

A manobra foi quebrada por uma ação eficiente
das forças vivas de nosso País. Com efeito, de ma
neira providencial, o Prof. Nelson Barreto, dirigente
do bureau da TFP em BrasOia, entre perplexo e sur
preso, tomou conhecimento do que iria se dar.

Sim, perplexidade e surpresa, pois tal projeto
que estava em 232 lugar na pauta da Comissão, o
que indicava sua votação para o mês de dezembro
ou, quiçá, para este ano, saltou, sem anúncio prévio,
para o primeiro lugar nas discussões.

O Presidente da Comissão, Deputado Aloyzio
Nunes Ferreira, por razões não sabidas, aprovei
tou aquela manhã de terça-feira, hora em que os
Deputados estão chegando de seus respectivos
Estados, para, inopinadamente, inverter a pauta e
colocar em votação o projeto de lei ampliando o
aborto.

Com efeito, a campanha ·0 Amanhã de
Nossos Filhos· vinha promovendo coleta de assi
naturas contra esse projeto e já contava com
mais de dez mil adesões, em petições dirigidas a
todos os Parlamentares. Na eventualidade de se
aprovar o infame projeto, hão haveria tempo
para entregá-Ias aos respectivos destinatários.
Teria igualmente prejudicado o lançamento do Ii-

vro·Aborto: 50 perguntas e50 respostas em defesa
davidainocente·.

Nelson Barreto tentou contato com Deputados
antiabortistas no sentido de impedir a votação de
afogadilho. Mas nenhum deles se encontraria em
Brasília antes das 11 ou 12 horas.

Razão para que ele se empenhasse junto ao
chefe de gabinete do Deputado Salvador Zimbaldi
para que a pessoa que fosse esperar o Parlamentar
no aeroporto o conduzisse diretamente à sala onde
se realizava a reunião.

Quando a Relatora, Deputada Zulaiê Cobra,
estava terminando a leitura do projeto, e os poucos
Deputados presentes, juntamente com o lobby
abortista, se preparavam para comemorar a vitória
com a imprensa e todo seu equipamento de fotogra
fia e filmagem, chega o Deputado Salvador Zimbaldi
e pede vistas do projeto.

Isso significava que o referido projeto só pode
ria ser votado após duas sessões da Comissão, ou
seja, na quinta-feira, dia 28.

Nesse momento houve um pequeno episódio
sintomático.

O Deputado José Genoíno esbravejou com seu
colega Deputado Zimbaldi: ·Você só chega na hora
errada! E para atrapalhar! Sua candidata (Zimbaldi é
de Campinas e pertence ao PSDB) foi derrotada na
eleição para Prefeita! Por que agora você vem que
rendo impor?·

Atirou pedra em telhado de vidro, poisperten
cendo ao PT e eleito por São Paulo, o Deputado Ge
noíno esqueceu-se de que sua companheira de~par:

tido, D. Erundina, sofrera humilhante derrota na Ca
pital paulista.

Assim desmascarada, a votação foi adiada,·
permitindo que a maioria da população antiabortis
ta manifestasse seu desagrado com a maneira
sorrateira da qual se valeram alguns Deputados
inescrupulosos e, ~o mesmo te.mpo, pedir aos.ou
tros Deputados da' Comissão que rejeita,ssem tal
projeto.

E de fato foi o que aconteceu. Telefone
mas, fax, cartas, mensagens através de compu
tador, como a sugestiva imagem de uma mãe
abraçando uma criancinha, e escrito ·Não me
mate·, acabaram por sensibilizar nossos pares
da Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação e, com isso, após sete sessões, a matéria
não foi aprovada.

A mobilização não se restringiu a isso. Uma
multidão de antiabortistas compareceu às sete ses-
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sões que se seguiram àquela que, segundo seus ar
ticuladores, seria a primeira e última.

Há Deputados pedindo para que a matéria dei
xe a CCJ e vá para a discussão no plenário da Câ
mara, dada a decisão firme dos antiabortistas, que
representam o Brasil real, o Brasil verdadeiro, de uti
lizarem-se de todos os meios lícitos para impedir a
institucionalização da matança de inocentes no Bra
sil.

O SR. OSMAR LEITÃO (BlocoIPPB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Deputados, a estabilidade da moeda e a relativa
queda de preços de vários produtos, entre eles o de
veículos automotores, tem feito com que aumente
desmesuradamente o volume de tráfego em todo
País, notadamente nas áreas metropolitanas e nas
cidades-pólo regionais.

Esta realidade geral é também específica do
Rio de Janeiro e mais precisamente de sua capit~1 e
dos Municípios que compõem o Grande Rio, onde
as condições de tráfego têm piorado em escala as
cendente nos últimos meses, de nada adiantando ~s

intervenções pontuais realizadas pelas autoridades,
.em termos de obras rodoviárias. .

Há llm caso específico, relativo às cidades de
Niterói e São Gonçalo, com reflexos sobre ltaboraí,
MariCá e todo o tráfego procedente do interiorflumi
nense com destino ao Rio de Janeiro, que pretendo
aqui abordar, cham~mdo a atenção especialmente
da Secretaria Estadual de Planejamento para·'o
tema.

Como todos sabemos, em 1974 foi inaugura
da a Ponte Rio-Niterói, que seria uma obra 'de arte
integrante da rodovia BR-101 e destinada'à interli
gação do tráfego de veículos norte-sul ao País,
mas que hoje é; em realidade, uma grande via de
tráfego urbano. Ao longo dos últimos 22 anos, ela
acabou sendo satl,lrada e; qualquer acidente de
pequena monta ou mesmo uma simples obra de
reparo de qualquer de seus trechos, acaba resul
tando na virtual p~ralisação de parte de São Gon-
çalo.·' .,

Se isto não bastasse, também o centro nite
roiense, onde se concentra todo o tráfego proceden
te dos Municípios de seu entomo, apresenta hoje
condições péssimas de trânsito, já agora afetando a
própria Ponte Rio-Niterói porque, se o acesso se tor
na ruim pela Alameda São Boaventura ou pela Ave
nida do Contorno, reduzem-se as opções de acesso
à ponte.

Deste quadro de babei conclui-se que o m0de
lo rodoviário, inaugurado no Govemo Juscelino Ku-

bitschek, está completamente esgotado. Quando
muito, consegue-se amenizá-lo temporariamente.

A única solução efetiva é o transporte de mas
sa que, no caso de Niterói e São Gonçalo, está
equacionando desde a segunda metade da década
de 70 com o projeto da Linha 5 do metrô, infelizmen
te até hoje não tomada realidade.

Durante a campanha eleitoral de 1994, dei meu
apoio ao então candidato e hoje Governador Marce
lo Alencar, em troca apenas de compromissos públi
cos em relação a São Gonçalo, alguns dos quais es
tão sendo cumpridos, como a melhoria do sistema
de abastecimento de água e a aceleração das obras
de esgotamento sanitário, dentro do programa de
despoluição da Baía de Guanabara.

No princípio de 1995, exultei quando a Secre
taria Estadual de Planejamento anunciou o envio, ao
Banco Mundial, de projeto de captação de recursos
para a implantação do transporte de massa entre Ni
terói e São Gonçalo, ao custo de 250 milhões de
reais, à época. Era o cumprimento de mais uma pro
messa de,campanha.

Animado com a resposta que me foi ofereci
da pelo Secretário Marco Aurélio Alencar sobre as
.perspectivas positivas de, no processo de privati
'zação da Conerg, ser São Gonçalo beneficiado
com uma linha de barcas, ligando-o ao Rio, indago
hoje o que houve com o processo de financiamen
to para'o.transporte de massa Niterói-São Gonça
lo.

Faço-o por estar convencido de que não há ou-
:tro caminho para as duas cidades, em face do esgo
tamento do modelo rodoviário, e com a, certeza de
que te'fá ele efeitos positivos'não só no trânsito de
Niterói e São Gonçalo, como na própria Ponte Rio
Niterói.

O SR. MARÇAL FILHO' (BlocoIPMDB - MS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres co
'legas Deputados, quero me referir à situação caótica
das rodovias federais do Mato Grosso do Sul.

Notamos'que, na região Sul do País, as rodo
vias são bem cuidadas, enquanto em Mato Grosso
do Sul elas estão em completo abandono. Durante
os quatro meses em que estivemos aqui, no ano
passado, cobramos bastante isso. Agora reiteramos
o pedido e pedimos providências urgentes por parte
do Ministério dos Transportes e do DNER com rela
'ção às rodovias BR-163 e BR-463, do Mato Grosso
do Sul.

Sr. Presidente, peço a V. ExI que autorize a di
vulgação deste pronunciamento no programa A Voz
do Brasil.
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O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o O povo brasileiro agüentou vinte anos de dita-
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. De- dura militar, mas creio que a crise estrutural que o
putados, volto à tribuna desta Casa, no início deste País enfrenta atualmente está empurrando a popula-
novo ano, para tratar, infelizmente, de um tema bas- ção para o limite de sua paciência.
tante velho: a concentração da terra. Mais uma vez Era o que tinha a dizer.
temos que conviver com a triste notícia da morte de
dois lavradores assassinados em conseqüência da O SR. PAULO PAIM (PT - RS. Pronuncia o
luta pela terra, no Estado do Pará. O crime ocorreu seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. De-
no último dia 4 de janeiro, no Município de Eldorado putados, os Deputados e Senadores retomaram aos
de Carajás, no interior da Fazenda São Francisco. seus Estados, Municípios e suas casas para passar

o Natal e o 12 de janeiro.
Raimundo Guimarães de Araújo, 46 anos, e

Ailton Cézar Reis, 22 anos, foram assassinados pelo O balanço que fica destes dois primeiros anos
grupo do pistoleiro conhecido por Jegue, que segun- da atual Legislatura, como também da atuação do
do as primeiras informações, estão a serviço do lati- Executivo, no que tange aos direitos dos trabalhado-
fúndio, com objetivo de tumultuar as áreas de pos- res, servidores, aposentados e pensionistas, é nega-
ses consolidadas, como é o caso da Fazenda São tivo, muito negativo.
Francisco, onde vivem cerca de 60 famnias, há mais Mas para que ninguém diga que neste balanço
de um ano. não falo de nada positivo, deixo claro que é impor-

Mais um ano se inicia e, apesarde nossos so- tante a estabilidade da moeda e que torço para que
nhos de mudança qualitativa, o que temos diante de a inflação seja negativa.
nós é o retrato do Brasil atrasado. Do Brasil que ex- Lembro que inúmeros países que estancaram
clui da terra mais de 7 milhões de famnias de traba- a inflação num toque de mágica foram à falência.
Ihadores rurais. Passam-se os anos e nós somos Podemos citar a situação do Peru, onde a violência
obrigados a conviver com essa chaga social, que aumenta e o Presidente Fujimori despenca nas pes-
provoca violência e miséria. E o Govemo Fernando quisas. Na Argentina não é diferente - Carlos Me-
Henrique Cardoso permanece insensível ao grito nen está desprestigiado e o ex-Ministro Domingos
pela reforma agrária, única forma de tomar o campo Cavallo diz que se envergonha de ter participado de
produtivo e de acabar com a violência. um governo corrupto. O México enfrenta o que po-

E o problema é de norte a sul e de leste a oes- deríamos chamar de guerra civil. Os asiáticos estão
te. No Pontal do Paranapanema, as ocupações de indo para o precipício.
terra voltaram a ocorrer. Os trabalhadores não No Brasil, o jomalista Arnaldo Jabor, embora
agüentam tanta protelação, tanta lentidão, que faz de direita, reconhece que a não opção pelo social
parte de uma estratégia para vencer os trabalhado- poderá levar uma elite burra a viver entrincheirada,
res pelo cansaço e pela doença. O Governo Feman- assustada e cercada de famintos, como está aconte-
do Henrique Cardoso não consegue enxergar o dra- cendo no caso do seqüestro terrorista no Peru.
ma de crianças que vivem nos acampamentos dos Vejamos a nossa situação, na ótica do outro
sem-terra. São pessoas que enfrentam chuva, sol, lado do Real:
frio e vento, debaixo de lonas, no Centro-Sul do Bra- a) os servidores públicos, estão há dois anos
sil. Ou como os nossos posseiros, na Amazônia, que sem receber um centavo de reajuste;
são expulsos e jogados de uma terra para outra. Vi-
vem vagando durante anos até encontrar a morte b) o salário mínimo está congelado há pratica-
pelas armas do latifúndio. mente· dois anos, pois teve neste período somente

um aumento de 12 reais;
Enquanto isso, a agenda nacional ~stá toda

voltada para a emenda da reeleição para Presi- c) o desemprego é o maior da história - em
dente da República. É isso que FHC deseja a São Páulo, 18,5%; em Brasnia, 17%; no Rio de Ja-
qualquer custo. Aprovar um dispositivo que lhe as- neiro, 16%; em Minas Gerais, 16,5% - isso mostra a
segure a possibilidade de continuar governando a realidade da média do desemprego no País;
Nação, que hoje convive com o maior índice de d) a luta pela reforma agrária deixou um saldo
desemprego de sua história, com uma brutal con- de 88 trabalhadores assassinados nestes dois anos;
centração da renda, que faz com que mais de 40 e) as verbas destinadas à Saúde e à Educa-
milhões de brasileiros estejam sobrevivendo na ção, conforme o TCU, diminuíram em relação ao
mais absoluta miséria. Governo Itamar Franco;
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f) os aposentados e pensionistas, a exemplo cado e a competição é cada vez mais acirrada no
dos servidores e o próprio salário mínimo, estão com mercado exportador.
os proventos congelados há dois anos; Espero que este Governo não consiga a ree-

g) a agricultura está falida - não existe política leição. Só faltaria isso para nos castigar ainda
agrícola; mais.

h) as falências e concordatas aumentaram em Nem quero pensar em FHC se entendendo
cerca de 300% - isso significa desemprego; com Maluf, que assumiria o Governo do Estado de

i) os juros continuam sendo os mais altos do ~ão P~ulo a partir de 1998, e~quan~o que FH? fi.ca-
planeta inviabilizando a reativação do mercado in- na mais quatro anos na PreSidência da Repubhca.
temo. ' Depois, então, FHC passaria o bastão para que Ma-
'.. luf fosse Presidente por mais oito anos, com um am-
j) o Tribunal Superior do Trabalho, por reco- pio entendimento para o futuro com a famnía de

mendação do Executivo, acabou criando juris- ACM. ' , ,
prudência no sentido de que nenhuma contribui-. ..

- . d' I . d t d f Ih d 9 Se ISSO acontecer, Sr. PreSidente, pegarei uma
çao tn Ica seja escon a a na o a e pa a- carona para a lua, já que lá foi constatada a existên-
men o. cia de água, e o projeto neoliberal de FHC ou Maluf

I) o Governo usa e abusa das medidas pro- ainda lá não chegou.
v~sórias - che~a a ~ditar duas po~ di~ útil, ~ não O SR. ROLAND LAVlGNE (Bloco/PFL - BA.
s~o se~!Jer discutidas .na.s Comlssoes ~J$t~s. .Pronuncia, o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~o mais d~ 1800,M:, e.dltadas. As Comlssoes SrlIs e Srs. Deputados, venho à tribuna da Câmara
na~ se reumram u~a umc~ ve~ p~ra estudá-Ias dos Deputados, pela primeira vez no ano de 1997,
e dizer se de fato. sao, constitucionais, urgentes,e para protestar contra o ato do Prefeito de Ilhéus, Ba-
relevantes;, '" ,'" . . .' hia, que através do Decreto nQ 5/97, demite, sem ne-

m) as medidas pr~visórias se tornaram um ins- ..nhuma justificativa, cerca de novecentos funcioná-
trumento ditatorial e,'cónsequehtemente, omàior ini- rios do Município.
migo da democracia; , . ESte Prefeito que se diz democrata, que como

n)'aCâmaraap,rpyoiJ, para infelicida~~.n~s-.', Deputado Federal que foi pregava exatamente a
sa, o Contrato Temporário e o Trabalho Voluntá- não-demissão de funcionários públicos, esquece
rio, que permite que' otrabalhador preste' servi- ~ agpra o seu passado para Colocar em prática uma
ços sem receber os mínimos direitos sociais;.·.,. política perversa contra funcionários públicos que na
como i!lY~so préyi~,:40% da. multa do FGTS, hoo; . sua totalidade só tinham como sobrevivência o salá-
ras extras etc.; " riQ ,que recebiam. Coloca cerca de três mil pessoas

o) o Brasil, no Encontro da Úrgan'izaçâo li'l- a passarem fome absoluta em função da crise que
ternacionàt'do Comercio, em Cingapura, pestóü-se-', ','yive a regi~ocacauejra da Bahia, sem evidentemen
contra'o~ql,Je era de~~ndido pelos EUA e.Argentina ., t~ oferta de empregos.
- a inclusão de cláusulas sociais que penalizari~rÍ1 , .. . Além disso, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
os países que mantêm trabalhadores em 'escravi- . 'pasmem, para que não tivesse divulgação dos atos
dão e 'trabálho infa"nti1. Iss<knos envergon6á, por' -,' 'cOmetidos contra os funcionários públicos munici
certo; pais, este Prefeito alicia todos os veículos de comu-

p), O, Bra~i1, -ségundo o Unicef, só perrle, para o ., ,nica~C? ~à nossa ~gião, impedindo que este Depu
Haiti e a Repúbliéá. Dominicana no que se 'refere à -tado, 'Juntamente com Vereadores de Ilhéus, possam
taxa de trabalho escravo e infaritil; . .,aenunciar ao povo este ato. Pois é, temos um novo

. . '. ditador no sul da Bahia.q) 'o défiCit da balança comerciei avança de for- . ' ., .
ma assustadora,deixando o ~rasil em posição se- Desta fo~a, ~endo esta. tnbuna a unlca .v~z
melhante a do México em 1994. De sessenta países ' que este Prefeito nao con~ulu ~Iar, na condl~o
pesquisados, somOs o último em exportações e o de Par1amentar que~o deixar registrado nos AnaiS
segundo em impçrtàÇões - só-perdemos para a Tur.. nesta Casa - denunciando este ato contra o povo de
quia. . , Ilhéus e contra a liberdade de expressão - carta que

, . . enviei ao Prefeito Municipal de Ilhéus, no dia de on-
Dos pals!s da. Amén~ do Sul, na diferença tem devidamente protocolada.

entre exportaçoes e Importaçoes, o nosso desenvol-
1/iment'l é quatro vezes menor do Oi l~ o último colo- CARTA A QUESEREFEREOORADOR:
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Ilhéus, 06 de janeiro de 1'91,

Excel~ntissimoSenhor
J2lbf!}SOUSa Ribeiro
Prefei o Municipal
llhéu - Bahia.

Senhor Prefeito,

na sua
.:; ano

ejo de
Carlos

Inicktlmente gostaria de saudá-lo pela po"sse e des,ejá-lo êxit~ tQ'
adrril! 'stração, desejando a toda sua equipe recentemente consti~

de :,1' uitas realiZações e' fi~licidades. 'Reitero aqui ome~ ' '
con)u ente com o Governador Paulo Souto e o Senador AP~ó

Mag "'es e nossos vere~dores c<?ntinuar a ajudar o povo de~us:,

Os ~( ssos compromissos de campanha poüticaestão cumpridos~ :
1) 'A,; bra ,de.urbaniZ~Ç,ão, '~a,VlDl,'.eritação, eesgotamentosanit~o, J1 Nelson

G ta, Urbls I~ Urbls II e. p.heus II está pronta. A famosa obfa 'dit1Rua da
,V: eta no Nelson Costa, enfim foi realizada. ' ,.

2) Ó serviço de ampliação de água ~'Cidade, em especial dai tona ,s,uI
c0,, tinua em pleno.andaineILto, felizmente não foi paralisada. .

3) A, odovia ·BA·OO1 Ilhéus - Itacaré que abrirá wn novo ho~ón
~ a llhéus, teve' recentemente" assií:J.a.dó sua ordem de~ se
G vemador Paulo Souto: Será edificada em dois trechos ~on
ItJ aré - Serra Grande e S'err3 Grande o':' Ilhéus. Esta tambéht .
Pc' messa polítlicae sim uma realidadé.

4)0 Centro 'de Convençoes' de ilhéus tambéin: teve sua ord~

as· inada. Uma realidade. A obra ficará pronta em 300 dias. ! ','
5) IV! lhoraremos atrav~s da eAR os serviços de ahastecimeDt:0 . j água de

S baituha, Ribeira das Pedras, Castelo Novo, Carobeira ~ N ilhéus.
(} convênios já foram assinados.

6) ;~, os amp~ando as salas de aulas dos colégios doe~ ~o ~ti4ípio.
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É n~~Ja luta contipuar lutando junto ao Governo Federal pela 4mP i4ção da
pis~:'do aeroporto; de TIhéus, afim de propiciar pouso e decolag~ ~ áviões
de gt$lde porte o que implementará o turismo, mediante a abe; " deste
camp-f no Mercosul. A obra de proteção do São Miguel teve; ursos
a1oc~ .os no orçamento da Utldão por vários parlamentares. Esl:>er .os que
destá,' ez estes possam ser liberados. .

Na 4b visão, permita-me opinar, resta a Vossa Excelência urJ' " todos
os m rros de ilhéus e bairro Teotonio Vilella, diminuir a taxa d breza
absol a e de habitações sub-humanas (31%) e manter ~ C' .e em
con~ .ões para que. se possa receber os turi~t~s por todo aPo. ;t seja,
cump os comprOlDlssos de campanha como nos Já os temos cuinp s.

, t ,

Fina.h~ente, Senqor Prefeito, quero em nome do povo d~ I • , que
repr~í'ento no Congresso Nacional, pedir, de forma humilde d, " que
seja:;.rpvogado do Oecreto núrrlero 05/97, que prejudicou diretanient er~ de
900:;' ens e m1lllh.eres, pais e mães de familias que tinham J s: ato dos
seu~~ j os tirado deste mísero salário que recebiam da PrefeituI1l. i é nada
1.J.\oUJL.tt:>~;,uO para l~ . social denl~c:~ta demitir funcionários ~atJ. Iv~r ..os
pro~~ as financeIros do tnUUIClplO. Este ato aumenta a mlsepa, w a
ren : per capta do povo de Ilhéus. Quero ~e público ~i~ regj? .~ meu
ve~ nte protest4J contra este ato que consIdero dos maIS ditator~ ID]ustO.
Nàq e pode criar cargos para correligionários políticos e de~ . , Centenas
co~ argunlento que não são() estáveis. O maior dos absurdo~ é :não se
pod:e mais falar nos veículos de comunicação da cidade, foram fp . acrados
come se fazia na ditadura militar. A íntegra desta carta fará pmj:e. jdiscurso
q~:í ei da tribuna da Câmara dos Deputados sobre o assunto...

Atet"lpios
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o SR. EUSEU PADILHA (BlocoIPMDB - RS.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, venho pe
dir a transcrição de um artigo intitulado •A mal-en
tendida reeleição", de autoria do historiador Décio
Freitas, publicado no jomal Zero Hora, de domingo
passado, em que retrata a posição que tenho com
relação ao tema sob o aspecto que ele enfoca. Mais

do que isso, uma homenagem a este homem que
tem prestado relevantíssimos serviços à sociedade
gaúcha e, por conseqüência, à sociedade brasileira.

Sr. Presidente, peço a V. ExB que determine a
transcrição e a publicação deste artigo.

AFmGOA QUESEREFEREOORADOR:

AmaI-entendida reeleição
o que define o regime republicano é a eleição do

presidente - ao mesmo tein:po chefe de Estado e che
fe de goyerno - pelo sufrágio universal. ,Fota'di.~,
não há República. Regimes autoritários ou ditato
riais, cujo poder não tem origem e legitimação popu-
'l~:'sãa,i"epublicanas mais·de- nome do que de futo:
sunulacros de República. Pertencem à categoria. das
monarquias não-hereditárias. O Brasil, em rigor. só
foi efem-amente República durante um quarto de ,sé..,
culo.

Cosmma-se dizer que a Constituição de 1891 se
modelou pela dos Estados Unidos. Mas, na 't-erdade,
o que adotamos do modelo a~ericaIlo foi apeDaS o
sistema presidencialista e o feder.a-
lismo. Houve vivas influências da
Constituição argentina de 1853,
como também. infelizmente. das
práticas anti-republicanas dos'vizi-
nhos platinos.

A inelegibilidade do presidente
da República para um segundo
mandato inspirou-se tiO modelo ar·
gentino, não no americano. A
Constituição dos Estados Unidos,
primeira República moderna,' silen
cíou sobre a reeleição do presiden-
te, autorizando-a tacitamente. Na sua-obra prima de
ciência política. A. Democracia na América, do co;'
meço do século passado. Alexis de TocqueviHe w
cebeu sagazmente o porquê da ,pennissão de, um se·
gundo mandato: "Deu-se ao mandato do presideme
uma duração de quatro anos, podendo ser reeleito.
Assim, o futuro lhe dará alento para trabalhar em
prol do bem público e os meios de consegui-lo,...·A
maioria dos que se candidatamm a um segundo man
dato foram mal-sucedidos. Num total de 53 eleições
presidenciais, a primeira das quais em. 1789. somente
13 presidentes se reelegeram. Estabeleeeu-se a 1I3dí
ção de que não deveria haver "terceiro maridato":só
uma reeleição. Esta ttadição foi Iampida pelo grande
presidente franklin Roosevelt, que se elegeu para um
teroeiro mandato em 1940 e um quarto ,mandato em.
1944. A imensa popularidade de RooseveltproYinha '
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do New .Deal, que tirou o país da catastrófica depres
são de 1929, e da sua liderança na II Guerra Mun
·diai. O instinto de conservação do republicanismo
americano reagiu logo. Em 1947, uma emenda à
Constituição, ratificada por tt:ês quartos dos legisla
dores estaduais, estabeleceu que nenhum cidadão se
ria eleito mais do que.duasiVE~ para o cargo.

NãQ foi em obediência a um princípio, mas a conve
niências políticas, qUe o constituinte âe 1891 proibiu a
reeleição. VlS3V3. a ~gurar a alternância no poder
das oligarquias do Sudeste. Não·tinha em vista bt:.'11efi
cÍar a oposição. pois esta. coitada, nunca teve na Re
pública Velha-- que·CODSagI'a\'"3 a fraude e a violência
.sistematizadas - a menor chance de poder. Tinha-se
tnnbem em vista:evitar que alguém se perpetuasse no
poder - e o resultado foi exatamente o oposto nos cem
anos de República. Depois, por tratar-se de norma
adotada·na. fundação da República, a não-reeleição se
arraigou-como tradição. Evitava-se assim o '"continuís
mo" de presidentes eleitos, mas não se evitou a derru
bada de presidentes eleitos, como de~ na Argenti
na c 1;.1D. toda a América Latina.

Não passa de rematada bobagem
ou facciosismo rasteiro o argumen
to de que a reeleição é antidemo
crática e antiética. Se for legitima
da pela vontade popular. é demo
crática e étíc.a. Se a e:cigência da
eleição do presidente configura
uma questão de princípio, não
aCOnteee o mesmo com a proibição
ou permissão da reeleição. Trata-se
apenas de quet-"tâo de conveniência

__ ou interesse políticos, um e outro
pezfeitamente legítimos.

Quais as conveniências e os interesses que se per
filam na questão da reeleição? O atual presidente
ambiciona, naturalmente, exerceI' um segundo man
dato, e nada seria mais hipócrita do que negar a
existência desta ambição pessoal. Mas um poütico
só tem êxito na medida em que suas ambições pes
soais coincidem com o interesse coletivo. O presi
dente acredita que seu programa de estabilização e
modernização econômica corrcsponde aos interesses
da sociedade brasileíra, que por isso o reelegerá. A
reeleição é sustentàda por todos os qlle apóiam tal
programa.

Trata-se, indiscutivelmente; de uma candidatura
muito forte: Justifica-se que seja temida pelos de
mais candidatos potenciais e pelos interesses que re
presentam. Não se pode censurá-los por quererem
evitar a candidatura. Mas não é mau, para a demo
cracia, que a política do presidente seja submetida ao
Julg..unetIto pápular. E. de todo modo, o direito à ree
leição contribuirá para nossa modernização polítIca.
Modernização retardatária. pois já feita por outras re
públic.as_ Por que devemos ser exceção?

Janeiro de 1997
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O SR. PAULO DELGADO (PT - MG. Sem re- de turistas equivalente ou maior que as suas pró-
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Depu- prias populações, enquanto que o Brasil atinge so-
tados, registro a minha solidariedade às vítimas das mente o equivalente a 1% dos seus habitantes? A
enchentes nos Estados de Minas Gerais, do Rio de França, com uma população de 50 milhões, recebeu
janeiro e de todos os lugares onde a incúria do Po- 60 milhões de turistas no ano passado; a Espanha,
der Público faz com que esta tragédia de verão seja com uma população de 45 milhões, recebeu igual
previamente anunciada em outras estações do ano. número de turistas; o Uruguai recebeu 5 milhões de
Não há verão em que o meu Estado e o Estado do turistas contra uma população que não atinge os 3
Rio de Janeiro sejam poupados. Também no Sul do milhões de habitantes. E o Brasil, pasmem Excelên-
País a história se repete. O Poder Público não tem cias, com uma população de 160 milhões, recebeu
tido a sensibilidade e a capacidade para antever e 1,7 milhão de visitantes.
evitar que tragédias como esta possam ocorrer, es- Por que, desde 1970, cresceu até dezessete
pecialmente com pessoas e famnias de baixa renda. vezes o número de brasileiros que preferem passar

A Cidade de Ouro Preto, patrimônio da huma- suas férias sob céus estrangeiros, ao passo que o
nidade, não está protegida de chuvas seguidas, por- número de turistas no Brasil, no mesmo período,
que o Governo do meu Estado não tem tido uma po- cresceu apenas seis vezes? Nossas praias são me-
lítica de proteção ao meio ambiente, às populações nos belas? Temos 7 mil quilômetros de praias. Nos-
ribeirinhas e às cidades que necessitam de obras de so folclore rico, variado, é menos atrativo? Nossas
infra-estrutura que possam conter tragédias que, mulheres, nosso carnaval, nosso futebol, nosso Pan-
como disse anteriormente, são previamente anun- tanal, nossa fascinante Região Sul são menos atrati-
ciadas. vos?

Ao registrar esta minha solidariedade, manifes- Precisamos refletir seriamente sobre isso, ca-
to também o meu desencanto com o Governador do ras e caros pares. Não mais podemos assistir, passi-
meu Estado, uma pessoa, pelo que se tem notícia e vamente, ao aumento de um déficit que entre 1986 e
pelo que posso ver segundo suas atitudes, insensí- 1995 foi de US$12 bilhões, e que somente em 1996,
vel, que está no exterior e não interrompe as suas atingiu praticamente um terço desta cifra.
férias para acompanhar a tragédia no nosso Estado. O Brasil, assim como o restante do mundo,
Nem mesmo o Vice-Govemador está no nosso Esta- está sofrendo uma grave crise: a da geração de em-
do. prego! São milhares e milhares de desempregados

A chuva assusta, assola, desabriga e mata a que lutam, de todas as maneiras, para sobreviver.
população em Minas Gerais, enquanto o Govema- Com isso, as misérias humanas eclodem.
dor está de férias na Europa e o Vice-Governador de Em pronunciamentos anteriores, ressaltei a im-
férias nos Estados Unidos. portância e a urgência de incrementarmos o turismo

Não sou daqueles que acham que se deva fa- em nosso País, por se tratar do segmento econômi-
zer disso a política baixa da crítica sem sentido, mas co mais importante do mundo moderno.
a insensibilidade dos homens de governo conduza O turismo movimenta a estonteante quantia de
um tipo de sociedade insensível também. 3 trilhões de dólares anuais. Emprega um a cada

É o registro que faço. quatorze trabalhadores do planeta, ou seja, mais de
O SR. IVO MAINARDI (Blcco/PMDB - RS. 120 milhões de pessoas. É a indústria que mais con-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, tribuicom a arrecadação de impostos: mais de 320
SrAs e Srs. Deputados, trago hoje àdiscussão impor- bilhões de dólares, o que corresponde a 6% da mas-
tantes questionamentos, todos eles relacionados sa tributária global do planeta. Historicamente, entre-
com o déficit da receita pública e com o problema da tanto, apesar·de tudo isto, o Brasil tem se situado,
geração de emprego. vergonhosamente, entre a 4()S! e a 55i1 posição no

Por que uma passagem aérea entre o trecho ranklng dos principais países em movimentação tu-
Recife - Buenos Aires - São Paulo custa menos que rística..Perdemos até mesmo para Aruba, do tama-
uma viagem direta entre Recife e São Paulo? Por nho da ilha de Paquetá.
que países como a França, a Espanha, o Uruguai, O que nos falta, Excelências? Praticamente
só para exemplificar, que em termos de belezas na- tudo: infra-estrutura hoteleira, passagens aéreas do-
turais não possuem nem a metade das que o Brasil mésticas a preços aceitáveis, rodovias, aeroportos,
tem, se considerarmos somente a extensão territo- restaurantes, aluguéis de carros a valores realistas,
rial e a diversidade de relevo, recebem um número hospitais, promoção eficiente do Brasil no exterior e,
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principalmente, uma política governamental voltada Chegavam aos milhares, Sr. Presidente, esco-
para o turismo, até hoje encarada pelos governantes Ihiam os Municípios em que queriam trabalhar, e na
como uma atividade marginal. sua grande maioria preferiam o campo, iniciando-se

O Ministério da Indústria, Comércio e Turismo, assim, a maior experiência de reforma agrária já vis-
as secretarias Estaduais e Municipais de Turismo só ta neste País. Naquela oportunidade se contava com
existem no papel. se formos analisar os recursos fi- a vontade do Governo Federal, através do Incra e do
nanceiros que lhes são destinados nos respectivos próprio Governo do Estado, que deram todo o apoio
orçamentos, constataremos o desinteresse, acredito necessário à consecução dos seus objetivos.
que por desinformação, por parte dos govemantes. Era, Sr. Presidente, Srs. Deputados, um verda-

A Câmara dos Deputados, no último dia 30 de deiro boom; o entusiasmo contagiava, a euforia de
outubro passado, ao aprovar o Projeto de Lei n2 todos se transformava na grande esperança daque-
4.559/95, que pretende a legalização do jogo do bi- les patrícios, que acreditavam na integração e no
cho e a reabertura dos cassinos no Brasil, demons- desenvolvimento da nossa Amazônia.
trou a sua perspicácia e a sua preocupação com o Porém Sr Presidente com o advento da Nova
increme~to do turism? ~ com a m~lhoria d~ qualida- República ~ co~seqüente ~xoneração do Govema-
de de Vida dos brasileiros, atraves da maior oferta dor Jorge Teixeira, por sinal, injusta e prejudicial ao
de emprego. nosso Estado, iniciou-se o processo de dificuldades.

Sim, Sr. Presidente, Sr'Is e Srs. Deputados, po- O seu sucessor no entanto não gozando do mesmo
demos afirmar isto de sã consciênci~, pois, o que é prestígio na esfera federal 'do seu antecessor, pas-
que a França, a !=spanha, o Uruguai. e ate ~e~mo sou a encontrar inúmeras dificuldades na aprovação
Aruba tem, que nao temos, e que atrai tantos Vlsltan- de projetos importantes para o desenvolvimento do
tes estrangeiros? Cassinos! Estado.

. Sr. ~r~sidente, !inalizand~: tenho a dizer ~ se- Com a abertura democrática e conseqüentes
gUI~te: a unlca manel~a de eqUilibrar a~ contas e ga- eleições para os Governadores, o Estado de Rondô-
rantir 9ue os estra.ngelr~s gaste~, .aqul, o que 9é;lsta- nia não teve a mesma sorte, muito embora, o entu-
~os I.a fora. Para ISSO, e necessano que o Poder.Le- siasmo do povo manteve a esperança da retomada
glslatlvo, agora através do Senado, aprove o Projeto do desenvolvimento de forma mais democrática e
de Lei n2

4.6~2195 em caráter de u.rg~ncia, e que o mais participativa. Entretanto, para decepção de
Poder Exec~~v?, revendo suas .pnon~ades para. o muitos os governos seguintes não tiveram talvez,
an~ .que se IniCia, e para ~s prÓXImos, Implante uma pela falta do cumprimento de compromissos por par-
pohtica ~oltada para o t~n~~o, dando a esse set~r te do Governo Federal para com o Estado, terríveis
econô~lco o seu real SignifICado para a economia dificuldades que os levaram a gestões catastróficas.
do Pais.

.O SR. MOISÉS BENNESBV (Bloco/PL ~ RO , ,Atualmente, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, e~tá a frente do Gove~o do nosso Estado o Sr. Val-
Sr'Is e Srs. Deputados, o Estado de Rondônia, o dlr Raupp, queass~mlnd.? em 1~95 encontrou aqu~-
qual tenho a honra de representar nesta Casa, co- le Govemo nurna Slt~?çaO ca?tica e .quase pré-fall-
memorou, no último sábado, dia 4, seus 15 anos de mentar. No entanto, Ja decorndos dOIS ~nos. ?e go-
emancipação política. Os rondonienses, não pude- vemo, vem o atual Govem.a?or com muita dlflculda-
ram comemorar essa significativa data como outrora d~, correndo atrás de comglr os grandes problemas
comemoravam. As sucessivas crises econôrnlcase herdados pelo .g~vemo do ~eu a~tecessor, e graças
financeiras que não tem permitido ao Estado a conti- ao Planafloro esta 90nsegUlndo ainda governar.
nuidade do processo de desenvolvimento iniciado a São essas, Sr. Presidente, as notas que dão o
época do saudoso Govemador Humt'lerto Guedes, tom a esta pauta que impulsiona a orquestração nas
saudoso Govemador Jorge Teixeira de Oliveira, tem comemorações dos 15 anos de emancipação políti-
sido o seu fator principal. ca do Estado de Rondônia.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, nos finais dos Um retrato de pobreza e miséria começa a se
anos 70 e durante toda a década de ao, Rondônia alastrar nas principais cidades do nosso Estado. Só
viveu um verdadeiro eldorado, pois de todos os qua- com muito esforço, abnegação e vontade política po-
drantes, aportaram brasileiros que, convocados, deremos reverter este difícil, quadro. Rondônia é
acreditaram e logo desembarcaram ali no intuito de uma decisão soberana deste Congresso NacionaJ, por-
desbravar aquele rincão da nossa fronteira. tanto esperamos reconquistar a confiança de todos.
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O ânimo dos rondonienses ao comemorar esta regiões atingidas, as rodovias vicinais se tomaram
significativa data, não poderia ser diferente. Assim, intransitáveis, impedindo o transporte da produção
Sr. Presidente, invoco desta tribuna a atenção dos agrícola e pecuária que se perde completamente.
meus pares como representantes legítimos do povo Toda esta situação foi verificada pessoalmente
brasileiro, que entendam o Estado de Rondônia pelo Governador do Estado, Marcello Alencar que,
como sendo um grande pedaço do Brasil enc,?vado após sobrevoar as cidades atingidas, decretou esta-
no rincão da Amazônia que abraçou e continua a do de calamidade pública nas oito cidades por mim
abraçar milhares de brasileiros que deixando as mencionadas neste pronunciamento.
suas raízes nos diferentes Estados da Federação De imediato, medidas foram adotadas visando
acreditaram na formação de um grande Estado, à recuperação das estradas, à reconstrução das mo-
pronto para participar com as suas riquezas, da ar- radias que desabaram, à proteção, à produção rural
rancada neste grande processo de desenvolvimento atingida, mediante créditos a serem concedidos aos
do nosso Brasil. produtores rurais, pretendendo ainda o Governador

O SR. PAULO FEIJÓ (PSDB - RJ. Pronuncia que os bancos concedam maiores prazos de paga-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf'ls e Srs. mento para os créditos vencidos ou a vencer em
Deputados, as regiões norte e noroeste do Estado compromissos antes assumidos por fazendeiros da
do Rio de Janeiro se viram invadidas por fortes tem- região.
porais neste princípio de ano, ocorrendo sérios pre- Concomitantemente, uma grande campanha
juízos às populações mais carentes, registrando-se de vacinação se fará em todo o norte e noroeste do
a destruição de estradas e de pontes, a queda de Estado do Rio de Janeiro, conforme orientação do
casas com o conseqüente desabrigo de famílias in- Governador à Secretaria Estadual de Saúde, ao
teiras, tendo as águas, em ltaperuna e em Cardoso tempo em que o próprio Governador determinou a
Moreira, provocado a mais forte ocorrência de pre- seu Vice-Governador, Luiz Paulo Corrêa da Rocha,
juízos, avaliando-se o evento como se fora verdadei- que se reúna com os Prefeitos das cidades atingidas
ra catástrofe. e,· com eles, examine todas as necessidades de

O fato acontece no momento em que os novos seus respectivos Municípios, visando ao pronto
Prefeitos assumem os seus cargos, encontrando, atendimento às populações atingidas.
em geral suas Prefeituras em situação financeira Quero registrar minha apreciação às medidas
precária, ao tempo em que nem mesmo a nacessá- prontas e imediatas adotadas pelo Governador Mar-
ria adaptação às novas funções se dera não somen- cello Alencar, esperando, também, que o Governo
te para com os Chefes dos Poderes Executivos Mu- Federal venha em socorro do Estado do Rio de Ja-
nicipais, mas, também, nas Câmaras de Vereado- neiro neste mórriento difícil e catastrófico.
res, onde a renovação foi notória em todo o norte e
noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Por fim, manifesto ao povo do norte e do no-

Em Cardoso Moreira e em Lage do Muriaé a si- roeste do Estado do Rio de Janeiro minha maior so-
tuação é de absoluta gravidade, o mesmo ocorrendo Iidariedade ante as dificuldades que experimenta
em Porciúncula, Natividade, Varre-e-Sai, Bom Jesus aquela população pobre e sofrida.
do Itabapoana, ltalva e Itaperuna. Bairros inteiros fi- Era o que tinha a dizer.
caram submersos, casas desmoronaram, o desabri- O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Pronun-
go se fez presente para centenas de famílias que, cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e
felizmente, puderam contar com a solidariedade da Srs. Deputados, o jornal Folha de S.Paulo, traz, na
população que acorreu em socorro aos desabriga- sua edição de ontem, matéria profundamente preo-
dos com gêneros, roupas, móveis e outros benefí- cupante no que diz respeito aos recursos alocados
cios. para a saúde no ano de 1996.

Em Itaperuna o Hospital Regional ficou sub- Segundo a matéria, ·0 gasto federal per capita
merso perdendo instalações, aparelhos e instrumen- com saúde caiu 7,6% em 96 - de US$95.97 em
tos, diminuindo, desta forma, sua capacidade de 1995 para um total de US$88.70 no ano passado".
atender à demanda que, no quadro calamitoso, mais Ainda, segundo o jornal, a dotação orçamentaria em
se fazia necessária. 95 foi de R$15,8 bilhões, mas os gastos efetivamen-

A rodovia que liga o Município de Campos a te realizados ficaram em R$14,9 bilhões. Em 96 a
ltaperuna foi praticamente destruída pela chuva im- dotação orçamentária para o Ministério da Saúde
piedosa e intermitente. Nos vários Municípios das caiu para R$14,9 bilhões.
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Nossa principal preocupação diz respeito ao to- mos tenazmente contra qualquer tentativa de extin-
tal executado, normalmente um valor inferior ao pre- ção do Sistema Único de Saúde, conquista funda-
visto no Orçamento. A se considerar a brutal crise mental do povo brasileiro.
por que passa o setor neste momento, é bastante Sr. Presidente. solicito a divulgação deste pro-
provável que os gastos efetivos nesta área tenham nunciamento no programa A Voz do Brasil e a sua
ficado em níveis inferiores aos de 1995. publicação no Diário do Congresso Nacional.

Mais grave ainda é o fato de que, pela primeira Muito obrigado.
vez nos últimos quatro anos, os gastos com o setor O SR. OLAVIO ROCHA (PSDB - PA. Pronun-
saúde não seguem a curva ascendente reiniciada cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e
em 93. Ou seja, o atual Governo demonstra clara- Srs. Deputados, o rombo que os ex-Prefeitos dos
mente seu descompromisso com a saúde da popula- Municípios de Parauapebas e Dom Eliseu, no sul do
ção brasileira. Enquanto bilhões de reais são utiliza- Pará, deixaram para os atuais prefeitos, é sem dúvi-
dos para salvar o sistema Emancciro ou para saldar da alguma, o que se chama de má administração. A
os gigantescos compromissos da dívida interna, o prefeitura de Dom Eliseu está com um débito de um
sistema de saúde pública agoniza pela falta de re- milhão, e a de Parauapebas de dez milhões. Os
cursos. atuais mandatários estão, por assim dizer, com a

Preocupam-nos ainda as reiteradas declaraçõ- corda no pescoço. Não sabem como irão fazer para
es de autoridades do Governo, em particular do pró- reverter este quadro desolador.
prio Ministro da Saúde que relativizam a importância O funcionalismo público desses Municípios
da universalidade do Sistema Único de Saúde, com- está sem receber, e o que é pior, nada foi acrescido
ponente fundamental do conceito de cidadania nes- em benefício da população. Os Municípios estão em
se setor. Para o Governo, um país como o nosso fase terminal nas suas finanças, foram dilapidados.
não tem condições de garantir a todos os seus cida- Agora, os atuais Prefeitos irão administrar a escas-
dãos o acesso à saúde; portanto, deve prestar uma sez de verbas somada com as dívidas que têm para
atenção básica e elementar aos miseráveis e deixar quitar.
que o mercado se encarregue de atender aos de- Todos nós sabemos dos problemas que se tem
mais cidadãos. Por esta linha a conseqüência natu- de enfrentar para se administrar uma prefeitura, mas
ral é a extinção do SUS. Creio que é esse o objetivo nada justifica abrir ainda mais a cicatriz das finan-
do Governo FHC e compõe estrategicamente sua ças, deixando o Município jogado às traças. Há mui-
política de estabilização econômica. to o sul do Estado do Pará é carente de bons admi-

Por outro lado, aqueles que procuram fugir da nistradores. Com raras exceções, se destaca bons
precariedade do funcionamento do SUS e lançam prefeitos naquela região.
mão dos sistemas privados de atenção à saúde, O povo do sul do Pará está cansado dessas
vêem-se hoje absolutamente desprotegidos e à mer- mazelas, desses desmandos que foram praticados
cê da ganância dos empresários do setor, unica- por alguns administradores municipais. Enquanto
mente preocupados com a multiplicação de seus lu- isso, esses Municípios padecem coma falta de in-
cros. O Governo, por seu turno, comporta-se como vestimentos na área da educação, saúde, transpor-
se nada tivesse a ver com a questão, deixando às te, e outros setores importantes, pois, os poucos re-
selvagens leis do mercado a responsabilidade de re- cursos que recebem - toda a estrutura dos órgãos
gulamentar as atividades do setor. que têm está voltada exclusivamente para o benefí-

Finalmente, Sr. Presidente e Srs. Parlamenta- cio de suas populações - são colocados não se
res, preocupa-nos a possibilidade, aqui tantas vezes sabe onde, para atender aos interesses dos próprios
denunciada, de que a instituição da CPMF venha a administradores, que nada fizeram, a não ser mais
ter como conseqüência a redução dos já parcos re- endividar os Municípios.
cursos para a saúde. Esperamos que o Governo não TIVemos a oportunidade de assistir, através
chegue a tal ponto de cinismo, já que ele foi o gran- dos noticiários das televisões, o grau de desrespeito
de fiador do compromisso de que aquela contribui- a que chegara~ alguns ex-prefeitos no Brasil, a pon-
ção viria como um recurso adicional para o setor e to de destruírem o próprio patrimônio da prefeitura,
não como mero substituto dos recursos orçamentá- ao passarem os cargos aos novos prefeitos eleitos.
rios. Estaremos vigilantes para denunciar qualquer Mas esta situação está mudando. O povo busca ad-
tentativa do Governo de, mais uma vez, burlar a rninistradores voltados mais para a atuação do que
boa-fé do parlamento e do povo brasileiro e lutare- para a embromação, e aqueles que nada fizerem em



Nesse sentido, manifesto minha contrariedade
e repulsa ao tratamento que vêm dispensando a
mim nesta Casa. Ao mesmo tempo, deixo claro para
os Deputados do meu partido subservientes ao Go
verno e ao Palácio do Planalto que se aliem à ideo
logia do, glorioso PTB de Getúlio Vargas.

Era o que tinha a dizer.
O SR. VÂNIO DOS SANTOS (PT/SC. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, ocupamos a tribuna desta Casa
para comunicar nossa posse efetiva como repre
sentante parlamentar do Estado de Santa Catarina.
Nossa presença na Câmara dos Deputados aconte
ce neste importante momento da convocação ex
traordinária feita pelo Palácio do Planalto. A pauta
desta convocação, com cerca de sessenta projetos,
dos mais variados e importantes assuntos para o
País, encobre, na realidade, objetivo do Poder Exe
cutivo de aprovar exclusivamente a emenda da ree
leição. Ora, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a reelei
ção agora é uma violação ao estado democrático,
uma quebra das regras no meio do jogo. Não há es
tado de direito possível quando a lei é alterada por
interesses ocasionais dos governistas de plantão.
Temos, na pauta desta Casa, questões candentes,
de impacto social e econômico, que merecem de to-
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prol do município, não terão mais chance de assumir Peço respeito a- minha pessoa. Eu, na verdade,
o relevante cargo de prefeito. conforme o que corre na imprensa e entre os Parla-

Sr. Presidente, passada a euforia das festivida- mentares, pertenço ao Mbaixo cleroM parlamentar
des, a realidade dos fatos vem à tona. Verificamos desta Casa, mas quero respeito a minha posição
que a farra com o dinheiro público foi maior do que como Deputado. Porque o mesmo direito político
se imaginava, como é o caso das prefeituras dos que eu tenho como Deputado do chamado Mbaixo
Municípios de Parauapebas e Dom Eliseu, que gas- cleroll têm os caciques dos grandes partidos nesta
taram o que não tinham e conseguiram deixar esse Casa. Portanto, não se pode achavascar ou denegrir
rombo nos cofres das prefeituras. a imagem de um Parlamentar que tem sido honesto

Vamos torcer para que os atuais mandatários em suas posições dentro do Bloco PFLlPTB.
administrem as finanças de seus Municípios volta- Sr. Presidente, assim sendo, peço a publicação
dos exclusivamente para atender aos anseios de na íntegra de meu pronunciamento no jornal Hoje
suas populações. na Câmara, para que todos saibam da minha repul-

O SR. PHILEMON RODRIGUES (PTB - MG. sa pelo tratamento que venho tendo por parte do Lí-
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"ls e Srs. der do PFl, Sr. Inocêncio Oliveira. Não sou aliena-
Deputados, venho a esta tribuna para trazer o meu do. Eu sou submisso, mas não sou subserviente.
veemente protesto e a minha indignação pela ma- É bom que se publique isso. Um Parlamentar
neira arbitrária como o Sr. Deputado Inocêncio Oli- digno da função que exerce deve ter brio e respon-
veira, Líder do PFl, está querendo conduzir os votos sabilidade perante os seus atos, não só com relação
na Comissão Especial que vai decidir sobre a reelei- a esta Casa, mas também aos eleitores de suas ba-
ção. ses. Dessa forma, lanço este veemente protesto,

Jamais levei a público a minha posição como tendo em vista o tratamento que venho recebendo
membro daquela Comissão - se vou votar a favor ou do PFl, quando das ameaças à minha pessoa. E
contra a reeleição. ainda querem levar pela força a condução do pro-

Portanto, não admito que o Líder do PFl venha c~sso da votação da reeleição na Comissão Espe-
a público dizer que não posso ficar na Comissão Es- cla!!
pecial porque vou votar contra a reeleição. Isto não
é verdade, é uma injustiça que se está praticando
contra a minha pessoa, contra um Parlamentar que
tem procurado ser leal às decisões partidárias. Vota
rei, sim, na Comissão, de acordo com a decisão do
meu partido, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro.
O meu voto é de acordo com a decisão da liderança
do meu partido, o PTB, e não da liderança do PFl,
porque o PFl não manda mais no PTB. O PFl não
tem mais ingerência nos destinos do Partido Traba
lhista Brasileiro. Já rompemos o Bloco e é bom res
peitarem os acordos feitos, para que desta maneira
não se desmoralize um Parlamentar membro desta
Casa que tem sido coerente nas suas posições, de
acordo com o que foi tratado no Bloco, entre PFl e
PTB. Até aqui fui um Deputado que acompanhou a
liderança do Bloco e ninguém me pode reprimir por
ter sido eu um Deputado que não assumiu o com
promisso do meu partido dentro do bloco.

Deixo, neste plenário, a minha contrariedade
pelo que a imprensa publica a respeito de minha po
sição com relação ao meu voto na Comissão Espe
cial da Reeleição. Eu votarei na Comissão de acordo
com a decisão de meu partido. Eu sou partidário e,
portanto, votarei consoante o que o partido determi
nar.
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dos nós, parlamentares e Executivo, o mais decisivo cialmente aqueles de interesse da população brasi-
envolvimento. Temos a reforma administrativa, tribu- leira, e não fiquemos apenas na discussão do tema
tária, refonnas políticas, a situação da educação, da da reeleição, para não parecer um casuísmo.
previdência social. Temos o orçamento, o voto facul- É nesse sentido que gostaria de saudar todos
tativo, petróleo, o fortalecimento de nossas institui- os colegas e dizer que o meu compromisso nesta
ções democráticas. Há muito trabalho pela frente e Casa será com os trabalhadores, com o povo brasi-
devemos corresponder, na plenitude, ao exercício leiro.
de nossa representação. O Governo deveria, antes Era o que tinha a dizer.
de embalar seu próprio continuísmo, estar atento a O SR. CLÁUDIO CHAVES (PFL - AM. Pro-
esta demanda política e mais atento ainda à cres- nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrlIs e
cente dificuldade da balança de pagamentos e da Srs. Deputados, um dos temas, talvez o mais impor-
ameaçadora dívida interna. O custo social da estabi- tante a ser discutido e votado nesse período de
Iização econômica parece definitivamente não com- convocação extraordinária do Congresso Nacional, é
por o marketing da reeleição estimulado por Fer- o da reeleição.
nando Henrique Cardoso. O desemprego estrutural Por si só polêmico e ainda não muito bem assi-
avança, a saúde se deteriora, o parque produtivo na- milado pelos políticos que, habituados com a perma-
cional é esfacelado pela globalização e a agricultura, nente inelegibilidade adotada no texto constitucional
abandonada, reproduz o fenômeno do êxodo rural e do País desde 1945, não se preocupam muito com o
da miséria. Vivemos tempos amargos, com perspec- desenvolvimento político-institucional que nivelará o
tivas difíceis para as classes populares, vitimadas Brasil aos outros povos mais desenvolvidos e mais
que são pela concentração de renda, baixos salá- estáveis, tanto pela fonna como pelo regime político
rios, a deterioração das condições de trabalho e o vigente.
fim do emprego. Fala-se e critica-se a reeleição pela associação

Estas razões fortalecem nossa disposição de que se faz ao mandato do atual Presidente da Repú-
fazer deste mandato um instrumento de organização blica, Fernando Henrique Cardoso, como se fosse
e participação popular. Queremos, pela nossa traje- um pecado mortal tratar-se do tema em qualquer
tória de bancário da Caixa Econômica Federal, tra- época e em qualquer ocasião.
balhar pela regulamentação do sistema financeiro Não vejo assim. Vejo a reeleição como uma
nacional e, em especial, pela oferta social de crédito. necessidade institucional, tanto para os atuais go-
Precisamos fomentar a agricultura, a micro-empresa vernantes, Presidente da República, Governadores
e uma política habitacional que gere empregos, dis- dos Estados e Prefeitos Municipais, porque a reelei-
tribua renda e promova a melhoria das condições de ção é um avanço no nosso sistema político demo-
vida no País. Queremos resgatar as prerrogativas crático para qualquer época. Lembro-me de que,
políticas desta Casa, romper sua subserviência ao quando da convocação do Congresso Nacional para
Poder Executivo e deliberar de fato sobre os gran- a revisão do Texto Constitucional em 1993, dimi-
des ternas nacionais. Para este começo, nada seria nuiu-se o mandato do Presidente da República de
melhor do que incluinnos na pauta desta convoca- cinco para quatro anos, justamente para se votar a
ção o fim do pagamento da convocação extraordiná- reeleição em todos os níveis do Executivo. Porém,
ria. Não se justifica perante a opinião pública e pe- isso não aconteceu porque exauriu-se o prazo para
rante um povo que recebe 112 reais de salário rníni- a revisão constitucional e o tema ficou em aberto.
mo que os parlamentares, além de seu salário rnen- Agora, mais do que justo e lógico é, natural-
sal, percebam uma gratificação extra por uma ativi- mente, o Congresso votar o tema da reeleição,
dade que é dever, obrigação e que deve ser honra- como uma necessidade, para nivelar o nosso siste-
da pennanentemente. Por isso colegas, quero sau- ma político aos diversos sistemas dos países do Pri-
dar esta Casa e reiterar minha disposição para que meiro Mundo e pennitir que, assim estabelecido,
o nosso convívio seja marcado pela debate franco e abra-se a discussão de uma ampla reforma política
sincero de idéias, pelo respeito mútuo e pelo traba- de que tanto necessita o nosso País.
lho dedicado às demandas do meu Estado, Santa Era o que tinha a dizer.
Catarina, e de meu País. O SR. PAULO NASCIMENTO (BlocoIPPB -

Sinceramente espero que o conjunto dos itens RJ) - Sr. Presidente, SrlIs e Srs. Deputados, minhas
da pauta seja efetivamente discutido e que o Gover- primeiras palavras são de agradecimento a Deus por
no também se preocupe com outros assuntos, espe- estar nesta Casa repleta de pessoas que emprestam
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a sua inteligência e capacidade para o engrandeci- Mas, Sr. Presidente, Sr'Is e Srs. Deputados, é
mento do Legislativo do nosso País. um momento ímpar a nossa vinda para cá. Lamenta-

Há algumas semanas, quando foi aventada a velmente - como já discorria em artigos publicados
hipótese de o Deputado Paulo Nascimento fazer e em diversas intervenções nesta Casa a nossa Lí-
parte desta Casa, pedi àquele que eu iria substituir, der, companheira Sandra Starling - a discussão so-
porque o problema era urgente, que fizesse um pro- bre o processo de reeleição, assim como de outros
nunciamento, reclamando sobre o que considero processos, acontece de forma açodada, de modo a
uma bitributação, ou seja, um pedágio duplo da cida- não privilegiar o debate público e a não envolver
de do Rio de Janeiro para a cidade que represento e segmentos significativos da sociedade civil organiza-
onde moro, Teresópolis. da, muito menos a população como um todo.

O Deputado Agnaldo Timóteo fez esse pronun- Há uma resistência frontal a se abrir o debate à
ciamento e algumas semanas depois recebeu uma sociedade. E há, por trás do projeto de reeleição, na
explicação do ilustre Ministro dos Transportes, de- prática, um salvo-conduto para consolidar o passa-
pois passada para mim. Acontece que não quero porte de renovação de mandato do atual Presidente,
simplesmente uma explicação, mas sim solução, de forma casuística, desrespeitando as regras do
porque é mais fácil para o Ministério dos Transpor- jogo estabelecidas quando da eleição de Fernando
tes tomar as necessárias providências para que Henrique Cardoso.
essa bitributação não aconteça do que termos de Lamentavelmente, Sr"s e Srs. Deputados, não
entrar com uma ação popular para impedir tal absur- tem a mesma pressa o Executivo para discutir ques-
do. tões centrais da sociedade. E poderíamos até invo-

Ao falar em estrada Teresópolis - Rio de Ja- car, Deputado Severiano Alves, algumas das frases
neiro, quero dizer que foi aventado, há algumas se- do baiano Gilberto Gil. Parece

0

que entramos na fase
manas, que essa estrada deveria ter um nome e su- do "R", que para Gilberto Gil era "Realce", "Refazen-
geriram nomes de grande projeção no nosso País. dali e outras coisas mais. Aqui na Casa foi revisão
Mas nenhum deles tem um merecimento maior do constitucional, reformas e, agora, reeleição.
que aquele que foi o batalhador, que contribuiu deci- Como se vivêssemos de modismos, de fases
sivamente, brigou e lutou todo o tempo para que ou de chavões, pegando momentos cruciais na so-
aquela estrada - a redenção da região serrana flu- ciedade, fazendo alusão a modificações estruturais
minense - pudesse se concretizar. E estou falando e econômicas e alegando que para adentrar na mo-
de um homem formidável, de uma figura extraordi- demidade o Brasil precisa mudar as regras do jogo.
nária do meu Estado, que foi Presidente da Confe- E todos sabemos que hoje o Congresso, convocado
deração Brasileira de Desportos, Almirante Heleno de forma extraordinária, debruça-se única e exclusi-
de Barros Nunes. Por melhor que seja o nome indi- vamente sobre a possibilidade ou não de permitir ao
cado, nenhum deles tem o merecimento desse que Sr. Presidente da República a renovação do seu
foi pioneiro, a quem devemos a estrada Teresópolis mandato, o que é lamentável.
- Rio de Janeiro. A mesma pressa não se tem para regulamen-

O SR. WALTER PINHEIRO (PT - BA. Sem re- tar mais de setenta e sete dispositivos constitucio-
visão do orador.) - Sr. Presidente, SrlIs e Srs. Depu- nais, que permitem atuações como a do Prefeito An-
tados, ao fazer a saudação inicial, nossa primeira tônio Imbassahy, recém-empossado em Salvador,
participação nesta Casa é motivo de satisfação, prin- que, alegando que a lei de greve não está regula-
cipalmente levando em consideração o processo mentada para o servidor público municipal, resolve
que nos trouxe a atuar como Parlamentar federal, baixar decreto, numa atitude muito parecida com a
uma vez que havíamos sido eleito Vereador na Ca- que este Congresso tem vivenciado em relação às
pital baiana, a nossa Salvador. medidas provisórias.

--oNum processo extremamente participativo, de- Sempre o Executivo tratando de aproveitar um
batido com a sociedade de forma ampla, com a par- vácuo deixado nesta legislação e atuar de forma a
ticipação de 3 mil e 500 companheiros da base elei- não respeitar o papel fundamental que tem esta
toral, fizemos a consulta e optamos por renunciar ao Casa, a de respeitar o papel fundamental do debate.
mandato de Vereador e assumir o de Deputado Fe- Portanto, Sr. Presidente, contando com a be-
deral nesta Casa. Portanto, quero saudar todos os nevolência de V. ExA para poder encerrar, quero di-
companheiros e companheiras desta Casa no mo- zer que esta Casa cumpriria um papel histórico se,
mento de chegada. em vez de simplesmente votar a reeleição, se dispu-
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sesse a realizar audiências públicas, debates públi- Deixo registrada a solidariedade do meu parti-
cos e não simplesmente seguir a galope uma agen- do - e falo mesmo em nome de toda a bancada do
da já traçada, que termina no dia 23, de votação de Estado de Minas Gerais -, reiterando que estamos à
um dos temas fundamentais de definição política disposição das autoridades do Estado, o Govema-
neste País. dor e os Prefeitos, para fazer encaminhamentos ne-

O SR. SÉRGIO MIRANDA (PCdoB - MG. Sem cessários em âmbito federal, em Brasília. Espera-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De- mos, esta é a nossa posição, ser solicitados por
putados, mais uma vez o Estado de Minas Gerais, e aquelas autoridades neste momento dramático que
principalmente o povo mineiro, sofre com a incle- vive o povo de Minas.
mência das chuvas de verão. Uma verdadeira tragé- Estas eram as minhas palavras. Deixo registra-
dia atinge o nosso Estado. Até as 18 horas de ontem da a minha solidariedade, admirando o espírito de
o balanço parcial fornecido pelo Gabinete Militar era apoio que o povo mineiro tem demonstrado às víti-
o seguinte: 438 desabamentos, 162 cidades atingi- mas dessa tragédia, mas também fazendo cobran-
das, 11.845 residências alagadas, 3.212 pessoas ças às autoridades pelo despreparo para enfren~r

ilhadas, 33.229 desabrigados, 68 vítimas fatais. momentos tão trágicos como este que está vivendo
Ora, Sr. Presidente, essa é uma tragédia que Minas Gerais.

atinge a todos nós e dela afloram dois aspectos fun- O SR. ASDRUBAL BENTES - Sr. Presidente,
damentais: o primeiro, positivo, marcante, é o espíri- peço a palavra para uma questão de ordem.
to de solidariedade do povo brasileiro. O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem

Nessas ocasiões dramáticas é que aparece V. ExD a palavra.
com mais força o espírito do povo, apoiando, sendo O SR. ASDRUBAL BENTES (Bloco/PMDS -
solidário, doando alimentos e abrigando aqueles que PA. Questão de Ordem. Sem revisão do orador.)-
perderam suas residências. Nessas horas, mais do Sr. Presidente, ao receber o ato convocatório desta
que as autoridades, o povo mineiro demonstra seu Casa fiquei surpreso: estamos convocados em dose
espírito público, seu sentimento de solidariedade dupla. A primeira convocação, oriunda do Executivo,
para com os atingidos. traz efetivamente temas relevantes e urgentes, mas

Se de um lado aflora esse aspecto positivo, de o segundo ato convocatório, partido das Presidên-
outro se delineia, de forma negativa, o despreparo cias da Câmara e do Senado, no meu entender, não
do Poder Público para enfrentar calamidades dessa se justifica. Ao ler a pauta das matérias a serem dis-
ordem. É verdade que numa hora dessas todos te- cutidas neste período de reunião extraordinária, nela
mos de buscar apoio e solidariedade para as víti- não encontrei nenhuma matéria relevante ou urgen-
mas. Mas é importante também analisarmos, sob o te, a não ser que se queira, por trás desse pano de
calor do momento, as responsabilidades, procuran- fundo, dar importância ao segundo item da convoca-
do, se houver tempo, corrigir erros e definir mais ção, justamente aquele que trata da reeleição.
precisamente o papel do Poder Público perante as Sr. Presidente, 8ras. e Srs. Deputados, quere-
vítimas. mos crer que a reeleição, até por questão de inde-

Em Belo Horizonte ocorreram 16 mortes em pendência desta Casa e para podermos manter a
conseqüência dos desabamentos provocados pelas harmonia indispensável com o Poder Executivo, só
chuvas, cujo índice foi o maior dos últimos vinte deve ser apreciada depois da eleição das Presidên-
anos. Durante os quatro anos da administração de- cias da Câmara e do Senado, porque, do contrário,
mocrática e popular do Prefeito Patrus Ananias, bus- iremos ver mais uma vez este Poder a reboque do
cou-se criar condições de proteger e de prevenir víti- Poder Executivo, que irá deitar e rolar, fazendo o
mas, principalmente nas áreas sujeitas a riscos de que quiser, como já vem fazendo costumeiramente
desabamentos. com a edição desenfreada de medidas provisórias,

Também é importante frisar que, em 1996, ha- usurpando as prerrogativas deste Poder.
via projetos para proteção de áreas de risco, mas os Portanto, a questão de ordem suscitada - e ela
convênios para liberação dos recursos não foram não deve ser computada para o tempo do meu dimi-
viabilizados. Apesar dos outros recursos próprios e nuto pronunciamento no Pequeno Expediente - é
de empréstimos, porque não foram realizados con- sobre a convocação deste Poder pelos Presidentes
vênios com o Ministério do Planejamento para as da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, na
áreas de risco, Selo Horizonte foi profundamente qual não vejo nenhum motivo, nenhuma matéria re-
atingida. levante ou urgente de modo a justificá-Ia.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A só se tira a matéria-prima, sem sequer dar o.direito
Mesa recebe a questão de ordem de V. Ex" e decla- de ela ser industrializada onde é produzida.
ra que a encaminhará ao Presidente que presidiu a Refiro-me à maior província mineral do planeta:
sessão de ontem. Realmente, V. Ex" tem razão no Carajás. Lá estão o ferro, o cobre, o ouro, o manga-
que concerne às duas convocações. nês e, agora mesmo, discute-se se o cobre deve ser

Portanto, dentro de no máximo 48 horas, V. industrializado no Estado do Pará ou do Maranhão.
Ex!! receberá a decisão sobre a matéria pertinente Nada temos contra os maranhenses, que são
ao seu pronunciamento. nossos irmãos, sempre recebidos por nós de braços

O SR. ASDRUBAL BENTES - Agradeço a V. abertos; nada temos .~ontra que~ quer q~e vá ao sul
Ex!! a deferência. do Pará, para a reglao do Projeto CaraJás. Porém,

. não podemos aceitar que o Projeto do Cobre do Sa-
. O SR. PRESIDENTE ~Wllson Campos) - Con- lobo proporcione emprego, receitas e divisas para o

tlnuando o Pequeno Expediente, concedo a palavra Maranhão e não para o nosso Estado. O Pará não
ao Deputado Asdrubal Bentes. admite isso.

O SR. ASDRUBAL BENTES (BlocoIPMDB - Creiam, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
PA. Sem revisão do orador.) - Sr. Pr!3side~te, Sra~. dos, que a região do Projeto Carajás já está em cli-
e Srs. Deputados, volto a esta Casa depol~ d.e seis ma de tensão, apenas devido à idéia de se transferir
anos, no momento em que todo o povo brasileiro an- o Projeto de Cobre do Salobo para o vizinho Estado
seia por reformas estruturais para direcionar o nosso do Maranhão.
País no rumo certo do desenvolvimento. Deixamos aqui o nosso alerta à sociedade bra-

Em meu primeiro mandato, tive a felicidade de sileira. Não estamos falando mal do Maranhão, mas
participar dos trabalhos da Assembléia Nacional defendendo o nosso Estado do Pará. Sempre rece-
Constituinte. Ajudamos a elaborar a Constituição ci- bemos os maranhenses de braços abertos e preci-
dadão, tida e havida por muitos como a panacéia samos que eles nos ajudem a fim de que o Projeto
que iria solucionar os problemas nacionais. Mais do Salobo permaneça no Pará, na região onde o co-
cedo do que nunca, toda a sociedade sabia, a Cons- bre é produzido. Trata-se de uma questão de justiça,
tituição cidadão teria de ser reformada, porque foi sendo também fatal para o desenvolvimento do Es-
fruto de acirrados debates ideológicos que em nada tado e da região.
contribuíram para minimizar os desequilíbrios regio- Muito obrigado, Sr. Presidente.
nais e as desigualdades sociais. O SR. BETlNHO ROSADO (PFL - RN. Sem

Sr. Presidente, chegamos a esta Casa numa revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
convocação extraordinária para discutir as reformas putados, desde o início da sessão, vi a forma cari-
administrativa, previdenciária, tributária e, embutida nhosa e a didática com que V. Exª tratou os novos
no meio dessas reformas, na dose dupla da convo- Parlamentares, explicando-lhes o funcionamento do
cação, já que o Poder Executivo não convocou o Pequeno Expediente.
Congresso para discuti-Ia, encontramos a reforma Imediatamente ouvi, neste Plenário, alguns co-
constitucional sobre a reeleição. Queremos crer que mentários de que esta atitude estaria ligada à sua
as outras matérias são um mero pano de fundo para candidatura a Presidente desta Casa.
justificar a discussão e a votação da reeleição, que, Deputado de primeiro mandato quero dar aqui
no meu entender, não é urgente, mas é relevante e o testemunho do carinho com que fui recebido no
que, repito a exemplo do que fiz há pouco na ques- início de 1995, agradecer pelas explicações que ob-
tão de ordem, só deverá ser tratada por esta Casa tive. Tenho absoluta certeza de que esse tratamento
depois da eleição dos Presidentes da Câmara e do que V. Ex" dispensou aos novos Parlamentares faz
Senado, para que possamos continuar mantendo a parte da sua vida pública; logo, eu, Deputado Beti-
nossa independência, para que possamos continuar nho Rosado, faço votos de que este Poder lhe reser-
mantendo a harmonia com o Poder Executivo. ve posições mais estratégicas para que possa V.

Sr. Presidente, venho do Estado do Pará, da Ex" continuar prestando importante serviço à Nação
Amazônia, eternamente cobiçada pelas grandes po- brasileira.
tências mundiais, mas definitivamente discriminada Mas, Sr. Presidente, gostaríamos, neste nosso
por seus compatriotas, principalmente em termos de pronunciamento, de saudar o ex-Prefeito de São
Governo Federal. Nós da Amazônia não podemos Paulo, ex-Deputado e ex-Governador, Paulo Salim
mais aceitar ser o almoxarifado deste País, de onde Maluf, que saiu do hospital onde foi submetido a



Quero endereçar, Sr. Presidente, essa mensa
gem de contestação ao Sr. Ministro da Agricultura e
ao Sr. Ministro da Indústria, do Comércio e do Turis
mo, para que, na próxima composição do Conselho
Deliberativo da Política Cafeeira, possa a União in
cluir, também, o Estado do Espírito Santo, porque,
Sr. Presidente, deixa o Estado do Espírito Santo fora
desse Conselho é alijar um dos maiores produtores
de café deste País, historicamente um dos maiores
produtores de café do Brasil.

Era o que tinha a dizer.

O SR. ARMANDO ABíuo (BlocoIPMDB-PB.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, a Paraíba faz, neste instan
te, um esforço ingente para emergir do fundo do
poço de suas agruras econômicas e financeiras.

Em 1995, para que os senhores tenham um
idéia de sua receita corrente líquida (total da arreca
dação menos as transferências compulsórias para
os. Municípios), quase 20% destinou-se ao paga
mento da dívida pública e 67%, em média, foram
consumidos para atender as despesas com a folha
de pessoal. Somados aos 8% despendidos com o
custeio da administração, sobraram pouco mais de
5% para investimentos nos mais variados segmen
tos que demandam a intervenção do Poder Público,
para 62% da receita e fez com que o custeio pas
sasse a situar em tomo de 5%.

Desenvolve o Estado, no momento, uma políti
ca de austeridade absoluta para controle dos gastos
públicos. Paralelamente, põe em prática um conjun
to de medidas destinada a ampliar as receitas, que
já mostram resultados, tendo voltado a ocupar o
quarto lugar na região em volume de arrecadação
de ICMS.

O Governador José Maranhão e SUé luipe
têm consciência plena das dificuldades, mas estão
dispostos a arrostá-Ias, a qualquer custo, para livrar
o Estado de alguns indicadores sociais econômicos
que o (, )Iocam em posição vergonhosa perante as
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uma cirurgia para tratamento de próstata. Restabele- um dos maiores produtores do mundo dessa quali-
ce-se de forma firme e já conversa sobre política, dade de café, Sr. Presidente.
coisa que Paulo Maluf sabe fazer muito bem. Portanto, como historicamente ó Estado do Es-

Governador de seu Estado por eleição indireta, pírito Santo tem contribuído, inclusive para o PIB na-
Deputado Federal e posteriormente Prefeito da Ca- cional, com a sua produção cafeeira, era de se es-
pital da maior cidade da América Latina, Paulo Maluf perar que fosse um dos primeiros Estados, também,
tem-se revelado um político obstinado que luta para a ser incluído no Conselho Deliberativo da Política
a consecução de um caminho que sirva melhor ao Cafeeira, que é, Sr. Presidente, uma importante ini-
povo brasileiro. ciativa do Congresso Nacional, aprovada no ano

Nenhum político enfrentou de forma tão firme passado e sancionada pelo Presidente da Repúbli-
os ataques que recebeu da imprensa nacional. Dis- ca.
putando a Presidência pela eleição indireta, acom
panhei os ataques sofridos por Paulo Maluf. Nesse
conjunto de ataques, nessa luta obstinada pelo po
der, encontramos um Paulo Maluf revigorado e bata
lhando para que a democracia brasileira tenha a
oportunidade de escolha por ocasião da sucessão
presidencial.

Portanto, Sr. Presidente, quero aqui registrar
os meus parabéns ao Deputado Paulo Maluf e a mi
nha satisfação por tê-lo presente na disputa suces
sória que se avizinha.

O SR. ROBERTO VALADÃO (PMDB - ES.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, quero fazer hoje aqui uma contest
ação, coisa que o Parlamento há muito tempo não
faz; e abro um parêntese para exaltar a entrevista
desse grande brasileiro, publicada no jornal ·0 Glo
bo", de domingo, que é o Dr. Alexandre Barbosa
Lima Sobrinho. Nessa entrevista, Sr. Presidente, S.
SiI disse exatamente isso: ·0 povo brasileiro, depois
que o País entrou no regime democrático, perdeu o
hábito da contestação·. As coisas acontecem e não
há uma crítica por parte da oposição brasileira, e
nem a mídia, nem os homens públicos, recobraram
o hábito da contestação, da crítica e da oposição.

Quero contestar aqui, Sr. Presidente, hoje, a
não inclusão do meu Estado, o Estado do Espírito
Santo, no Conselho Deliberativo da Política Cafeei
ra. Isso porque o Estado do Espírito Santo é um dos
maiores produtores de café deste País. Em todos os
anos o Estado desponta como o segundo grande
produtor do Brasil, e por vários anos o Espírito Santo
foi o primeiro produtor de café deste País.

Sr. Presidente, o café está presente em todos
os 76 Municípios do Estado do Espírito Santo, ocu
pando uma área de 480 mil hectares, e emprega .di
retamente mais de 500 mil pessoas.

O Espírito Santo tem ostentado, há mais de
duas décadas, o primeiro lugar no ranklng de parti
cipação em toda produção interna de um produto
chamado robusta, mais conhecido como Conilon. É
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outras unidades da Federação, inclusive algumas do de uma mega unidade de refino no Nordeste fazen-
próprio Nordeste. do opção pela proposta aqui apresentada de instala-

No contexto da nova realidade que vive a Pa- ção de várias refinarias de menor porte.
raíba sob o comando do Govemador Maranhão, e Tecnicamente viável, socialmente mais justa e
diante da corrida que se verifica entre os Estados politicamente irrepreensível, nossa sugestão viria ao
por novos investimentos que tragam empregos, um encontro das necessidades de todo o povo nordesti-
pleito impõe-se trazer perante esta Casa, pela im- no e permitiria, sem dúvida alguma, o esforço sobre-
portância e significado econômico, político e social humano que Estados como a Paraíba vêm fazendo
que teria para o nosso pequeno Estado: a implanta- para recuperar sua economia e soerguer-se da dra-
ção de uma refinaria da Petrobras em nossas fron- mática situação em que se encontram.

teiras. O Governador José Maranhão e sua equipe
Não se assustem os Colegas: não pretende- têm plena consciência das dificuldades, mas estão

mos lançar mais um candidato na batalha que dura dispostos a arrostá-Ias a qualquer custa para livrar o
anos para sediar nova unidade de refino da empresa Estado de alguns indicadores sociais e econômicos
estatal, cujos investimentos estimados ascendem a que o colocam em posição vergonhosa perante as
cerca de um bilhão de dólares. A Paraíba não tem outras Unidades da Federação, algumas inclusive
interesse em concorrer nessa disputa que vem sen- do próprio Nordeste.
do conduzida de forma política e passional, quando,
em verdade, deveria ser eminentemente técnica. Sr. Presidente, segundo relatório feito pela

ONU,. a Paraíba é considerada atualmente o Estado
A tese que advogamos é diversa: em lugar de mais pobre da Federação. E diante da austeridade

uma mega refinaria, com investimentos na casa do
do Governo do nosso Estado, queremos registrar

bilhão de dólares, seriam construídas várias unida- nos Anais da Casa não só este como também nossa
des de pequeno porte, de tamanho e capacidade preocupação _ nós que formamos a bancada parai-
proporcional ao consumo local de derivados de pe-
tróleo em cada um dos Estados nordestinos, dotado bana no Congresso Nacional, principalmente nós do

PMDB da Paraíba - com a para Dana, falta de in-
de porto. vestimentos por parte do Governo em nosso Estado.

A idéia, se posta em prática, beneficiaria toda a
região, e não apenas o estado que viesse a mostrar- Como não poderia ser diferente, essa falta de
se politicamente mais forte. investimentos entende-se a famosa transposição

Além disso a construção de pequenas refina- das águas do rio São Francisco. Essa ação governa-
rias levaria menos tempo do que uma de grande mental não está publicada dentre as prioridades do

Governo.porte, possibilitando o retomo mais rápido dos inves-
timentos e, em conseqüência, a disseminação mais Por isso mesmo, em função dessa indiferença
imediata dos benefícios sociais decorrentes. do Governo Federal, deixamos registrada nossa

Não podemos esquecer que refinarias de pe- preocupação com à falta de investimentos no nosso
tróleo provocam forte impacto econômico onde são Estado, a Paraíba.
instaladas. Geram emprego diretos especializados e Era o que tinha a dizer.
bem remunerados e incrementa, paralelamente, os O SR. GERSON PERES (PPB - PA. Sem revi-
setores de prestação de serviços e de fornecimento são do orador.) _ Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu-
de bens e equipamentos, além de estimularem, indi- tados, desejo registrar o início de um trabalho que
retamente, atividades outras. Multiplicam-se unida- objetiva interligar o extremo norte do Pará, Bragan-
des fabris na região, aproveitando-se do menor cus- ça-Transoceânica, inserindo esse trecho, através de
to na obtenção dos derivados, e crescem as receitas projeto de lei, no Plano Nacional de Viação.
tributárias do Estado.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é nos- Os estudos elaborados mostram a viabilidade
so propósito mobilizar a bancada paraibana no Con- dessa interligação que sobretudo impedirá que o ex-
gresso Nacional e buscar o necessário entrosamen- tremo norte do Estado do Pará fique totalmente iso-
to com as dos outros Estados nordestinos, especial- lado das demais áreas que o integram.
mente de Alagoas, Sergipe e Rio Grande do Norte, Desenvolvendo várias atividades e produtos
visando sensibilizar o Governo do Presidente Fer- agrícolas, a região é rica pela paisagem e pelo turis-
nando Henrique e, especialmente, a Petrobras, no mo com uma das mais belas praias do Brasil, ainda
sentido de que reexaminem a decisão da construção virgem e intacta.
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Trata-se, portanto, de um reglao promissora, justamente a razão da grande manifestação do Ple-
que abriga o maior índice populacional do Pará e, nário em apoio à sua candidatura.
conseqüentemente, precisa de uma injeção de de- Nós, Deputados, nesta Casa não valemos
senvolvimento sócioeconômico. Não a tem, contudo, nada. Aqui prestamos apenas para apertar botões,
por força deste isolamento do qual tentaremos retirá- para fazer o que alguns áulicos do Planalto impõem
la a partir de hoje, com base nos estudos já prontos, a nós outros Deputados, como se fôssemos alunos
nos entendimentos mantidos com os Ministérios e de 12 Grau. Aqui temos apenas o direito de apertar
com o projeto de lei que apresentaremos dentro de botões.
poucos dias nesta Casa. Buscamos integrar impor- Minha questão de ordem diz respeito à propa-
tantes cidades do meu Estado, como Bragança, a lada relevância e urgência da convocação extraordi-
mais importante no término desta área, Viseu, Au- nária desta Casa para tratarmos da reeleição. Veja,
gusto Correa, Capanema, Primavera e tantas outras Sr. Presidente, que o próprio Executivo teve o cuida-
que também serão beneficiadas por esse intercâm- do de não incluir essa matéria na pauta da convoca-
bio tão necessário ao nosso desenvolvimento eco- ção extraordinária, mas agora espera que, por inter-
nômico, turístico e social. posta pessoa, o Legislativo o faça.

Sr. Presidente, o povo de Bragança aspira por Questão relevante e urgente hoje neste País,
isto. O Presidente Fernando Henrique, já informado Sr. Presidente, são os desabrigados de Minas Ge-
a respeito, estimulou-nos a tomar esta iniciativa que rais e do Rio de Janeiro. Quisera eu ser um Deputa-
dará a S. Exª a oportunidade de atender aos anseios do de Minas ou do Rio de Janeiro para ver se algu-
dessa grande comunidade bragantina. ma coisa andaria nesta Casa enquanto não fosse re-

É por isso que nós nos atrevemos a vir à tribu- solvida a questão relevante e urgente dos desabri-
na para registrar não só nosso empenho, como tam- gados de Minas e do Rio de Janeiro, ou mesmo a
bém a participação e a co-responsabilidade das au- questão dos desempregados deste País, da miséria
toridades neste projeto que muito vai beneficiar o em que se encontram os aposentados. Estas, sim,
Pará e a nossa gente. são questões relevantes e urgentes.

Sr. Presidente, concluo este registro esperando Minha questão de ordem é a seguinte: qual é a
em Deus que esse esforço seja atendido pelo Presi- relevância e a urgência decidida pelos nobres Presi-
dente Fernando Henrique, pelo Ministério dos Trans- dentes desta Casa e do Senado para incluir na pau-
portes, pelo Governo do meu Estado e dos Municí- ta da convocação extraordinária a votação da PEC·
pios da região. que trata da reeleição?

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi- Ora, a reeleição só terá fundamento em 1998.
dente, peço a palavra para uma questão de ordem. Por que agora, no começo de 1997 - repito - não se

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem cuida dos desabrigados, dos desalojados de Minas e
V. Ex" a palavra. do Rio de Janeiro? Conclamo a bancada desses Es-

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB - tados para fazerem aqui o relato do que estão pas-
SP. Questão de ordem. Sem revisão do orador.) - sando nossos coirmãos mineiros e cariocas.·
Sr. Presidente, sei que lamentavelmente minha Este é o motivo da minha questão de ordem,
questão de ordem não será resolvida em razão da saber qual é a relevância e urgência da referida ma-
atual hierarquia da Mesa. Fosse V. Ex", Deputado téria. Isto tudo, na verdade, é uma jogada, porque se
Wilson Campos, o Presidente da Casa, a situação a convocação fosse apenas pelo Legislativo não ha-
seria diferente e o Plenário teria uma resposta ime- veria subsídio. Então, o Executivo, numa manobra
diata. sorrateira, desleal, desonesta, faz a convocação in-

Formularei minha questão de ordem mesmo cluindo outras matérias para garantir o subsídio. E aí
sabendo que ela acabará caindo no vazio, porque vêm alguns subservientes que atendem ao Planalto·
será respondida de forma protocolar, e, ainda que nesta Casa incluir, por baixo do pano, a reeleição na
venhamos a interpor recurso, ele será enviado para pauta dos trabalhos.
as calendas da Comissão de Constituição e Justiça Qual é, Sr. Presidente, a relevância e a urgên-
e de Redação, e nenhum resultado terá, infelizmen- cia dessa matéria?
te, como sói acontecer nesta Casa nos dias de hoje. O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - De-

Peço desculpas, Sr. Presidente, pelo comentá- putado Arnaldo Faria de Sá, o Senador Josaphat
rio, e devo ressaltar que ele não se dirige a V. ExA, Marinho levantou questão de ordem semelhante na
pois bem conhecemos seu procedimento, e é esta sessão de instalação dos trabalhos e o Senador
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José Sarney, que 'presidia a sessão, disse que na eficiente, que possa prever e informar com precisão
próxima reunião do Congresso responderia à ques- a intensidade pluviométrica em regiões considera-
tão de ordem, destacando a inoportunidade de sua das de risco, tais como encostas e localidades ribei-
formulação, de acordo com o Regimento, uma vez rinhas. Paralelamente, uma melhor atuação das au-
que se tratava de sessão solene. toridades competentes e da Defesa Civil, no sentido

Há poucos instantes o Deputado Asdrúbal Sen- de providenciar a evacuação dos moradores dessas
tes suscitou questão de ordem nos mesmos termos áreas, antes das tragédias, a exemplo do que ocorre
e a Mesa tomou a deliberação de levá-Ia, com a de- em outros países.
vida urgência, ao Deputado Luís Eduardo, que foi o Finalmente, compete ao Governo Federal des-
autor da segunda convocação - são duas convoca- tinar mais verbas para a conservação e recuperação
ções ao mesmo tempo: convocação da Câmara e do da malha rodoviária federal, o que não só melhoraria
Senado. V. Ex- terá já a resposta na próxima sessão o escoamento da produção agrícola nacional e de
ou, querendo, poderá procurar obtê-Ia antes da Or- outros produtos, como evitaria os inúmeros aciden-
dem do Dia, do próprio Deputado Luís Eduardo, au- tes de trânsito, principalmente na época das chuvas.
tor de uma das convocações, por certo mais indica- A dor e o desespero dos que perderam os seus
do para responder à questão de ordem, melhor do entes queridos, suas casas e seus pertences por si
que este que aqui está. só justificam a tomada de decisão nesse sentido.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Agradeço a Era o que tinha a dizer.
V. ExA e reafirmo que preferi formular a questão de O SR. TlLDEN SANTIAGO (PT - MG. Sem re-
ordem a V. ExA, o nosso Presidente Wilson Campos, visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
do que ao outro, que serve ao Planalto. putados, quero ressaltar a presença em plenário da

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Obri- companheira Joana DArc, que traz para nosso Par-
gado a V. Ex!' lamento toda a sua vivência política de Minas Ge-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con- rais, da Zona da Mata, experiência de mulher guer-
cedo a palavra à nobre Deputada Maria Valadão. reira na luta em favor das classes populares e das

A SRA. MARIA VALADÃO (PFL - GO. Sem mulheres. Faço isso como amigo, como colega de
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamento e como Presidente do PT de Minas Ge-
Deputados, embora Parlamentar pelo Estado de rais, ciente da contribuição que S. EX- dará a este
Goiás, não poderia, como cidadão brasileiro e cris- Parlamento.
tão, deixar de me solidarizar com as vítimas das en- Quero também aproveitar para referendar as
chentes que castigam o Sudeste, especialmente os palavras pronunciadas pelo Deputado Sérgio Miran-
Estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de da, lembrando aos demais colegas que a bancada
Janeiro. de Minas se reúne ainda hoje à noite, por iniciativa

Segundo balanço da Defesa Civil mineira, os de Parlamentares de vários partidos, a fim de acele-
estragos causados pela chuva já mataram cerca de rarmos a liberação dos recursos federais e estaduais
setenta pessoas e deixaram 34 mil desabrigados. que nosso Prefeito e a nossa população do Vale do
Até o momento, 175 cidades foram duramente atin- Rio Doce e do Vale do Piracicaba, na grande Belo
gidas. No Espírito Santo há pelo menos 2.100 famí- Horizonte, estão esperando.
lias desabrigadas. No Rio de Janeiro, quatro Municí- Estou de acordo com o colega que me antece-
pios estão isolados e já foram registrados casos de deu: há problemas mais graves do que a reeleição
leptospirose e hepatite. que deveriam ser objeto da convocação extraordiná-

Desabamentos, casas submersas, cidades ria do Parlamento. De fato, esta Casa deve ter como
ilhadas, doença, este é o saldo trágico que castiga objetivo discutir, prioritariamente, temas de interesse
principalmente a população de baixa renda. da população e não do Palácio do Planalto. Este é o

Em contrapartida, as péssimas condições das problema, esta é a questão. Por isso é que se faz a
estradas tomam o trânsito perigoso, em conseqüên- convocação extraordinária, para votar a proposta da
cia das chuvas. Há quedas de pontes e buracos no reeleição, atendendo à vaidade do Palácio do Pla-
asfalta das rodovias, que, mal conservadas, não re- nalto e não às necessidades concretas e objetivas
sistem ao forte impacto pluviométrico. da sociedade brasileira. Subscrevo as palavras do

Urge implementar medidas capazes de evitar Deputado Sérgio Miranda, são 175 cidades em esta-
ou pelo menos minimizar os efeitos desastrosos das do de calamidade pública, que já contam com 68
águas. Estabelecer um serviço de meteorologia mais mortos e milhares de desabrigados. Ontem estive



ARTlGOA QUESEREFEREO ORADOR:

ÔNIBUS A ÁLCOOL SERÁ A SOLUÇÃO
MAIS BARATA

Todos os 1.902 ônibus urbanos que atendem
Curitiba, a médio prazo, deverão ser movidos a ál
cool. A expectativa é de técnicos da UrbS com fun
damento na experiência que está sendo desenvolvi
da com duas jardineiras da linha ·Volta ao Mundo·,
que fazem passeios por vários pontos turísticos de
Curitiba. Embora representando um aumento de 2010
no valor do combustível utilizado pela frota, a medi
da compensa, já que os índices de poluição gerados
pelos coletivos movidos a álcool são quase nulos.

Os técnicos indicam que cada jardineira faz 1,6
quilômetro por litro de álcool. As movidas a diesel
fazem 2,1 quilômetros por litro. Para tentar baratear
o processo, a prefeitura está trazendo da Suécia um
motor, que além de diminuir a possibilidade de polui
ção é mais econômico. O motor deve chegar à cida
de no final de janeiro. Citam também como vanta
gem do uso do novo combustível a geração de em
pregos no interior, representada pelas plantações de
cana, evitando o êxodo rural.

(Fonte: Gazeta do Povo, dia 5-1-97 - local,
pág.12)

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE. Pre
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o Governador Miguel Arraes em
possou ontem dois sertanejos do Pajeú: Totonho
Valadares, na Secretaria de Agricultura, e o Cel. An
tônio Menezes no Comando-Geral da Polícia Militar
de Pernambuco. Eles substituíram o Sr. Geraldo Eu
gênio e o Cel. Jorge Moura, que ocupavam esse
postos.

00174 Quarta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Janeiro de 1997

nos Municípios de Nova Era, Caeté, Rio Casca e lta- paranaense, que se contrapõe à pobreza de espírito
bira e constatei uma situação muito triste: escolas, e à insensibilidade dos técnicos do Governo.
quadras esportivas e igrejas recebendo os desabri- Segundo o artigo, em Curitiba já circulam ôni-
gados. bus a diesel e ônibus movidos a álcool, sendo que,

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, espero a médio prazo, todos os 1.900 ônibus de Curitiba se-
que este Parlamento não fique indiferente à situação rão movidos a álcool. Para tanto, o Governo para-
dos Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro em naense está importando da Suécia motores de alta
razão das enchentes provocadas pelas chuvas. tecnologia, que vão pennitir que o seu consumo seja
Também devo dizer desta tribuna que Minas Gerais menor do que o dos veículos movidos a diesel.
espera que o Governador, que está na Europa, e São avanços que interessam ao País, mostram
que o Vice-Governador, que está nos Estados Uni- a grande visão daquele povo e servem de exemplo
dos, apressem o seu retomo a Minas Gerais. do caminho a ser seguido por aqueles que querem o

Era o que tinha a dizer. desenvolvimento do País e defendem nossos reais
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP. interesses.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Solicitamos a V. Ex'! autorizar a transcrição do
Srs. Deputados, meu pronunciamento é em defesa referido artigo nos Anais da Casa.
de um reajuste imediato a ser concedido aos apo
sentados e pensionistas, que hoje sofrem por conta
de uma alta defasagem em seus vencimentos. Ape
sar de a Resolução n2 60, do Conselho Federal de
Seguridade Social - à época ainda presidido pelo
ex-Ministro de Saúde Adib Jatene, ter reconhecido
as perdas salariais dos aposentados, até hoje nada
aconteceu. Inclusive, temos infonnação de que o
Governo não quer rever os benefícios dos aposenta
dos e pensionistas. Medida provisória que trata do
salário mínimo joga para o mês de junho a possibili
dade de reajuste em seus salários, que são uma
vergonha, mas o Governo só se preocupa com a
reeleição.

Era o que tinha a dizer.
O SR. HÉUO ROSAS (Bloco/PMDB - SP.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e
Srs. Deputados, queremos registrar desta tribuna a
grande insensibilidade dos técnicos do Governo
para com o problema de fundamental importância
para o País, o do álcool carburante, que envolve o
Proálcool. Mais do que insensibilidade, diz respeito a
detenninações superiores, porque o Sr. Presidente
da República, em duas oportunidades, perante a
Frente Parlamentar Sucro-A1cooleira e na França
declarou sua posição favorável à recuperação do
Proálcool como instrumento importantíssimo do de
senvolvimento, geração de energia e de emprego e
como instrumento ecológico. No entanto, o que se
percebe, pela ação dos técnicos, é a condenação da
extinção desse fundamental e importante programa
brasileiro que é o Proálcool.

Trouxemos um artigo publicado na Gazeta do
Povo, de Curitiba, edição do dia 5 de janeiro deste
ano, com o título ·Onibus a álcool será a solução
mais barata·, para mostrar a grande visão do povo



Valdir CoIatto
Desde o princípio, quando da publicação da

Medida Provisória nº 1.528, já entendíamos que, em
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Os substituídos implementaram as bases de prende não pode ser mero carcereiro, porque acredi-
sustentação do policiamento ostensivo e repressivo tamos na reabilitação do ser humano. Deve-se dar
no Estado, e seus substitutos irão dinamizar ações também segurança à quem já falta liberdade. Não
mais políticas e sociais. sendo assim, estaremos apenas reforçando o ânimo

Totonho Valadares, como carinhosamente é de delinqüir cada vez mais.
chamado, acabara de governar Afogados Qa Inga- Por isso, não se pode falar em segurança sem
zeira, a Princesa do Pajeú, Município base da eco- uma nova política carceraria. Em vez de homens
nomia e educação de uma das mais próspera região amontoados numa sela, deveríamos ter colônias
sertaneja. Administrou com as bases organizadas, agrícolas, penitenciárias em áreas rurais; o artesa-
atingindo pleno sucesso no seu programa. nato, uma profissão nas penitenciárias urbanas.

O Cel. Antônio Menezes, natural de Tabira, ini- A violência e o tráfico de drogas estão irmana-
ciou sua carreira militar em 1971. Nesses 25 anos dos. Nunca a violência esteve tão terrível, tão dra-
galgou todos os postos da corporação, trabalhando, mática. Por isso, para o combate a essa violência,
inclusive, na Casa Militar até sua nomeação para o devem ser convocados todos os homens de bens,
posto atual. É da inteira confiança do Dr. Miguel Ar- civis ou militares."
raes de Alencar, do seu Governo e ~e nós, políticos. Ressaltou ainda o comandante empossado a

Falou o Cel. Menezes em seu discurso da in:· necessidade de a Polícia Militar receber apoio dos
portância de comandar a gloriosa Polícia Militar de poderes constituídos e da sociedade com um todo,
Pernambuco. Centenária, ela é um imenso acervo para enfrentar a guerra suicida, violenta e irrespon-
de contribuição à história do Estado. sável dos bandidos e marginais que atuam em cada

O novo Comandante de Polícia Militar do meu rua das principais cidades do mundo. Só assim a
Estado Cel. Menezes, encorajou seus comandados grandiosidade deste País poderá alargar, cada vez
e amigos presentes à posse quando declinou seu mais, a justiça social isolando os marginais pobres e
moderno conceito sobre a função da Polícia: ricos e poderosos, pela maldade e pelo crime.

Convocou, por fim, o oficial todos da caserna
Não seja a Polícia Militar de Pernam- para, com amor, dedicação, carinho, harmonia e de-

buco apenas sua corporação repressiva. terminação vencer as dificuldades e servir ao estado
Cada soldado deve ver no cidadão alguém a e aos Pernambucanos.
ser respeitado e protegido. Infelizmente, Concluímos Srs. Parlamentares, desejando ao
sabe-se que, muitas vezes, os policiais mili- novo Secretário da Agricultura de Pernambuco e ao
tares de vários Estados brasileiros se con- Comandante Menezes, da Polícia Militar, muito êxito
fundem com os marginais numa repressão
violenta. Às vezes, assim, excedem limites em suas novas tarefas e colocando-nos à disposição

dessas duas "feras" sertanejas.
dos seus principais objetivos de prevenir, ini- O SR. VALDIR COLATTO (BlocoIPMDB - SC.
bir a agressão do bandido ao homem digno. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e

Nós, oficiais e praças nós, soldados não pode- Srs. Deputados, solicitamos a V. Ex!!. que autorize a
mos mais ter a visão reacionária e ultrapassada de publicação nos Anais da Casa de artigo de minha
considerar todo pobre, todo excluído do setor produtivo autoria publicado no jornal Folha de s. Paulo, sob o
como suspeito de alguma coisa. Isso quando ele real- título ·Presentes às avessas·, que trata da Medida
mente é uma vítima de uma sociedade injusta, num Provisória n!1 1.528, do ITR, e nele mostrando o
País que tem uma das piores distribuição de renda do equívoco da sua aprovação. Trata-se mais de um
mundo e índices de desemprego alarmantes. pacote fiscal do que da cobrança do Imposto Territo-

Temos neste final de século e milênio, de re- rial Rural.
pensar a concepção de segurança e o conceito de Peço, Sr. Presidente, que essa matéria seja di-
ordem pública. vulgada no programa A Voz do Brasil.

Ou existirá uma integração com toda socieda- Era o que tinha a dizer.
de, entre nós, militares e civis, em defesa da vida, MATÉRlAAQUESEFEFEREOORADOR:
do patrimônio da liberdade de expressão, da cidada- PRESENTE ÀS AVESSAS
nia, ou nossas ações cairão na vala comum do ato
de apenas prender. Temos de prender todo aquele
que transgredir a lei e a ordem atentado contra a
vida, patrimônios públicos ou privados. Mas quem
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seu bojo, esta significava mais um pacote fiscal cla- isso, entendemos que nada mudará, a não ser o va-
ramente evidenciado nos artigos 14 e 19. lor do imposto e o desestímulo ao setor produtivo.

As exclusões trazidas quanto a áreas inapro- O setor produtivo da agricultura brasileira espe-
veitáveis, pastagens cultivadas, aumento desorde- rava o anúncio de medidas concretas e de estímulo
nado de alíquotas e omissão quanto à exploração do à produção e recebe, em pacote fiscal, aumento de
turismo ecológico são exemplos mais do que claros 3% de tributos sobre o valor da produção bruta.
de que esse é um pacote fiscal. Com certeza, esse foi um presente de Natal às

Nós nos perguntamos, como muitos brasileirOs, avessas que o govemo entregou aos agricultores.
se há ligação entre essa medida provisória e a refor- O SR. NAN SOUZA (PSL-MA. Sem revisão do
ma agrária. Chegamos à conclusão que não. orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

Por quê? É simples, pois, confol'l1l& dispõe o peço a V. ExA. que faço o favor de comunicar ao
artigo 184 da Constituição Federal, compete à União Presidente da Casa que a imprensa está distorcen-
desapropriar as propriedades improdutivas, e estas do a realidade desta convocação extraordinária.
são conhecidas pelo Incra. Mesmo sonegando-se o Quem fez a convocação extraordinária do Con-
ITR, nada foi feito pela Receita Federal, que dispu- gresso foi o Govemo, e quem vai pagá-Ia é o Gover-
nha de dispositivos punitivos paraesses casos. no. A imprensa está divulgando que iremos receber

Hoje, no Brasil, cultivamos pouco mais de 30 32 mil reais para trabalharmos de 6 de janeiro a 6 de
milhões de hectares (10% da área agricultável) e te- fevereiro. Não sei se essas notícias são fruto de de-
mos sérios problemas de mercado, política agrícola, sinfonnação ou má-fé, mas cabe a esta Casa infor-
preços e muitos outros, que afetam, principalmente, mar corretamente qual o valor que cada Parlamentar
o pequeno produtor. irá receber por esta convocação extraordinária. O

O que se propõe com o ITR é manter as alí- resto é salário nonnal de quem está aqui nesta Casa
quotas para as terras com grau de utilização exercendo mandato.
(GU)acima de 80%, punindo de forma genérica Sr. Presidente, estou sabendo que haverá um
quem produz, mas não atinge esse patamar, forçan- debate entre os candidatos à Presidência desta
do-o a aumentar sua produção sem qualquer incenti- Casa. Peço a V. EX- que, como candidato, sugira
vo, sabendo que sua atividade é inviável economica- nesse debate a criação de uma assessoria de im-
mente e altamente taxada, quando comparada com prensa para infonnar o que acontece nesta Casa.
a dos nossos vizinhos do Mercosul, da Europa, dos Que todos os fatos sejam divulgados por essa as-
EUA e da Ásia. sessoria, e não que a imprensa possa criar seus me-

Como exemplo, citemos o caso de um peque- canismos, de acordo com seu desejo e vontade,
no produtor com propriedade de 50 ha e GU de para desmoralizar o Parlamento.
79%. Este terá uma mudança de alíquota de 0,03% O que está acontecendo conosco nas ruas é
para 0,20%. É justo? Entendemos que não, pois sa- uma desmoralização. Por onde passamos dizem
bernos que muitos são os fatores que contribuem que iremos receber 32 mil reais para trabalhar de 6
para que esse produtor não atinja GU acima de de janeiro a 6 de fevereiro. Essa é uma fonna articu-
aook. lada dos interessados em desmoralizar os Parla-

E se houver um aumento de produção de 10%, mentares.
20% ou 3O%? Será o pequeno produtor ainda mais Era o que tinha a dizer.
punido, pois teremos os fatores mercado, juros e ou- O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Com
tros, que em nenhum momento foram analisados pe- a palavra o Deputado Augusto Carvalho, que dispo-
los tecnocratas que elaboraram essa medida provi- rá de um minuto.
sória. O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS-DF. Sem

Queremos estar errados, mas entendemos que revisão do orador) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De-
essa medida provocará.uma evasão do setor rural, putados, registro neste momento minha crítica à pu-
e, ao contrário do que se espera, teremos, sim, 500 blicação, pelo Diário Oficial da União, edição de on-
milhões de hectare de reservas ambientais, em vez tem, de uma lista de 1.049 nomes de servidores pú-
de áreas agricultáveis. blicos demitidos à época do Governo Collor, no mo-

Se houvesse interesse em fazer reforma agrá- mento da grande demagogia contra o serviço públi-
ria neste País, as terras disponíveis - e inclusive as co. Posterionnente, no Governo Itamar Franco, o
produtivas que hoje se encontram à disposição do Congresso Nacional aprovou a anistia àqueles servi-
Incra - estariam sendo objeto de a~ntamento. Por dores, demitidos injustamente. Depois, o Governo
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criou comissões especiais para reanalisar esses pro- diciário, onde já o estamos cortando, e principalmen-
cessos de anistia. Agora estamos vendo os primei- te nas Prefeituras e Estados brasileiros.
ros cancelamentos das anistias concedidas à época Era o que tinha a dizer.
do Governo Itamar. O SR. NELSON MARCHEZAN (PSDB-RS.

Sr. Presidente, O Senado Federal já aprovou o Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Projeto de Decreto Legislativo n2 299, de 1996, que Sras. e Srs. Deputados, um dos temas que certa-
anula os efeitos do Decreto n2 1.498 e 1.499, de mente prevalecerá nas discussões da presente con-
maio de 1995, que criavam essas comissões de ree- vocação extraordinária do Congresso Nacional e
xame das anistias concedidas..· que há várias semanas vem despertando a atenção

Portanto, aprovado no Senado porunanimida- em todo o País, não só dos meios políticos como de
de, esse projeto está agora sob a responsabilidade toda a população, é o da reeleição.
da Comissão de Trabalho da Câmara Federal, tendo Creio, Sr. Presidente e Sras. e Srs. Deputados,
como Relator o Deputado Jair Bolsonaro, que já deu que o tema é oportuno e não poderia haver melhor
parecer favorável à sua aprovação. Resta agora o momento para a sua discussão e imediata decisão.
voto do Deputado Sandro Mabel, que solicitou vistas Sou de opinião de que o amadurecimento do pro-
desse projeto de decreto legislativo. cesso democrático passa pelo instituto da reeleição

Espero que a Comissão de Trabalho, nesta e sua discussão com certeza impulsionará o debate
convocação extraordinária, possa pronunciar-se so- e decisões a respeito de um reforma político-eleitoral
bre matéria tão importante para milhares de servido- mais ampla, como a adoção do voto distrital, a ques-
res públicos que aguardam uma decisão definitiva. tão do federalismo, a correção de distorções sobre a

O SR. FERNANDO FERRO (PT-PE. Sem revi- representatividade na Câmara dos Deputados e no
são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- Senado, a questão da impunidade dos Parlamenta-
tados, quero dar conhecimento à Casa de dois pro- res, entre outras.
jetos de lei de minha autoria, juntamente com os De- Por que negar à população brasileira a oportu-
putados Miguel Rosselto e Adão Pretto, que tratam nidade de decidir pela continuidade de uma adminis-
de um problema que nos preocupa: os agrotóxicos. tração bem-sucedida, ou seja, de renovar o mandato

daqueles que o merecem, ou de rejeitar aqueles que
Aproveito a oportunidade para encaminhar os tenham descumprido seus compromissos ou desa-

projetos e registrar nossa preocupação com o cres-
cente problema em todo o País no tocante ao uso de tendido os anseios do povo e que decidam apresen

tar-se como candidato à reeleição?
agrotóxicos.

"Não há maneira mais eficaz de fazer o julga-
Era o que tinha a dizer. mento de uma administração do que permitir que o
O SR. CHICO VIGILANTE (PT-DF. Sem revi- seu titular se submeta ao teste das umas".. "É o

são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu- eleitor - e ninguém mais - quem deve dizer se um
tados, desejo dar conhecimento a esta Casa de governante merece continuar no cargo", diz, entre
emenda constitucional que estou elaborando e para outras afirmações, o excelente editorial do jornal
a qual espero contar com o apoio de todos os Parla- Zero Hora, de Porto Alegre, em sua edição de 12 de
mentares. janeiro do corrente ano, intitulado "Reeleição é mo-

A referida emenda visa a proibir definitivamen- dernidade", que·. solicito seja transcrito nos Anais
te a imoralidade existente hoje no Brasil. Refiro-me à desta Casa como parte integrante do meu discurso.
questão do nepotismo. Estamos vendo famnias intei- Da mesma forma, peço a transcrição do artigo
ras sendo contratadas por Prefeitos que acabaram "A malentendida reeleição·, de·autoria do historiador
de tomar posse, Governadores que nomeiam seus Décio Freitas, publicado no jornal Zero Hora, edição
próprios familiares, e juízes, como é o caso de um de domingo último, dia 5 de janeiro. Jornalista, pro-
rei dos marajás, no Estado da Paraíba, que conse- fessor universitário,· historiador e pesquisador que
gue auferir um lucro de 250 mil reais mensais, por resgatou Zumbi dos Palmares para a História do
ter empregado mais de sessenta familiares. Brasil, Décio Freitas analisa, nesse artigo, com rara

Portanto, começo amanhã a colher assinatura competência e conhecimento de causa, o tema ree-
para a apresentação dessa. Espero contar com o leição.
apoio de todos os Parlamentares desta Casa, que "Costuma-se dizer", escreve ele, "que a Consti-
não suportam mais a imoralidade do nepotismo exis- tuição de 1981 se-modelou pela dos Estados Uni-
tente em todos Poderes: Legislativo, Executivo e Ju- dos. Mas, na verdade, o que adotamos do modelo



REELEiÇÃO É MODERNIDADE

Ficou para a segunda semana de janeiro a vo
tação da emenda constitucional da reeleição na c0
missão especial da Câmara criada para analisar o
tema. É uma pena que matéria tão fundamental para
os destinos da nação continue tramitando com tanta
lentidão - protelando ainda mais a votação das
grandes reformas indispensáveis ao desenvolvimen
to do País - devido a interesses políticos menores,
que desconsideram a vontade inequívoca da popula
ção brasileira. Sucessivas pesquisas de opinião vêm
comprovando que a maioria dos cidadãos apóia a
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americano foi apenas o sistema presidencialista e o tese da reeleição - um avanço democrático já adota-
federalismo" MA inelegibilidade do Presidente da Re- do há muito tempo por nações mais adiantadas
pública para um segundo mandato inspirou-se no como os Estados Unidos e a França. Não há manei-
modelo argentino, não no americanoM. Em sua análi- ra mais eficaz de fazer o julgamento de uma admi-
se, o historiador deixa claro que, ao silenciar sobre nistração do que permitir que o seu titular se subme-
reeleição, a Constituição dos Estados Unidos autori- ta ao teste das umas. O Brasil precisa vencer este
zou-a tacitamente, sendo ilimitado, originariamente, preconceito travestido de tradição republicana, que
o número de mandatos dos presidentes americanos. se tomou ainda mais destoante a partir da fracassa-
Só em 1947, quando o Presidente Roosevelt se ele- da revisão constitucional de 1992/93, quando o man-
geu para um quarto mandato consecutivo, é que o dato presidencial foi reduzido para quatro anos jus-
instinto de conservação do republicanismo america- tamente para se adequar à seqüência que acabou
no levou os legisladores à aprovação de uma emen- sendo rejeitada pelos congressistas.
da à Constituição estabelecendo que nenhum cida- Este equívoco reforça a convicção de que a
dão seria eleito mais do que duas vezes para o car- decisão deve ser transferida para os eleitores - e
go. logo, sem mais delongas, para que o Congresso

São esses alguns dos tópicos do artigo do in- passe a se ocupar das reformas constitucionais in-
signe historiador que aqui selecionei, Sr. Presidente, conclusas. Os brasileiros já adquiriram maturidade
mas pela clareza com que aborda o tema e por sus- suficiente para decidir, sem tutela, como e por quem
citar profundas reflexões, solicito a V. Exli que autori- desejam ser govemados. É o eleitor - e ninguém
ze sua publicação na íntegra. mais - quem deve dizer se os atuais govemantes

Quanto ao argumento de que alguns Consti- merecem continuar nos seus cargos por mais um
tuintes de 1988 à época votaram contra o instituto mandato ou se o melhor para a nação é a altemân-
da reeleição e agora estão revisando sua posição, cia no poder. Neste sentido, a atual legislação é ver-
isto não deve causar surpresa, eis que hoje muitos dadeiramente absurda, pois castiga os detentores
daqueles que foram os paladinos da nossa atual de mandato executivo, declarando-os inelegíveis, e
Constituição e a festejaram como inovadora e avan- menospreza a capacidade de julgamento dos cida-
çada hoje são os primeiros a admitir a necessidade dãos.
de sua revisão em muitos aspectos. Infelizmente o tema da reeleição vem sendo

Estou convicto de que o Congresso Nacional tratado de forma pouco objetiva. Forças políticas
debaterá e decidirá sobre a matéria com muita res- bem-identificadas tentam vincular o princípio da res-
ponsabilidade e maturidade. Afinal, o direito à reelei- leição ao interesse pessoal do Presidente da Repú-
ção não dará vez ao incompetente. O proselitismo, a blica, que realmente pleiteia, com a legitimidade de
demagogia e a incompetência não resistirão. Só terá quem vem realizando satisfatória administração, a
condições de enfrentar um novo pleito o presidente, continuidade no cargo. Mas não é o presidente e
governador ou prefeito que tiver um projeto de de- nem os seus inimigos que devem decidir isso: é o
senvolvimento adequado aos novos tempos e apro- povo brasileiro. Impedir os eleitores de se manifestar
vado pela população. livremente sobre o assunto é que seria uma violên-

EDITORIAL E ARTIGO A QUE SE RE- cia inominável. Espera-se que o Congresso tenha
FERE O ORADOR: sensibilidade para revisar a legislação eleitoral e de

confiar no discernimento da nação.

Basta um exame desapaixonado para se per
ceber a inconsistência dos argumentos contrários.
A alegação de que os atuais governantes pode
riam usar a máquina administrativa em benefício
próprio se desfaz diante do raciocínio elementar
de que bastaria favorecer um preposto. Nada im
pede que um presidente, governador ou prefeito
coloque a estrutura administrativa a serviços do
seu candidato - a não ser a rejeição popular a um
mau governo, pois esta sim é transferível. Nas últi
mas eleições municipais, tal relação ficou plena
mente confirmada.



A MAL-ENTENDIDA REELEiÇÃO

Décio Freitas
O que define o regime republicano e a eleição

do presidente - ao mesmo tempo chefe de Estado e
chefe de governo - pelo sufrágio universal. Fora dis
so, não há República. Regimes autoritários ou dita
toriais, cujo poder não tem origem e legitimação po
pulares, são republicanos mais de nome do que de
fato: simulacros de República. Pertencem à catego
ria das monarquias não-hereditárias. O Brasil, em ri
gor, só foi efetivamente República durante um quar
to de século.

Costuma-se dizer que a Constituição de 1891
se modelou pela dos Estados Unidos. Mas, na ver
dade, o que adotamos do modelo americano foi ape
nas o sistema presidencialista e o federalismo. Hou
ve vivas influências da Constituição argentina de
1853, como também, infelizmente, das práticas anti
republicanas dos vizinhos platinas.

A inelegibilidade do presidente da República
para um segundo mandato inspirou-se no modelo
argentino, não no americano. A Constituição dos Es
tados Unidos, Primeira República moderna, silenciou
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Outra possibilidade seguidamente evocada pe- sobre a reeleição do presidente, autorizando-a taci-
los opositores é o de que a reeleição só deveria va- tamente. Na sua obra-prima de ciência política, A
ler para os futuros mandatários, já que os atuais fo- Democracia na América, do começo do século pas-
ram eleitos para um único mandato de quatro anos. sado, Alexis de Tocqueville percebeu sagazmente o
Esta argumentação está sendo derrubada pelas porquê da permissão de um segundo mandato:
pesquisas, como mostra a mais recente delas, efe- "Deu-se ao mandato do presidente uma duração de
tuada pelo instituto Datafolha que aponta 54% de quatro anos, podendo ser reeleito. Assim, o futuro
opiniões favoráveis à reeleição e 47% de aprovação lhe dará alento para trabalhar em prol do bem públi-
para o presidente Fernando Henrique Cardoso - co e os meios de consegui-lo." A maioria dos que se
percentuais, inclusive, superiores ao obtido por ele candidataram a um segundo mandato foram mal-su-
mesmo na eleição de 1994, que foi de 44,08%. De- cedidos. Num total de 54 eleições presidenciais, a
pois de dois anos de mandato, é um atestado unívo- primeira das quais em 1789, somente 13 presiden-
co de boa administração. tes se reelegeram. Estabeleceu-se a tradição de que

A reeleição não deve ser tratada como uma rei- não deveria haver "terceiro mandato": só uma reelei-
vindicação pessoal, até mesmo porque o desejável é ção. Esta tradição foi rompida pelo grande presiden-
que integre uma reforma político--eleitoral mais am- te Franklin Roosevelt, que se elegeu para um tercei-
pia, com a adoção do voto distrital e a correção de ro mandato em 1940 e um quarto mandato em 1944.
distorções na representatividade congressual. Po- A imensa popularidade de Roosevelt provinha do
rém seria injusto, arbitrário e discriminatório excluir New Deal, que tirou o país da catastrófica depressão
desta possibilidade exatamente o presidente respon- de 1992, e da sua liderança na II Guerra Mundial. O
sável pela modernização do Estado, pelo controle da instinto de conservação do republicanismo america-
inflação e pela melhora da qualidade de vida de mi- no reagiu logo. Em 1947, uma emenda à Constitui-
Ihões de brasileiros. ção, ratificada por três quartos dos legisladores esta-

Tem o Congresso, portanto, uma oportunidade duais, estabeleceu que nenhum cidadão seria eleito
histórica de abrir caminho para um novo Brasil - mais do que duas vezes para o cargo.
sempre conceitos, livre para decidir e confiante no Não foi em obediência a um princípio, mas a
seu futuro. a reeleição é mais um passo para a mo- conveniências políticas, que o constituinte de 1891
demidade. proibiu a reeleição. Visava a assegurar a alternância

no poder das oligarquias do Sudeste. Não tinha em
vista beneficiar a oposição, pois esta, coitada, nunca
teve na República Velha - que consagrava a fraude
e a violência sistematizadas - a menor chance de
poder. Tinha-se também em vista evitar que alguém
se perpetuasse no poder - e o resultado foi exata
mente o oposto nos cem anos de República. Depois,
por tn'ltar-se de norma adotada na fundação da Re
pública, a não-reeleição se arraigou como tradição.
Evitava-se assim o "continuísmo· de presidentes
eleitos, mas não se evitou a derrubada de presiden
tes eleitos, como de resto na Argentina e em toda a
América Latina.

Não passa de rematada bobagem ou facciosis
mo rasteiro q argumento de que a reeleição é anti
democrática e antjética. Se for legitimidade pela von
tade popular, é democrática e ética. Se a exigência
da eleição do presidente configura uma questão de
princípio, não acontece o mesmo com a proibição ou
permissão da reeleição. Trata-se apenas de questão
de conveniência ou interesse políticos, um e outro
perfeitamente legítimos.

Quais as conveniências e os interesses que se
perfilam na questão da reeleição? O atual presidente
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ambiciona, naturalmente, exercer um segundo man- O mundo desenvolvido interage pelos moder-
dato, e nada será mais hipócrita do que negar a nos mecanismos de comunicação, principalmente na
existência desta ambição pessoal. Mas um político área jornalística, em que a notícia só se toma inta-
só tem êxito na medida em que sua ambições pes- ressante se for dada na hora, caso contrário, ela não
soais coincidem com o interesse coletivo. O presi- será mais atrativa, quente e oportuna.
dente acredita que seu programa de estabilização e Tudo é assim no mundo globalizado, de::.Je p _

modernização econômica corresponde aos interes- ações instantâneas da comunicação bancária, ,'.i in-
ses da sociedade brasileira, que por isso o reelege- formática, dos dados, das escolas virtuais e da ação
rá. A reeleição é sustentada por todos os que da notícia que atravessa o mundo todo, assim que o
apoiam tal programa. fato seja merecedor de destaque e relevância.

Trata-se, indiscutivelmente, de uma candidatu- Com todo este avanço, ainda existem no Brasil
ra muito forte. Justifica-se que seja temida pelos de- Capitais como Porto Velho, Em Rondônia; Rio Bran-
mais candidatos potenciais e pelos interesses que co, no Acre; Boa Vista, em Roraima, e Macapá, em
representam. Não se pode censurá-los por quere- Amapá, que ainda não estão dotadas de serviços de
rem evitar a candidatura. Mas não é mau, para a de- transmissão e recepção de sinais de audio e vídeo~

mocracia, que a política do presidente seja submeti- para que as empresas locais e nacionais de televi-
da ao julgamento popular. E, de todo modo, o direito são possam transmitir seus noticiários de televisão.
à reeleição contribuirá para nossa modernização po- Não se pode, Sr. Presidente, constituir na fede-
lítica. Modernização retardatária, pois já feita por ou- ração o espectro da segregação, classificando os de
tras repúblicas. Por que devemos ser exceção? primeira e segunda classe e afundando ainda mais

O SR. ADÃO PRETTO (PT - RS. Sem revisão os Estados da Região Norte que compõem a Ama-
do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, zônia Ocidental, num estágio de diferenciação regia-
gostaria de aproveitar esta oportunidade para falar nal em todos os setores e também nos setores de
da nossa preocupação com as Prefeituras que o comunicação jornalística.
Partido dos Trabalhadores assumiu no Rio Grande Não se pode castigar, Srs. Deputados, quem
do Sul. Não sei se são apenas essas que se encon- está-se esforçando para desenvolver. Os próprios
tram em situação crítica. É o caso da prefeitura do relatórios das Nações Unidas estão aí sendo publi-
Município de Alvorada, onde as eleições ocorreram cados, mostrando que Rondônia, Roraima e Amapá
no dia 3 de outubro e o último salário que seus fun- compõem com mais outros quatro Estados da Fede-
cionários receberam foi pago no dia 30 de setembro. ração o chamado terceiro Brasil, emergente, com ín-
O mesmo aconteceu no Município de Viamão, onde dices de desenvolvimento humano que se mostram
o Prefeito teve de assumir e decretar estado de cala- esperançosos por sair daquela velha condição do
midade pública por não haver sequer gasolina para Brasil dual, dos ricos e dos pobres.
recolher o lixo da cida.de. A prefeitura de Palmeira, Entendo, Sr. Presidente, que o Exm!! Sr. Minis-
que está sendo administrada pelo ex-Deputado Fe- tro das Comunicações, Sérgio Motta, e o ilustre Pre-
deraI Antônio Marangon, também apresenta uma dí- sidente da Telebrás, Fernando Xavier, determinarão
vida que, para ser paga, necessita do orçamento de - à Embratel neste ano de 1997, como uma de suas
um ano daquele Município. prioridades, a integração brasileira total e instantâ-

Sr. Presidente, não sei se são só as Prefeituras nea das programações noticiosas, criando e insta-
as cidades onde o Partido dos Trabalhadores ga- lando em Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista e Ma-
nhou a última eleição que se encontram nessa situa- capá os serviços de transmissão e recepção de au-
ção ou se são todas as do Rio Grande do Sul. Isso é dio e vídeo por satélites.
muito grave e nos preocupa. Alguma medida mais Para finalizar, Sr. Presidente, acredito que não
séria deve ser tomada contra os administradores preciso desatar o meu rosário de lamúrias e chora-
que não souberam ex)ntrolar suas CO'ltaS. deiras para justificar uma necessidade tão cristalina,

Era o que tinha a dizer. como sempre cito, ou seja, a infra-estrutura de trans-
O SR. SEVERIANO ALVES (PDT - BA. Pro- portes, de energia elétrica e comunicação, indispen-

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e sáveis ao desenvolvimento de qualquer região.
Srs. Deputados, sabemos hoje que a integração do Viver nos padrões da Idade Média, num mundo
mundo pelas redes instantâneas de comunicação competitivo e instantâneo como o atual, é ser, antes
não se constitui mais em fator de luxo, desperdício de tudo, convocado ao extermínio.
de dinheiro ou que atividade supérflua. Era o que tinha a dizer.
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O SR. PEDRO WILSON (PT - GO. Pronuncia cos, questão da discriminação racial, impuilidade e
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrAs. e Srs. assim efeitos práticos, éticos e concretos dos objeti-
Deputados, estamos aqui para registrar com satisfa- vos dos direitos humanos no mundo todo. Houve as-
ção a realização do 12 Colóquio Internacional de Di- sim uma pletora de debates e de indicações para
reitos Humanos, promovido pelo Movimento Nacio- que cada organismo representado neste Colóquio
nal de Direitos Humanos, Núcleo para a Paie Direi- pudesse de forma individual ou coletiva, atual em
tos Humanos da UnB e OAB-DF e que teve outras prol dos direitos humanos nesta virada de século e
participações, como CIMI Itamaraty, inclusive a Co- de milênio. Ressaltou-se a importância da coopera-
missão de Direitos Humanos desta Câmara dos De- ção internacional, da realização de treinamentos
putados, por nós representada. para os direitos humanos.

Este Colóquio teve exposições, debates e te- O Prol. Gudmundur Alfredson expôs a evolu-
mas acerca da Proteção Internacional dos Direitos ção dos direitos humanos no mundo moderno, direi-
Humanos e o Direito Humanitário; Proteção aos tos civis e políticos de primeira geração; direitos cu1-
Segmentos Vulneráveis e Direitos das Populações turais, econômicos e sociais de segunda geração, e
Indígenas; e mecanismos de implementação do Sis- agora os direitos de última geração como os direitos
tema Internacional de proteção aos Direitos Huma- à solidariedade na busca da pazjustiça, ecologia, de-
nos. Estiveram presentes, com raro brilhantismo e senvolvimento sustentado, cidadania e democracia
efetiva contribuição à luta dos direitos humanos, o para todos.
Prol. Gudmundur Alfredson, Co-Diretor do Instituto O Dr. Payam Akhavan ressalvou a distinção
Wallemberg de Direitos Humanos da Universidade entre direitos humanos e direitos humanitários, que
de Lund - Suécia, e o Dr. Payam Akhavan, Asses- são aqueles que chocam a consciência da humani-
sor Jurídico da Promotoria perante o Tribunal Crimi- dade. É ação contra pessoas, grupos, massas e ra-
nal Internacional para a ex-Iugoslávia, Haia, Holan- ças de forma continuada, programada, sistemática.
da. E que assim define o limite entreos crimes contra os

Foi uma importante e contributiva reunião para direitos humanos (qualquer violência), contra o direi-
troca de informações, idéias, confronto de experiên- to humanitário (extermínio, massacre, estupros, as-
cias de organismos oficiais, estatais e organizações sassinatos, genocídio, terrorismo). É ação que pro-
não-govemamentais na luta pelos direitos humanos. voca destruição física individual elou de grupos de
Luta contra toda forma de violência rural e urbana. forma intencional, dirigida e específica, como ocor-
Luta sem cessar contra a marginalização, exclusão reu com judeus ontem (holocausto), com hutus e tut-
e descarte de populações, grupos etnias, de ho- sis hoje. Como fizeram ontem e hoje com os povos
mens, mulheres, idosos, crianças pobres e abando- indígenas americanos.
nadas por iníquos programas de "desenvolvimento· Para vencer tudo isto é preciso mais do que
econômico e social. leis, tribunais que, por melhores que sejam, necessi-

Viu-se por todos a necessidade de uma con- tam urgentemente de uma cultura dos direitos huma-
creta e urgente educação para os direitos humanos, nos, direito humanitário e de vontade política dos go-
com envolvimento do estado e da sociedade, princi- vernantes e da participação da sociedade civil. Luta
palmente das autoridades dos poderes Executivo, para vencermos a cultura da morte, da exploração
Legislativo e Judiciário e ainda do Ministerio Público, humana, da fome, da miséria, da exclusão social.
dos meios de comunicação social, igrejas e organi- Para tanto, no Brasil, precisamos estabelecer
zações civis interessados. Foram levantados, debati- uma luta continua pelos direitos humanos, que é o
dos diversos e pontuais temas corno: a histórica luta direito à vida. Apoiar todas as ações contra os cri-
dos direitos humanos depois da Segunda Guerra, mes humanitários, aqueles pràticados por pessoas,
Carta da ONU, Tribunal de Nuremberg, Teoria e grupos e governantes que agem elou são coniven-
Prática dos Direitos Humanos pelas Nações signatá- tes com esta violência contra a humanidade. Acabar
rias da Carta Universal dos Direitos Humanos e de com a impunidade e realizar uma constante e frutífe-
outros tratados, protocolos relativos aos direitos e ra educação para os direitos humanos para a cons-
proteção de indivíduos, grupos, etnias, crenças, na- trução de uma sociedade de justiça e paz.
cionalidade, fundamentalismo religioso, questão in- Assim, diante destas constatações, reflexões
dígena, direitos de minorias, reconhecimento prático de nossa responsabilidade, gostaríamos de parabe-
de tratados e Tribunais Internacionais de Direitos nizar a realização deste Colóquio, ressaltando a pre-
Humanos, questão de imigrantes e refugiados políti- sença de entidade, de expositores convidados e de



AFmGOA QUESEREFEREO ORAIXJR:

O MITO DA POLíTICA INDUSTRIAL

Roberto Campos
·A melhor política industrial é ambien

taI: desregulamentar monopólios, simplificar
o fisco e reduzir o custo Brasil. "

Embaixador Oscar Lorenzo Fernandes
Sinto frio na espinha todas as vezes que ouço

falar na necessidade de termos uma ·política indus
trial·. Acredito no que dizia o velho presidente Rea
gan, que Nelson Rodrigues certamente definiria
como um "falso Idiota": a melhor política industrial
para os Estados Unidos é não ter uma política indus
trial·. (A agudeza profética de Reagan tem sido,
aliás, subestimada. Conta-se que, em seus dias fi
nais de governador da Califórnia, respondeu a um
jornalista que falava ·decadentisrno" americano e da
eventual supremacia industrial Japonesa: ·Não há
perigo. A razão é que os Estados Unidos estão
cheios de Japoneses, e o Japão, vazio de america
nos· - exceto os soldados que ganham soldo e não
produzem nada.)
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organizadores, como o Dr. Joelson Dias e Dr. Gusta- querimento pode ser emblemático no que tange a
vo Cortês de Lima, da OAB-DF. simplesmente procurar caracterizar, por um infinité-

Esperamos que com este I Colóquio Intemacio- simo da obra do Deputado Roberto Campos, a con-
nal sejam estreitadas nossas relações com o Institu- cordância e atenção que alguns setores tem tido em
to Wallemberg, com o Tribunal Internacional de Haia sua extraordinária robustez intelectual, numa obra
e com outras entidades nacionais e internacionais reconhecida e respeitada em todos os meios pen-
que lutam pelos direitos humanos (denúncias, anún- santes nacionais e estrangeiros, no que tange a as-
cios, colóquios, solidariedade, treinamentos, inter- suntos de desenvolvimento econômico e social, prin-
câmbios, encontros e cooperação democrática, cipalmente.
aberta e contributiva). O Deputado Roberto Campos tem espalhado

A Comissão de Direitos Humanos desta Câma- luzes ao longo de seus mais de cinqüenta anos de
ra dos Deputados, criada em 1995 e já presidida por trabalhos publicados com tanta lucidez. Esperamos
Nilmário Miranda e Hélio Bicudo, em 1997 vai estar que muito mais de sua safra possa ser aproveitada
atuando mais e mais pela implantação efetiva do aqui no Brasil em termos práticos. Eu tenho receio
Plano Nacional dos Direitos Humanos com imple- de que a máxima evangélica de que ninguém é pro-
mentação de programas de educação dos direitos feta em sua terra continue valenc~o por mais geraçõ-
humanos; do programa de proteção a testemunhas es que resistirem ao Deputado. E um gênio da raça,
e vitímas; federalização dos crimes contra os direitos como Millôr Fernandes, Carlos Lacerda, Mário Hen-
humanos; reforma agrária; aprovação do projeto rique Simonsen e pouquíssimos outros que abrilhan-
contra tortura; transformação do Conselho de Defe- taram e ilustram como guias de nossa geração não
sa da Pessoa Humana no Conselho Nacional dos aproveitados em todo seu inesgotável potencial,
Direitos Humanos, com participação significativa das caso contrário a face de nosso País teria mudado
organizações da sociedade civil; realização da 2ª para melhor há décadas.
Conferência Nacional dos Direitos Humanos; incenti- A ·convivência" com o Deputado Roberto Cam-
vos para a realização de conferências estaduais e pos muito nos gratifica nesta Legislatura. Esperamos
municipais e conseqüente implantação de planos es- que tal sentimento seja compartilhado pelos meus
taduais de direitos humanos. E assim teremos mais pares e reconhecida a importância deste requeri-
realizações e uma presença firme e atenta da Co- mento, símbolo de nosso apreço ao ilustre colega,
missão de Direitos Humanos no cenário brasileiro pela Mesa da Casa.
urbano e rural, na defesa da vida da ecologia, da
paz, da justiça social, da cidadania e de uma demo
cracia participativa. Oxalá. Axé. Amém.

Era o que tinha a dizer.
O SR. FEU ROSA (PSDB - ES. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, solicito a V.
Exil• que autorize a publicação nos Anais da Câmara
dos Deputados de artigo publicado no jornal O Glo
bo, do Rio de Janeiro, edição de 5 de janeiro de
1997, de autoria do Deputado Roberto Campos inti
tulado ·0 Mito da Política Industrial·.

É claro que muito mais lido que o Diário do
Congresso Nacional é o jornal citado, no qual os
artigos do Deputados são publicados todo domingo.
Nossa solicitação deve-se ao fato de que o artigo,
aliás, como quase todos os assinados pelo citado
Deputado, encerra uma clareza e uma densidade
tão grande no que tange à filosofia e aos rumos de
encaminhamentos a uma vertente de políticas que
devem ser adotadas a longo prazo pelo Brasil, a fim
de se chegar ao tão esperado desenvolvimento, que
não poderia deixar de mencioná-lo desta tribuna. É
um daqueles artigos semanais de S. EX-. Este re-



É o caso da política de informática: as raízes
seriam o software, a importação maciça de hardware
para criar mercado e a microeletrônica. A difusão do
uso do computador era muito mais importante que a
produção local de computadores. Concentramo-nos,
entretanto, neste último aspecto, restringindo impor
tações e vedando o ingresso de investidores estran
geiros.

O resultado foram altos custos de produção,
mercado comprimido e próspero contrabando. Veta
mos os projetos de dois gigantes da microeletrônica,
a Texas instrumentos e a Motorola, e garantimos re
serva de mercado para três empresas locais, nenhu
ma das quais ultrapassou a puberdade na microele
trônica. E perdemos a corrida para países que antes
inexistiam na paisagem informática e que hoje têm
expressão maior que nós no comércio intemacional
de alta tecnologia: Taiwan, Coréia, Cingapura, Tai
lândia, Malásia e até mesmo as Filipinas.

Como nossa memória é curta, parece que o
ltamaraty e o Ministério da Indústria, do Comércio e
do Turismo estão ocupadíssimos preparando nosso
próximo erro: recusar a adesão do Brasil ao recente
Acordo de Cingapura para liberalização do comércio
intemacional de alta tecnologia até o ano 2000. Será
um segundo suicídio tecnológico. Países que repre
sentam 85% do comércio mundial desses produtos
já aderiram, e o acordo entrará em vigor quando se
atingir, em breve, o patamar de 90%. Se insistirmos
em manter tarifas obscenas de mais de 30% sobre a
importação de bens de informática, para sustentar
indústrias parasitárias, ficaremos atrasados na bata
lha da produtividade e aumentaremos a atratividade
de competidores mais liberais para os investidores
em tecnologia de ponta.

O terceiro exemplo de política industrial mal di
recionada foram os exagerados subsídios à indústria
de máquinas e ferramentas, acoplados a restrições
de importação. Racionalmente, num programa de in
dustrialização substitutiva de importações, as máqui
nas e equipamentos seriam os últimos itens da
agenda, simplesmente porque são indispensáveis à
atualização tecnológica, além de trazer embutidos

Os entusiastas da política industrial têm uma
qualidade em comum com os políticos e os aman
tes: o esquecimento das experiências passadas. Re
lembremos alguns desastres de política Industrial,
concentradas sobretudo no período Geisel, que foi o
apogeu do intervencionismo industrial: o programa
nuclear com a Alemanha, a política de informática e
a substituição forçada de bens de equipamento pela
produção local. Passados 21 anos, nem um só quilo
watt foi gerado sob o acordo nuclear de 1975.

O domínio do ciclo completo do processamento
de urânio foi interrompido por falta de verbas. Sobre
vive o programa nuclear da Marinha que, coitada,

Janeiro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 8 00183

Acreditar no Govemo "motor de desenvolvi- não só carece de verbas como ainda não encontrou
mento e benfeitor social" foi uma das minhas doen- inimigos credíveis para seu submarino nuclear.
ças da juventude. Tive várias. Escapei da gonorréia, Num momento de paranóia, compramos a Nu-
só fabriquei dois poemas, superei breve ataque de clep, uma fábrica especializada em reatores nuclea-
socialismo romântico, mas caí na boçalidade de res, como se houvesse um mercado regular para es-
achar que o Govemo devia ·planejar- a industrializa- ses perigosos monstrengos. Num outro exemplo de
ção do país. Baseava-me em duas premissas, am- política industrial, plantamos a árvore às avessas,
bas falsas. A primeira é que só o Govemo pode pen- enterrando galhos e folhas e deixando no ar as raí-
sar no depois de amanhã, pois, sob ameaças à so- zes.
brevivência, a empresa privada só se preocupa com
o amanhã. A segunda é que o Govemo é uma bacia
de acumulação de recursos investíveis, Podendo
correr o risco de grandes projetos. Hoje penso exa
tamente o contrário.

Os govemos só pensam no curto prazo do
mandato. Refazem ou desfazem os planos dos ante
cessores, preocupando-se mais com a próxima elei
ção do que com a próxima geração.

A empresa privada, precisamente porque tem
de garantir sua sobrevivência, é que planeja a longo
prazo. E os govemos não são bacias de acumulação
de recursos; despoupam ao Invés de poupar, e são
peneiras por onde vazam desperdícios. Peneiras e
bacias só se parecem na forma circular. A falência fi
nanceira dos estados é um fenômeno mundial. No
Brasil, os govemos não podem mais construir a in
fra-estrutura. Cabe ao setor privado reconstruí-Ia.

Os que recomendam uma "política industrial"
ativista laboram no equívoco de que o buro-tecno
crata e não o empresário é o grande "descobridor de
oportunidades". Os liberais austríacos pensam exa
tamente o contrário. A essência da vida empresarial
é a aceitação do risco e a busca de oportunidades.
A essência da burocracia é o gozo do monopólio e a
distribuição dos recursos alheios. E, não corrente
risco, não é obrigada a processar a massa de infor
mações de que o empresário necessita para sobre
viver no mercado.
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generosos financiamentos. Estimular artificialmente São resultados que nos obrigam, Sr. Presiden-
sua produção local é encarecer os custos de toda a te, Sras. e Srs. Deputados, a uma séria e profunda
indústria de transformação, com perigo de desatuali- reflexão. Somos todos testemunhas de que, no Go-
zação tecnológica e elevados custos financeiros vemo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, a
para os compradores. Não mais que duas ou três educação brasileira vem acusando significativa me-
empresas lograram estruturar-se sólida e competiti- Ihora, graças ao esforço e à competência do Ministro
vamente, ficando as demais devedoras insolventes Paulo Renato Souza. A partir de diagnósticos como
do Bndes. esses, que embora deixem a desejar quanto à preci-

O embaixador Lorenzo Fernandes tem toda ra- são eao alcance, oferecem-nos já uma boa idéia do
zão ao dizer que a melhor política industrial é a am- mal a ser combatido, da luta a ser travada, pois, tal
biental: o Governo deve criar um ambiente propício como na Medicina, cumpre conhecer a gravidade e
à industrialização, sem ditar-lhe rumos. Isso significa a extensão da doença para que se possa vencê-Ia.
essencialmente abolir monopólio e reservas de mer- Em quase quinhentos anos de história, nunca se
cado, simplificar o fisco e a legislação trabalhista, e teve, no Brasil, a noção exata dos problemas do en-
aplicar os recursos da privatização na redução da di- sino, o conhecimento minucioso do atraso em que
vida pública para abater os juros asfixiantes do setor se perde a nossa educação. Trazê-los à tona é, já,
privado. um passo à frente, a primeira e decisiva atitude para

Há toda uma mitologia sobre o milagre diri- superá-los de uma vez por todas.
gista de -tecnocratas japoneses e coreanos, como Não basta, porém, que nos inteiremos deles,
heróis da industrialização. Trocadas as coisas em que nos espantemos com a magnitude da carência,
miúdo, como o fez recentemente o Banco Mundial, que nos assustemos com a grandeza do desafio: é
verifica-se que o MITTI japonês errou mais do que preciso que nos indignemos, que nos revoltemos
acertou em seu dirigismo, e que as indústrias com a miséria a que se levou a escola brasileira, víti-
bem-sucedidas não foram as privilegiadas pelos ma do abandono, do desinteresse, da incompetên-
tecnocratas, e sim as mais adequadas aos recur- cia, da desídia cruel de autoridades e governantes
sos humanos e materiais dos respectivos países. que se nos afiguram autênticos criminosos. A verda-
A explicação do sucesso se encontra muito mais de é que a educação nunca foi prioridade neste
na educação básica, no direcionamento adequado País, prestando-se tão-só a demagogia dos discur-
de crédito barato e na ênfase sobre exportações sos e às promessas fáceis das campanhas. Apenas
do que na descoberta de oportunidades por tecno- agora começa-se a tomar decisões e a promover
cratas iluminados. mudanças, mas - deve-se dizer, por amor à verdade

O SR. CANDINHO MA170s (PSDB ..,.. RJ. Pro- - muito lenta e timidamente, não estivesse a escola
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras. brasileira à margem da bancarrota completa.
e Srs. Deputados, no apagar das luzes de 1996, o O pior é que, falida a educação, compromete-
Ministério da Educação divulgou os números de pes- se não só o presente, mas o futuro de um povo, a
quisa realizada entre 90 mil alunos de 12 edo 22
graus de todas as Unidades da Federação. O levan- esperança de uma geração, o horizonte de uma ju-
tamento, um dos itens do $istema Nacional de Ava- ventude. Por dezenas e dezenas de vezes tem-se
Iiação da Educação Básica, é, de acordo com a se- provado que o ensino, a instrução, a cultura são a
cretaria de Avaliação Educacional do MEC, Profll venda por onde se pode chegar ao desenvolvimento
Maria Helena Guimarães de Castro, a mais comple- econômico e ao progresso social: finda a Segunda
ta radiografia da escola brasileira já levada a efeito Grande Guerra, sobre os alemães desabou o peso
no País. Com tristeza, somos obrigados a reconhe- da vergonha e da derrota; mais do que a força do
cer que a classificáção dos estudantes do Rio de Ja- triunfo, impôs-se aos japoneses o gosto amargo da
neiro foi medíocre: a eficiência dos alunos da 411 sé- humilhação e da desonra. Cinqüenta .anos depois,
rie da rede escolar fluminense não passou de 51,1 % acharn-se justamente a Alemanha e o Japão entre
em leitura e de 30,5% em Matemática. Quanto à 811 os mais ricos prósperos países da terra, não à custa
série, as porcentagens foram apenas um pouco me- da vingança ou ao poder das armas, mas pela força
Ihores: 65,3% em leitura e 35,5% em Matemática. da educação, pela sábia preferência que deram ao
Numa escala de 150 a 375 pontos, nossos estudan-
tes da 81 série mereceram, no quesito Português e ensino, à escolarização do povo, ao aprendizado
leitura, somente 259 pontos, abaixo dos colegas do dos jovens.
Distrito Federal, de São Paulo, do Rio Grande do Sul Esse, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o
e de Minas Gerais. exemplo que nos resta seguir a começar das séries
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fundamentais, dos primeiros anos de estudo. É no Um dos amaaçados é Antônio Carlos Biscaia,
ensino básico que se encontra a semente do futuro, ex-procurador-geral da Justiça, responsável, quando
o germe de que se originam profissionais competen- chefiou o Ministério Público, pela denúncia de bi-
tes, homens e mulheres cônscios dos direitos e de- cheiros, fraudadores, policiais e Parlamentares cor-
veres que os fazem cidadãos. Que a próxima pes- ruptos. Outro ameaçado de morte, inclusive com a
quisa do Ministério da Educação mostre a todo os primeira das parcelas do pagamento de seu assassi-
brasileiros um Rio de Janeiro orgulhoso do conheci- nato já acertada pelos mandantes, é o atual Presi-
mento e da capacidade dos seus estudantes, criail- dente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador
ças e jovens que sairão das escolas para construir, Antônio Carlos Amorim, que, no passado recente,
com inteligência e saber, um Brasil melhor, mais dig- condenou diversos fraudadores do INSS.
no, mais justo e mais feliz. Além de Biscaia e Amorim, também seria mor-

Era o que tinha a dizer. ta a Promotora Denise Frossard, responsável pela
O SR. JOÃO MENDES (Bloco/PPB-RJ. Pro- condenação dos banqueiros do jogo de bicho, após

nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e décadas de impunidade. Como é comum os crimino-
Srs. Deputados, o Rio de Janeiro continua sob o im- sos disporem de armas melhores do que as da polí-
pério do crime organizado. Não apenas a integrida- cia, e como é comum a existência de policiais cor-
de física de seus cidadãos é ameaçada, mas até a ruptos, toma-se muito difícil para o Estado garantir a
sobrevivência das instituições, na medida em que vida dessas autoridades ameaçadas.
juízes e policiais honestos são condenados à morte Ora, o Rio nunca esteve em situação tão críti-
por aqueles que tiveram seus interesses ilícitos pre- ca. Antes, preservava-se ao menos o Judiciário do
judicados. poder intimidatório do crime organizado. Hoje, isso

As autoridades que cumprem seus deveres, toma-se cada vez mais inviável. Sendo assim, como
denunciando ou combatendo a existência das má- se pode esperar que os cidadãos comuns tenham
fias cariocas, tomam-se assim as vítimas preferen- coragem de denunciar os crimes e os criminosos?
ciais dos criminosos, financiados pelo jogo do bicho, Chegamos a um ponto em que existem regiões intei-
pelos setores corruptos da polícia ou da Assembléia ras da cidade onde o Correio já parou de entregar
Legislativa, e pelos fraudadores do INSS ou do SUS. correspondência, para não expor os carteiros,ao ris-

EsSes grupos, muitas vezes, se interpenetram, co de vida. Nem mesmo a polícia ousa entrar em
especialmente quando convergem seus interesses certas favelas, deixando-as como território livre para
em eliminar pessoas pOtencialmente perigosas para os chefes do tráfico.
os seus negócios escusos. Exemplo de máfias inter- É inadmissível, porém, que o Poder Público to-
penetradas são as da Assembléia Legislativa e do "lere esse controle dos espaços públicos pelo crime
Sistema Único'de Saúde~ José Nader; ex-presidente organizado, e que nada faça para restituir a segu-
da Assembléia Fluminense, e Astor Pereira Melo, rança aos moradores. Vive-se, em certos bairros, o
ex-Secretário'Estadual de Justiça, são acusados de clima de uma guerra civil, e prova disso é o fato de
envolvimento no desvio de mais de 25 milhões de que, no mês pass~dq, mais de-oitenta pessoas fo-
reais doSUS. Vê-se que. há peixes. graúdos nesse ram atingidas por balas perdidas.
mar de lama, e que não falta dinheiro para o finan- Imaginem os senhores o índice de balas. que
ciamento de mais atividades ilegais. acertaram seus alvos, e terão uffi.vislumbre do clima

Recentemente, ao invadirem uma casa que de inseg~rança a que está entreg~e a Cidade Mara-
serviria como local de cárcere ptivado, um grupo de vilhosa. E meu dever, como representante federal,
detetives descobriu planos para executar cinco altas convocar meus P~res nesta Ca$apara que, juntos,
autoridades. estaduais, além de planos para os já pensemos em soluções para a violência que atinge,
corriqueiros' seqüestros de personalidades endinhei- de forma tão marcante, a cidade.do Rio, e, em me-
radas. nor grau, outras grandes cidades brasileiras.

Os planos de assassinato desciam a minúcias Era o que tinha a dizer.
de arquivos fotográficos, retratando inclusive os fa- O SR. NELSON MARQUEZELU (PTB-SP.
miliares das vítimas em suas casas de praia. Os as- Pronuncia o seguinte discurso.) .- Sr. Presidente,
sassinos seriam recrutados fora do Rio de Janeiro, SrBs e Srs. Deputados, nada espelha melhor o qua-
de forma a dificultar sua identificação, e disporiam dro de absoluta des91ação a que chegou a saúde
de pelo menos três' carros e duas motos, além de pública no Brasil do que a situação de abandono e
apoio logístico das quadrilhas cariocas. de penúria a que foram reduzidas praticamente to-



Ultrapassada a fase pioneira, na qual as ques
tões de saúde, na esfera federal, eram tratadas de
forma centralizada, evoluímos para o modelo mais
recente, em que as ações de saúde, a partir da
orientação apontada pela nova Constituição, foram
universalizadas, buscando-se a integralidade, a
eqüidade e a descentralização gradativa, em direção
à municipalização dos serviços de saúde, com con
trole social 'exercido harmonicamente nos três níveis
de governo: A implantação desse novo modelo é um
processo contínuo, uma tarefa extremamente com
plexa, que exige conjugação de esforços e a partici
pação ativa de todos os segmentos da sociedade.

Antes de mais nada, é preciso que se diga,
sem meias palavras, que o grande mal do serviço de
saúde pública do' País não é, propriamente, a insufi
ciência de recursos, mas, sobretudo, a sua má utili
zação. As evidências aí estão para quem quiser ver.
Os' hospitais 'privados," contratados muitas vezes
sem necessidade e sem critério, absorvem a parcela
maior das verbas destinadas à assistência médico
hospitalar no País, cerca de 80, e, ainda assim, ofe
recem aos beneficiários um atendimento de baixíssi
ma- qualidade. Este. é '0 cerne da tragédia: terceiri
zou-se a saúde 'dos brasileiros pobres, assim como
se, terceirizou o serviço de limpeza e segurança, em
áreas públicas e privadas.

Por outro lado; as tabelas de remunerações
dos serviços hospitalares são irrisórias e totalmente
divorciadas da realidade. Não se pode exigir serie
dade e eficiência quando se paga por uma consulta
a ínfima quantia de R$ 2,04; quando um parto nor
mal é remunerado à razão de R$ 126,12, e quando,
por uma cesárea, a indenização recebida é de ape
nas R$ 190, incluindo-se aí despesas hospitalares,
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das as Santas Casas de Misericórdia deste País, en~ seu segundo ano de mandato sem conseguir tirar a
tidades filantrópicas pioneiras no atendimento à po~ saúde pública do crônico atoleiro em que se encon-
pulação carente em todos os quadrantes do território tra: o déficit de 1996 é da ordem de 4,1 bilhões de
nacional, e cuja existência remonta aos tempos mais reais. Com isso, os hospitais particulares e filantrópi-
recuados da formação da nacionalidade brasileira. cos, responsáveis por 60% do atendimento médico-

Durante séculos - desde os tempos do Brasil hospitalar, estão reduzindo o número de leitos para
Colônia e mesmo do Império -, e muito antes da SUS, e destinando-os a clientes particulares ou aos
existência de qualquer forma de previdência social, associados de planos de saúde.
as Santas Casas de Misericórdia foram as únicas Sr"se Srs. Deputados, a questão da saúde pú-
entidades a oferecer assistência médica e hospitalar blica no Brasil, em face de sua complexidade e
gratuita às camadas mais desamparadas e desas~ abrangência, não pode ser resolvida de forma sim-
sistidas da população. São instituições históricas, plista, ou através de fórmulas mágicas. Qualquer
muitas delas venerandas e multisseculares, e que abordagem séria do problema há de ser precedida
hoje fazem parte do cenário urbano e sociocultural de amplas discussões e troca de informações, evi-,
de muitas cidades brasileiras. A Santa Casa de Mi- tando-se sofismas desonestos e perigosos, que em
sericórdia do Rio de Janeiro, por exemplo, fundada nada contribuem para melhorar a saúde dos brasilei-
há 414 anos, em 24 de março de 1582, pelo Padre ros.
José de Anchieta, vem, desde essa época remota,
desenvolvendo, de forma constante e ininterrupta,
um notável trabalho assistencial.

Entre os seus provedores figuraram antigos go
vernadores da cidade e vice-reis, como o Marquês
do Lavradio, e tantas' outras personagens ilustres
que hOje fazem parte de nossa história. Vale lembrar
ainda que a instituição foi pioneira no atendimento a
presos, inclusive Tiradentes, para quem foram con
tratados os serviços de um advogado, que lhe pres:"
tou assistência jurídica durante o processo a que foi
submetido pela Coroa Portuguesa.

Em todo o Bra~i1 existem hoje mais de 2.500
hospitais de caridade, muitos deles quase tão anti
gos como a Santa C'a;sa do Rio.de Janeiro, a grande
maioria em estado' lastimável de abandono, semi
destruídos pelo tempo e pelo descaso crônieo' das
autoridades constituídas. O que se vê, por tf?da ~

parte, são prédios em ruínas, pavilhões inteiros'de
sativados por falta de manutenção e de equipamen
tos, o atendimento cada vez mais precário, à medida
que escasseiam os recursos e aumentam os débitos
e as inadimplências. O que torna, esse quadro ainda
mais dramático éo·fato de quei em muitas cidades
brasileiras, as santas casas de misericórdia são; ain
da hoje, e apesar de todas as carências, as únicas
instituições habilitadas a prestar' assistência médica
gratuita às comunidades carentes. ~ada mais la
mentável, portanto, do que assistirmos ao lento de~

moronar dessas instituições que foram, durante tan
to tempo, os baluartes mais aguerridos e mais con
fiáveis na defesa da saúde do poyo brasileiro.

A verdade é que, apesar de toda a retórica e
de todas as promessas de atendimento prioritário, o
Presidente Fernando Henrique.Cardoso encerra o
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médicas e ambulatoriais, Outros exemplos há ainda O atual desafio, portanto, é estabelecer novos
mais aberrantes: por uma diária de UTI paga-se modelos de financiamento e gestão, racionalizar a
apenas R$ 109,63, e isso até o terceiro dia de inter- destinação e o controle dos recursos, investir em
nação; a partir do quarto dia a diária reduz-se a R$ manutenção e modernização da rede física e dos
56,04; os atendimentos de pronto-socorro, em que, equipamentos, melhorar a capacitação e a remune-
muitas vezes, o paciente é obrigado a pe'!TIanecer ração dos recursos humanos, e recuperar os níveis
internado por 24 horas ou mais, são pagos a R$ de cobertura e qualidade dos serviços. Isso é que é
5,96, valor este que inclui atendimento médico, de preciso ser feito, diante da realidade sanitária de um
enfermagem, medicação e material hospitalar. Tudo país como o nosso, cuja complexidade e contradiçã-
isso é simplesmente um convite à fraude a à mistifi- es inerentes ao seu processo de desenvolvimento
cação. fazem com que coexistam em seu território, ao lado

Sr's e Srs. Deputados, é óbvio que nenhuma de doenças típicas do mundo desenvolvido, outras
instituição hospitalar consegue sobreviver quando os que são comparsas do subdesenvolvimento e da
recursos que lhe são pagos são de cinco a dez ve- subnutrição. Não podemos, em nenhum momento,
zes inferiores às despesas que efetua. A partir daí, deixar de ter presente que a saúde é um bem pre-
toda a estrutura desmorona: começam as defrauda- cioso demais para ser tratado com tanto descaso e
ções, os engodos, o mau atendimento, o encami- displicência, como se fora um bem de consumo,
nhamento dos pacientes mais carentes ao sistema descartável e substituível.
público, que hoje se encontra ocioso e sucateado Era o que tinha a dizer.
por falta de gerenciamento e de recursos. Com isso, O SR. ALBÉRICO CORDEIRO (Bloco/PTB-AL.
o cenário se completa e o palco se arma para a exi- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
bição da grande farsa: os doentes sofrem sem aten- Sr's e Srs. Deputados, seqüenciando as informaçõ-
dimento, os hospitais fingem que atendem, e a hipo- es anteriormente prestadas acerca da situação da
crisia domina a retórica oficial dos protagonistas. inadimplência da PETROBRÁS junto aos produtores

O pior de tudo é que, como uma grande parte de álcool do Estado de Alagoas, vimos a esta tribu-
dos recursos para a saúde cai no ralo sem fundo da na com novos comentários sobre o atual quadro dos
terceirização, o sistema público cada vez mais se débitos da estatal junto ao setor sucroalcooleiro do
estiola e se exaure, minguado de verbas, dilapidado, meu Estado.
desequipado, com um quadro de funcionários de- 1 - Apesar do recente reajuste dos preços con-
sestimulado, mal pago e mal treinado. O produto fi- cedido através da Portaria n2 309, de 26 de dezem-
nal são instituições públicas de saúde ociosas e de- bro de 1996, do Ministério da Fazenda, persiste ain-
sacreditadas, que primam pela má qualidade dos da de .forma acentuada o problema da inadimplên-
poucos serviços que oferecem, segundo os padrões cia, tendo apenas a PETROBRÁS pago em 3 de ja-
de um modelo ultrapassado, centralizado e anárquiCo. neiro de 1997 as faturas vencidas entre 30 de no-

Para ordenar esse caos o fundamental, acima vembro e 5 de dezembro de 19Q6, ou seja, com um
de tudo, é melhorar e aprimorar o sistema de ges- -GAP- da ordem de 35 dias de atraso.
tão, o que significa compartilhar as responsabilida- H~je, 7 de janeiro de 1997, há o prognóstico do
des entre os diversos organismos institucionais que pagamento das faturas vencidas entre 6 e 13 de de-
foram criados para representar os interesses de zembro de 1996.
cada esfera de governo, de modo que as decisões 2 - Vale ressaltar, o aumento de preços esta-
do SUS sejam permanentemente pactuadas à luz da belecido através dessa Portaria não atingiu ou bene-
realidade de saúde de cada município ou Estado. ficiou o segmento dos produtores de álcool, e sim

Em outras palavras, é imprescindível descen'- apenas a PETROBRÁ~.
tralizar o sistema, reinserindo a saúde na tessitura 3 - A PETROBRAS vende produto às distribui-
social das pequenas comunidades. O caminho para doras e recebe o pagamento a curto prazo (8 dias
isso é o da progressiva municipalização da saúde. aproximadamente).
Não há dúvida de que a municipalização facilita o 4 - Alagoas é, hoje, no Brasil, o Estado produ-
ajuste indispensável entre a oferta dos serviços e a tor de álcool mais penalizado com a política de pa-
realidade da demanda, em condições econômicas e gamentos estabelecida pela PETROBRÁS, visto ser
qualitativas mais satisfatórias, com a vantagem adi- o maior produtor de álcool anidro da Região Nor-
cional de a prestação de serviços ficar mais sujeita telNordeste e vender toda sua produção à estatal,
ao controle social por parte das comunidades. afora comercializar em torno de 54% do álcool hidra-
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tado que produz junto à PETROBRÁS e à sua coli- vidos em todo o território nacional, 66% deles disse-
gada BR Distribuidora. ram acreditar que o ano de 1997 será melhor que o

5 - No cenário presente da inadimplência, os passado. Entre as razões do otimismo demonstrado
produtores de álcool de Alagoas detêm ainda um pelos brasileiros merecem ser citados a redução e o
crédito na ordem de 30 milhões de reais junto ao sis- domínio da inflação, a recuperação do poder aquisi-
terna da estatal. tivo e o aumento da capacidade de consumo dos se-

6 - Finalmente, em conseqüência do cenário tores menos favorecidos da população. O Brasil é o
descrito, as empresas produtoras de álcool alagoa- país da esperança, é a nação que mais confia no fu-
nas tiveram neste recente final de ano sérios proble- turo. Há no País um estado de espírito predominante
mas para saldar seus compromissos financeiros e, em todas as camadas sociais de expectativas tão
mais particularmente, o pagamento do 132 salário otimistas em relação ao Ano Novo. A imensa maioria
dos seus trabalhadores, apesar de terem ampliado dos brasileiros está satisfeita com os resultados da
suas produções e contarem com créditos significati- política de estabilização econômica do Plano Real.
vos, mas que não foram honrados. Mais importante do que isso, os brasileiros confiam

Destacamos, concluindQ, Sr. Presidente, a po- em que essa política trará resultados ainda melhores
sição da rede bancária, que declina de descontar tí- em 1997.
tulos de créditos devidos pela'PETROBRÁS, e: 50- As reformas são imprescindíveis para o Brasil,
bretudo, a situação crítica e grave em que se encon- para que o crescimento auto-sustentado se viabilize,
tram a economia e a, vida do povo de Alagoas. O ,enviando-se o desemprego, a inadimplência, a falta
quadro alagoano é de miséria, fome, doenças'é de- de liquidez, as falências, as concordatas e as dificul-
sesperança. . . '. . dades das empresas nacionais de competirem na

Tenho dito. eeonomié;l, global. É fundamental priorizá-Ias nas
..0 SR. JORGE TAÓE~ MUDALEN (Blo- _~ções do- Poder Executivo e nos trabalhos deste

coIPPB-SP. Pronuncia o seguinte discurso.) ,_ Sr. Congresso Nacional. As reformas políticas do Esta-
Presidente, srªs e Srs. Deputados, neste meu pri- do, da Previdência e tributária não podem mais ser
meiro pronunciamento deste ano de 1997 venho so- ,poster9a~as ..

.lidarizar-me com a população' brasileira pela com- O caminho reto para o .crescimento econômico
preensão e generosidade demonstrada em 1'996'e ,sólido e sustentado, é longo, porém está bem deIi-
pelo otimismo em relaçãoaó ano de 1997. . . . neado, pois não é indicado cortar caminho através

O ano de 1996, que se "despediu, teve ácó'nté. de atal~os ,obscuros. É preciso paciência, esforço
cimentos importantes no cenário nacional, ehouve consciencioso, peso de responsabilidade. É preciso
dinamização de uma série de iniciativas, mas deixou maturidade e cor!'igem, virtudes características do
matérias capitais do interesse 'do povo brasileiro povo brasileiro,. para assentar o País, e cada cida-
pendentes. O ano de 1996 foi o do preparo; 'do·exer- . dao temunl papel de fundamef'!tal importâ'ncia nes-
cício da paciência para visar às melhorias, 'especial- _s~ proÇes~. O .~~as!1 é u~ grande nação em todos
mente as econômicas, no futuro; A perseverança se os sentidos e, portanto, não pode permitir que a qua-
cristalizou para colher os resúltàdos ao 10rigó'Cio"ário lidada de vida se restrinja a algumas classes sociais.
que se inicia. Todosse prepararam e buscaram"Um ~~ve~s,em 1997, continuara mobilização em prol
nível maior de aperfeiçoamento'.; . do desenvolvimento de toda a sociedade, sem na-

o • ·ó ano de 1996 'foi uma 'pr~va de que-~. possível nhuma exceção.
acreditàr em dias)nelhores. /J\s perspectivàs' aà dê- As tendemcias indiCam um clima de otimismo
senvolvimentoec:on'ômico e sociàl são altamente opo- quanto à capacidade brasileira de superar os desa-
sitivas, apesar de ~ conjuntura,'ainda reql:lere,.-i:ljús- fios de. ;1997., Portanto, .que novos .caminhos ~e

tes profundos e' cómplexos. A'estabilização eCohô- .étbram p~ra. todos os bras!leiros! Que sejam largos,
mica ainda preeiSà 'ser consdlfdáda, para tomar irra- ,iluminados., serngrandes obstáculos e ,que nos con-
versível o controle da inflação>Falta passar da esta- duzam ao ponto de chegada.
bilização para o crescimento sustentado. . Era o que tinha a dizer.

Na pesqúisà que o Instituto Gallup realizou O SR. ARTHUR VIRGíuo (PSDB-AM. Pro-
com habitantes de 47 países para medir a expectati- nuncia o seguinte discurso.) -- Sr. Presidente, Sr*s e
va internacional 'em relação ao Ano Novo, os brasi- Srs. Deputados, nosso patrício, Or. Paulo Salim Ma-
leiros se revelaràm os campeões de otimismo. Os luf, vai reagindo vitoriosamente à armadilha que o
brasilAiros de todos os níveis sócio-econômicos, ou- 'destino lhe armou. Otimista e determinado, recebeu



No momento em que estou fazendo este pro
nunciamento, Sr. Presidente, recebo notícias de que
minha cidade e minha região foram atingidas por
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alta do Hospital Sírio Libanês e se prepara para o de fazer concessões a todo este Plenário sedento
pleno retomo às agruras e aos bons momentos da de usar a palavra, todos os dias, para fazer os recla-
vida pública. mos de suas comunidades.

Seu adversário de quase duas décadas, sus- Com muita satisfação, concedo a palavra à srs.
tento e reafirmo todas as restrições que já colocara Deputada Joana Darc.
à sua atuação política. Reafirmo-as e, ao mesmo A SR•• JOANA DARe (PT-MG. Sem revisão
tempo, reconheço a importância desse contraponto, da oradora.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa-
à direita de Femando Henrique Cardoso, que o ma- dos, é um prazer muito grande estar, hoje, falando
lufismo representa para a democracia. desta tribuna.

Sagaz e corajoso, o ex-Deputado é adversário Estou chegando à Câmara Federalrepre-
de peso, desses que obrigam quem o enfrenta à sentando uma parcela significativa de minha cidade,
constante busca de aperfeiçoamento. Cataguases, Minas Gerais, onde obtive 85,55% dos

Daí a alegria com que, em meu nome e em votos válidos para Deputado Federal.
nome do PSDB, saúdo o restabelecimento, que se Cataguases, que há mais de quarenta anos
anuncia alvissareiro, desse ilustre brasileiro. Que re- não elegia Deputado Federal, tem agora, nesta Câ-
cupere plenamente sua saúde e possa, a seu modo, mara, sua primeira representante e o terceiro Depu-
continuar servindo ao País, é meu desejo sincero. tado da história da cidade.

Tenho o hábito do combate, Sr. Presidente, e Cataguases foi berço do cinema nacional com
talvez por isso não me acostume a tirar vantagem do Humberto Mauro. do pioneirismo da revista Verde,
infortúnio alheio. Combato de frente e à luz do dia, terra que possui obras de Dianira, Zan Zach, Porti-
de modo leal e previsível; combato por idéias e não nari e obras arquitetônicas de Oscar Niemeyer.
contra pessoas, embora muitas vezes recorra a pa-
lavras duras que geram momentos de tensão. Sou .Fui nascida e criada em Cataguases e muito
assim mesmo e, por ser assim, já atingi o Sr. Paulo jovem ainda me elegi Vereadora e cumpri o mandato
Maluf em mais de uma ocasião. de 1977 a 1982.

Não retiro sequer o ardor. Quero-o saudável e Levantei junto com os companheiros a bandei-
forte, física' e psicologicamente, para continuar en- ra de luta em prol dos oprimidos e da justiça sQ<?ial e
frentando o conjunto de idéias que lhe norteiam oS jamais aabandonei.. Plantamos uma semente nova
passos públicos. na nossa cidade co,:" relação,à maneira de se fazer

Se o adversário tem nobreza e valor, termino, política; política através da qual aqueles que traba-
de algum modo, ligando-me a ele. Luto contra ele, Ih.avam e produziam .passaram .a opinar sobre os
sem deixar de admirá-lo e respeitá-lo. destinos da cidade. .

É o caso de Paulo Salim Maluf, que sempre'me O·trabalho de conscientização política foi cada
terá em trincheira oposta à dele, mas em quem iden,;, véz aumentando, mais e mais, a ponto de conseguir-
tifico fibra e disposiçãode luta à altura da inegável Ii- ,mos uma aprovação quase unânime da população.
derança que detém. Por·isso, assumo na Câmara Federal este mandato

Era o que tinha a dizer. com expectativa, de minha parte e por parte daque-
. les que confiaram em mim, de que teremos uma

O SR.' PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas-oportunidade muito grande de lutar por Cataguases.
sa-se ao pela região da Zona da Mata, por toda Minas Gerais

V - GRANDE EXPEDIENTE. e pelo Brasil. lutan~o para que ,haja mais emprego
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga)- A Mesa para o povo, melhoria nas condições de atendimento

tem satisfação de anunciar a primeira oradora do na área da saúde pública e para que todos os brasi-
Grande Expediente, Deputada' Joana Darc, que as- leiras tenham acesso à educação pública e gratuita.
tréia hoje na tribuna desta Casa.S.ExA. nos traz jus- Serei nesta Casa uma guerreira em luta cons-
tamente o pensamento de que vamos ouvir, mais tante pela melhoria das condições de vida do nosso
uma vez, uma mulher inteligente, que vem prepara- povo e, principalmente, para que nosso ideal de vi-
da para representar o seu partido, o Partido dos Tra- vermos numa sociedade justa e fratema nunca pere-
balhadores, por Minas Gerais. ça.

A Mesa aproveita a oportunidade para pedir
desculpas a S. ExA. pelo atraso do Grande Expe
diente. S. ExA. entenderá a necessidade que temos
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grandes tempestades, provocando, com isso, gran- tar-se. Estou falando sobre uma das faces da moe-
des enchentes. da, esses que estão sofrendo no nosso País.

No meu primeiro pronunciamento nesta Casa, O que tenho em mente em nosso projeto refe-
renovo minhas esperanças no sentido de que no re-se àquilo que desejo fazer por aqueles que estão
Congresso Nacional, junto ao Governo Federal, con- no campo. Ternos uma convivência muito grande
siga apoio para amenizar o sofrimento de milhares com aqueles que estão na zona rural. Lá sempre en-
de seres humanos que tanto necessitam. Quero me contramos o marido e a mulher, porque os filhos já
solidarizar tanto com os desabrigados de Minas Ge- foram para a cidade em busca de trabalho, já que na
rais quanto com os do Rio de Janeiro, além dos da roça eles não conseguem sobreviver, não conse-
própria Cataguases. Há mais de novecentos desa- guem nem saúde nem educação para os seus filhos,
brigados, e o Prefeito já decretou estado de emer- nem uma vida digna.
gência. Estamos em BrasOia lutando com todas as O Sr. Nilmário Miranda - Concede-me V.ExA.
nossas forças, procurando recursos para amenizar - um aparte?
como já disse - o sofrimento daqueles da nossa ter- A SRI. JOANA DARC - Pois não.
ra. O Sr. Nilmário Miranda - Em nome dos com-

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, tam- panheiros da bancada do PT, quero saudar a chega-
bém quero ocupar esta tribuna para falar um pouco da de V.ExB. a esta Casa. A companheira Joana
de um projeto que tenho em mente trazer para esta Darc é anterior ao próprio Partido dos Trabalhado-
Casa que diz respeito ao homem do campo. Tenho- res. V. ExB. foi do MDB, no tempo em que este era
me preocupado muito com aqueles que estão lutan- um partido de luta, de resistência democrática, iden-
do na roça, que a vida inteira trabalharam e na hora tificado com os movimentos sociais, lutando contra a
de se aposentar sofrem as maiores dificuldades. Fui tortura e pela anistia. Juntamente com seu compa-
professora e advogada por seis anos em nossa cida- nheiro Humberto Resende, que foi naquele tempo
de. Depois entrei para o serviço público federal e, na da ditadura candidato a Deputado pelas forças pro-
Justiça do Trabalho, convivi de perto com muitas gressistas de Minas Gerais, V.ExB. participou da tun-
pessoas, com muitos trabalhadores do campo que dação do Partido dos Trabalhadores. Vem de Cata-
tem vontade de se aposentar. No entanto, como a guasess, uma cidade da revolução modernista e de
burocracia é enorme, não o conseguem. tradições muito caras a Minas Gerais e ao País.

Assim, diversas vezes já ajudamos trabalhado- Além de ser uma Parlamentar e uma pessoa huma-
res rurais a se aposentar. Eles preenchiam um for- na com toda essa história, também vem engrossar a
mulário fornecido pelo Sindicato dos Trabalhadores bancada das mulheres. Agora também a percebo, já
Rurais, e o Ministério Público homologava aquela no primeiro pronunciamento, posicionando-se ao
aposentadoria. Ali, os patrões atestavam que aquela lado dos companheiros do nosso núcleo agrário, que
pes:::('<'> realmente tinha trabalhado, davam o número é a linha de frente da luta pela reforma agrária e em
do INCRA, e eles conseguiam aposentar-se. Hoje, favor dos trabalhadores rurais no Congresso Nacio-
infelizmente, está-se dificultando cada vez mais anal. V.ExB. vem somar-se também, mostrando que
vida daqueles que mais sofrem neste País, que são Minas Gerais, o Partido dos Trabalhadores, o Brasil
os trabalhadores rurais. e esta Casa ganham muito com sua presença. Eles

Estarei aqui, como sindicalista que sou, defen- ganham muito com sua chegada, o que nos honra
cf~ndo o serviço público, porque devemos fazê-lo, muito. Em nome dos companheiros, quero saudá-Ia
mas estarei acima de tudo defendendo os mais hu- e lhe desejar um mandato muito profícuo. Será um
mildes, os excluídos da nossa sociedade, os traba- mandato curto, mas tenho certeza, muito intenso.
Ihadores rurais. Não podemos mais continuar admi- O SRI. JOANA DARC - Muito obrigada, Depu-
tindo, por exemplo, que para se aposentar, esses tado Nilrnário Miranda, que além de Deputado é um
trabalhadores precisem entrar na Justiça, apresentar grande amigo de Minas.
prova material de que trabalharam em determinada O Sr. Adão Pretto - Permite-me V.ExA. um
época, se nem carteira assinada tinham. Como é aparte?
que eles vão apresentar uma nota fiscal de que te- A SRI. JOANA DARC - Pois não.
nham comprado uma enxada ou que tenham vendi- O Sr. Adão Pretto - Quero também cumpri-
do algum produto? Por causa disso, o juiz manda ar- mentar a ilustre colega e companheira do Partido
quivar o processo, e aqueles que mais necessitam, dos Trabalhadores que vem enriquecer o nosso par-
aqueles que mais sofrem não conseguem aposen- tido, a nossa bancada e esta Casa com a sua traje-



O Sr. Geraldo Pastana - Deputada Joana
Dare, queremos não apenas saudá-Ia, mas parabe
nizar V. Exl ., porque marcou como centro de seu
mandato a preocupação com o homem do campo.
Realmente, o homem do campo merece todo o nos
so apoio por ser a mola deste País junto com o tra
balhador urbano, ao mesmo tempo em que é consi
derado um excluído, uma pessoa de segunda clas
se. Quando V. Exil• apresenta essa preocupação em
seu mandato, queremos ressaltar a importância que
tem este tema e aproveitar a oportunidade para con
vidá-Ia, amanhã, em nome dos colegas que compõ
em o núcleo agrário, que deverão fazer uma discus
são já dos nossos trabalhos para este ano de 1997.
V. ExA., portanto, está convidada para participar des
ta primeira reunião do núcleo agrário, quando deba
teremos um planejamento para 1997, a fim de que,
somado com o esforço de V. ExI., possamos real
mente marcar a importância e a necessidade de o
trabalhador rural ser considerado como pessoa hu
mana e não como pessoa de segunda classe.

A SRA. JOANA DARC - Muito obrigada, De
putado. Concedo o aparte ao Deputado Fernando
Ferro.

O Sr. Fernando Ferro - Deputada Joana
Dare, meu aparte é para transmitir a satisfação e a
alegria de contá-Ia como companheira de bancada,
uma vez que já convivemos no Diretório Nacional do
Partido dos Trabalhadores. Sabemos da disposição
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tória de luta. Quero registrar a nossa alegria de con- aqui como Deputada Federal. Creio que Minas Ge-
tar com sua pessoa na nossa bancada. Mas feliz fico rais, e os trabalhadores brasileiros ganham muito
ainda por ver V.ExA. preocupada com os agriculto- com a presença de V. Exl nesta Casa. Parabéns,
res. Com muito orgulho, tenho ainda calo nas mãos Deputada Joana Darc.
devido ao cabo da enxada. A minha preocupação A SRA. JOANA DARC - Agradeço a V. Exil• o
realmente é igual à sua. O agricultor vai ficando ve- aparte. Lembro-me perfeitamente de quando procu-
lho na roça e sozinho, pois os filhos vão indo embo- rei o nobre Deputado Chico Vigilante, que me deu
ra para a cidade por falta de uma política agrícola, total apoio à época em que eu deveria ter ocupado
por falta de uma reforma agrária. Essas pessoas uma cadeira nesta Casa. Agora, se Deus quiser, va-
acabam indo também para a cidade. Há pessoas mos trazer as reivindicações de nosso povo e lutar
que saíram da roça com 51 anos e hoje estão com por melhores dias.
65 ou 70 anos, mas conseguem aposentadoria, por- Como eu estava dizendo, irei trazer esse proje-
que saíram de lá quando faltava somente dois anos to relativo ao homem do campo, porque tenho uma
para a sua aposentadoria. No Rio Grande do Sul, há preocupação muito grande neste sentido. Além do
milhares de casos como este. Acredito que também que tenho um carinho muito especial por aqueles
em Minas Gerais e no Brasil como um todo a situa- que estão na roça, que têm as mãos calejadas, que
ção é a mesma. Portanto, a sua preocupação é igual lutam e tanto sofrem. Estou antecipando esse proje-
à nossa. Oxalá que um dia possamos ter um Gover- to, que está em via de elaboração e que pretendo
no que olhe para esse povo que ajudou a construir trazer com a assinatura de todos os companheiros,
esta Pátria. Meus cumprimentos a V.Exil. para que possamos fazer um trabalho em conjunto

A SRA. JOANA DARC - Deputado Adão Pret- em prol do trabalhador do campo.
to, agradeço a V. ExA. o aparte. Pensando em fixar o Ouço, com prazer, o Deputado Geraldo Pasta-
homem no campo, estou elaborando um projeto, na.
para o qual quero contar com o apoio de V. Exil., dos
demais companheiros do PT e de todos os Deputa
dos aqui presentes. Trata-se de um projeto muito im
portante, que visa fixar o homem no campo, dando
apoio àqueles que estão trabalhando na terra. An
tes, 70% da população se encontrava na zona rural
e 30% na zona urbana. Hoje é exatamente o contrá
rio: temos 70% na zona urbana e 30% na rural. Para
fixar o homem ao campo, apresentarei a esta Casa
tal projeto.

O Sr. Chico Vigilante - Permite-me V. ExA.
um aparte?

A SRA. JOANA DARC - Pois não.
O Sr. Chico Vigilante - Nobre Deputada Joa

na Dare, companheira de partido, confesso que, de
todos os novos Deputados do PT que tomaram pos
se, a presença que mais me deu prazer foi a de V.
Exil. Estava aqui me recordando da luta que V. ExA.
travou, ainda na Legislatura passada, em função do
mandato de Deputada Federal que, injustamente,
não lhe permitiram assumir. Espero que V. Exl fique
nesta Casa pelos próximos dois anos. Tenho certe
za de que fará um trabalho muito bom em virtude de
sua preocupação social. Não tenho dúvida de que,
em 1998, V. ExA. será reeleita e ficará mais quatro
anos conosco. Quero parabenizar V. ExA pelo man
dato definitivo que assume, a partir de hoje, na Câ
mara dos Deputados. A bancada federal do Partido
dos Trabalhadores tem a enorme satisfação em tê-Ia



A Sra. Dalila Figueiredo - Assim como esta
Deputada Dalila Figueiredo, do PSDB de São Paulo,
V. ExB também está iniciando o mandato. Para nós,
mulheres, é uma alegria muito grande ver pessoas
combativas como V. ExB, que tem uma história de
luta em favor das minorias. Estaremos nesta Casa
defendendo os que precisam ser defendidos. V. EX
demonstrou, desde o nosso primeiro encontro, sim
plesmente o desejo de estar representando as pes
soas menos favorecidas. A minha marca política 
sou uma política nova, com apenas quatro anos de
atividades na área - foi sempre a defesa da criança
e do adolescente. Tenho certeza de que nós duas
estaremos unidas, juntamente com os demais Depu
tados, numa luta muito grande em favor da popula-
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que V. Exll• tem com a vida, com a luta política, que, nheiras, as que passam a vida inteira trabalhando e
de toda sorte, engrandece a nossa bancada ainda que não têm como provar o seu trabalho na hora de
mais, na medida em que aumenta a representação se aposentar. Estaremos lutando para que elas en-
das mulheres nesta Casa. Quero lhe dizer, para fina- contremum meio mais fácil de provar e conseguir a
Iizar, que é motivo de orgulho para todos do PT que sua aposentadoria. Então, de uma forma geral, en-
V. Ex!!. se junte a nós no sentido de construirmos tendo que a mulher tem que participar da vida políti-
cada vez mais uma bancada comprometida com a ca, e a minha participação na vida pública é um in-
justiça, com a democracia e com a luta dos trabalha- centivo muito grande para que outras possam tam-
dores neste Parlamento. V. Exª inicia neste momen- bém participar disso conosco.
to uma nova fase de sua vida política. Aqui nesta Agradeço as palavras a V. Exll.
Casa há momentos em que nos sentimos profunda- A Sra. Simara Ellery - Um Deputado disse
mente decepcionados, mas também há aqueles em que V. Ex!! já foi companheira do PMDB e o PMDB
que nos sentimos instrumentos de algo positivo e já foi um partido de luta. Quero apenas acrescentar
grandioso que é possível fazer. Desta maneira, V. que o PMDB continua sendo um partido de luta, haja
Ex!!., que tem o nome de uma santa guerreira, sem vista que, quando éramos oposição, todos os outros
sombra de dúvidas, trará esta conta de luta aqui partidos partiram do PMDB, que, portanto, é a ma-
para esta Casa juntamente com todos nós da banca- triz. Dessa forma, só queremos fazer esse reparo:
da do PT. Um abraço e muita sorte nesta nova em- continuamos um partido de frente e um partido de
preitada. luta. Este é o PMDB.

A SRA JOANA DARC - Obrigada, Deputado. A SRA JOANA DARC. - Agradeço a atenção
Ouço, com prazer, a nobre Deputada Simara a V. Exil.

Ellery. Quero, antes de terminar o meu pronunciamen-:
A Sra. Simara Ellery - Deputada, não é justo to, dizer a todos os Deputados presentes a esta se5-

que somente a bancada do PT, neste momento, es- são que jamais quero perder o elo com aqueles que
teja lhe dando as boas-vindas. O PMDB também se me elegeram. Estarei sempre nesta Casa defenden-
orgulha da sua chegada e da Deputada Dalila, bem do os interesses dos mais humildes, dos mais sim-
como de todos quantos chegaram nessa nova leva pies, dos excluídos da nossa sociedade e também
de Deputados. Desejamos-lhe, prezada companhei- emprestando o meu mandato à luta dos servidores
ra, sucesso nesta Casa pela história que V. Exª. já públicos federais. Sou funcionário do TRT da 3& Re-
vem contando. Como vereadora e advogada, V. Ex!!. gião, em Minas Gerais, e lutarei para dar melhores
teve uma história bonita. V. ExB é uma pessoa, por- condições de vida também a esses servidores, que
tanto, já acostumada ao trabalho político. Para nós, estão hoje sendo massacrados neste País, sendo o
mulheres, é também uma satisfação muito grande. bode expiatório dos problemas do déficit nacional e
Seremos companheiras aqui e estamos dispostas a .da dívida externa. Igualmente levarei este mandato
ajudá-Ia em tudo aquilo que V. Exil. esteja precisan- em defesa dos nossos companheiros.
do. O Brasil está crescendo, porque nesta Casa tem Ouço, com prazer, a Deputada Dalila Rgueire-
a força da mulher. Que Deus a abençoe e que seja do.
bem-vinda!

A SRA. JOANA DARC - Muito obrigada, De
putada Simara. É um prazer muito grande dizer que
também estaremos aqui incentivando a participação
política da mulher, que é fundamental na vida públi
ca. Se a mulher estivesse atuando mais na vida pú
blica do nosso País, com certeza estaríamos num
rumo melhor.

Agradeço a V. ExB. as suas gentis palavras.
Quero dizer que estaremos ingressando a fileira da
quelas que tanto lutam por este País e que não são
reconhecidas.

Como disse no meu pronunciamento a respeito
do homem do campo, as mulheres também estão lu
tando no interior, aquelas que lavam roupas, as cozi-



Janeiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 8 00193

.', .. O SR~ PRESIDENTE (Wilson Braga) - Conce
do.·a palavra ao Deputado pernambucano Nilson

.·Gibson.
o ",' O SR. NILSON GIBSON (PSB-PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputa-

Parabéns e boa dos, antes de abordar o tema do nosso pronuncia
mento de hoje, sobre um balanço na administração
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, gostaria
de fazer um registro muito especial. Trata-se da nos
sa solidariedade e apoio aos administradores dos
Estados de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e do
Espírito Santo, pelas enchentes que estão provocan
do o desabrigo, a destruição, uma vez que mais de
vinte e uma pontes caíram, 150 cidades estão em si
tuação crítica, algumas atualmente submersas, dez
cidades isoladas por falta de luz, sem água potável e
alimentos.

Recordo um fato muito importante ocorrido em
1976, na época em que V. Exª era Governador da
Paraíba - se não estou equivocado -, em Pernam
buco, quando houve uma enchente terrível. Para lá
deslocou-se, nos grandes aviões da FAB, o então
Presidente Militar General João Baptista Figueiredo.
Ele e o Líder da Câmara à época, Deputado Nelson
Marchezan, dirigiram-se àquele Estado para verificar
os problemas provocados pela enchente.

Hoje o panorama é totalmente diverso e total
mente diferente: o Presidente da República, em Fer
nando de Noronha, estava se "coçando·. Voltou a
Brasília, mas parece que desconhece o que está
ocorrendo. Já houve mais de 150 mortes somente
em Minas Gerais em decorrência das enchentes. As
cidades encontram-se totalmente sem luz e sem
água, como ocorre em Belo Horizonte e nos Estados
do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. É lamentável.

. Sr. Presidente, entro agora no meu tema pro-
priamente dito. Li, com bastante cuidado e atenção,
uma matéria que foi divulgada no dia 29 de dezem
bro, na página 3, do jornal Folha de S. Paulo, sob o
título: ·Uma Revolução Silenciosa", assinada pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso. E também
a matéria sob o título: "Dados Palpáveis", escrita
pelo ilustre diplomata Deputado Arthur Virgílio, ex
Prefeito de Manaus e Secretário-Geral da Comissão
.Executiva Nacional do PSDB.

Sr. Presidente, estão corretíssimas as posições
dos escritores da matéria. A inflação de 1996 conti
nua batendo o recorde. O índice Geral de Preços do
Mercado - IGPM, divulgado pela Fundação Getúlio
Vargas, ficou em 9,20%, a menor taxa desde que
começou a ser calculado, em 1989. Com estes re
sultados, afirmam os escritores da matéria divulgada
pela Folha de S. Paulo: "A queda da inflação se
consolida como a grande estrela do Plano Real".

Sr. Presidente, ainda dizem os escritores que o
balanço dos dois primeiros anos do Governo é extre
mamente positivo. Apontam o consumo de alimentos

~ t,

ção menos favorecida do Brasil.
sorte, Deputada.

A SRA. JOANA DARC - Parabéns V. Ex" tam
bém, Deputada Dalila. Foi um prazer muito grande
ouvi-Ia.

Ouço, com prazer, o Deputado Milton Temer.
e Sr. Milton Temer - Deputada Joana Darc, é

com imensa alegria que saúdo a chegada de V. Ex"
a esta Casa, porque, mais uma vez, vemos não ape
nas a ampliação do espaço da mulher, mas princi
palmente de uma mulher que já carrega, desde o
nascimento, o nome de alguém que se sacrificou
pelo interesse do conjunto da sociedade. Para o
Partido dos Trabalhadores, não é novidade o seu
trabalho político; todos conhecem a força e a impor
tância da sua atividade em Minas Gerais, do seu tra
balho na organização do partido no plano nacional.
Sua intervenção, hoje, deixa claro o seu alinhamen
to, e temos, então, a certeza da existência de uma
visão política. Se esta não é muito facilmente divul
gada, é porque há uma hegemonia do senso comum
tentando nos sufocar. Mas a prática e a força de De
putados com·a sua personalidade romperão a bar
reira const~uíd~ entre nós para fazer com que, nesta
segunda parte do Governo Fernando Henrique Car
doso, as forças da democracia e do progresso se
afirmem de forma irreversível, principalmente em
função do processo eleitoral de substituição que te
remos em 1998. Bem-vinda, com toda a sua força, à
nossa Câmara, Deputada.

A SRA. JOANA DARC - Deputado Milton Te
mer, foi um prazer muito grande ouvir as suas gentis
palavras.

Sr. Presidente, Sr'Is e Srs. Deputados, termino
meu pronunciamento dizendo que estaremos na
luta. Que Deus me dê forças para continuar repre
sentando aqueles mais humildes deste País.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - A Mesa

I se congratula coma nobre Deputada Joana Darc,
.desejando-lhe sucesso na sua atuação parlamentar.

. "', , Durante. o discurso da Sra. Joana
Darc, o Sr. Wilson Campos, 1Q Secretário,
deixa'a cadeira da presidência, que é ocu
pada pelo Sr. Wilson Braga, 49 Suplente de
Secretário.



o Banco Central, Sr. Presidente, emprestou 
fundo perdido -, neste mês de dezembro, cerca de
7,9 bilhões para ajudar aos banqueiros. É a maior li
beração de recurso para bancos através das linhas
de assistência financeira de Iiquidez do Banco Cen
trai, desde o início do Plano Real, em julho de 1994.
Os bancos de investimentos estrangeiros decidiram
investir para valer no Brasil. Data maxima venia, na
verdade, estão aproveitando brecha deixada pelo
Banco Central para poder ter um banco no País.

Até então, apesar de instalados no Brasil, os
grandes atacadistas de fora não tinham instrumen
tos suficientes para atuarem internamente. Ou seja,
não possuíam um banco. O primeiro da lista dessa
nova safra de investidores estrangeiros foi o First
Boston, que comprou o Invescop. Não é à toa que o
Merril Lynch está com um processo no Banco Cen
trai para se transformar em um banco mútiplo. O
Morgan Stanley está de olho em um banco inativo,
esquecido na gaveta do Presidente Gustavo Loyola.
O Banco Santameris, um dos maiores da Europa,
está-se associando ao Banco Geral do Comércio
para comprar uma instituição que está sendo vendi
da na feira do Banco Central.

Sr. Presidente; em meio à euforia do Govemo
Fernando Henrique Cardoso, temos a .consolidação
da estabilização econômica, com o crescimento do
mercado consumidor, engrossado pelas camadas de
menor poder aquisitivo, beneficiadas pelo fim da in
flação e com os crescentes investimentos internacio
nais. Conforme registra o Presidente Fernando Hen
rique Cardoso em seu artigo MUma Revolução Silen
ciosaM, divulgado no domingo, dia 29 de dezembro,
há um indicador preocupante na economia brasilei
ra: o desempenho da balança comercial.

Depois de 14 anos seguidos apresentando su
perávit, no ano de 1995 houve um déficit de 5,2 bi
lhões de dólares, e em 1996 o saldo negativo atingiu
10 bilhões de dólares, recorde em todo esse período
de administrações públicas no País.

A raiz do problema está no frustrante desem
penho das exportações, que no ano de 1996 apre
sentaram uma evolução abaixo da média mundial.

Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o de
sempenho fiscal foi o grande fiasco de 1996. No iní-
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e de bens duráveis e semiduráveis com um grande e Sr. Presidente, Sr'Is e Srs. Deputados, quando
considerável aumento. As pessoas mais pobres es- alguém levantar esse tapete no Palácio do Planalto
tão comendo mais e melhor, as taxas de juros estão deve o povo brasileiro assistir à sujeira do Govem~
desabando, os investimentos estrangeiros ultrapas- FHC. O País clama por patriotismo moralidade
saram os 10 milhões de dólares. O valor real dos be- honradez, extirpando do nosso convívi~ colméias~
nef~cio~ da Previdência subiu para 39%. A descen- vermes e párias que denigrem nosso glorioso passa-
tralJzaçao da saúde avançou e hoje beneficia mais do.
de 3 mil Municípios.

Na educação, 32 milhões de alunos em 200 mil
escolas receberam 110 livros didáticos; 34 milhões
de crianças tiveram acesso à merenda escolar, e 30
escolas adquiriram kits de TV/Escola.

Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, efetiva
mente, os escritores - Arthur Virgnio e o Sr. Presi
dente Femando Henrique Cardoso - mão encheram
lingüiça nem perderam no jogo retórico, limitaram-se
a registrar dados palpáveis à análise do leitores da
Folha de S.Paulo, fazendo um correto balanço dos
dois primeiros anos do govemo FHC. Data venia,
apenas omitiram outros dados palpáveis a análise
imprescindível ao povo brasileiro.

A estratégia do Govemo FHC e seus aliados é
a de varrer para debaixo do tapete do Palácio do
Planalto as denúncias de i1icitudes e irregularidades.
Se levantarmos a ponta do tapete, encontraremos lá
o mesmíssimo mar de lama que levou Getúlio Var
gas ao suicídio no Palácio do Catete, iniciando a su
jeira e a corrupção com o caso da mudança da ban~

da cambial, que resultou na saída de Pérsio Arida do
Banco Central. Depois, a história mal contada do
grampo, que culminou com a demissão de Francisco
Grazziano do INCRA; o caso SIVAM, com o afasta
mento incontinenti do Ministro da Aeronáutica, Minis
tro Militar; a CPI dos Corruptos, que o Governo FHC
não deixou abrir, i1icitudes na Eletronorte;' demis
são do Diretor Milton Dallari por uso indevi.do da
entidade pública; a CPI do Banco Central; irregula
ridades e i1icitudes nos Bancos Econômicos, Na
cional, BBA-Creditanstalt, Interunion, Bamerindus
e outros, com utilização do PROER - dinheiro do
povo brasileiro - para solucionar desvios; CPI dos
Corruptores (das empreiteiras). De caso em caso,
o Governo FHC vai abafando todas as investigaçõ
es: massacre dos sem-terra em Eldorado de Cara
jás (PA); explosão do Shopping de Osasco (SP);
Tragédia da hemodiálise em Caruaru (PE); mortes
de bebês em Boa Vista (RR); Niterói (RJ), Fortale
za (CE); queda de avião no meio da rua em Gua
rulhos (SP); desemprego; prostituição infantil; pe
nitenciárias lotadas, bandeira do Brasil cobrindo o
caixão de um seqüestrador assassinado em
Goiás.



Ainda não estamos acostumados ao que ocor
re nos Estados Unidos da América, onde o Presi
dente faz campanha com o dinheiro público. A per
cepção no Brasil vai ser de corrupção eleitoral. Ima
gine como será montado o caixa de campanha dirigi
do pelo Ministro Sérgio Motta e pelo Senador Eduar
do Vieira, dono do Samerindus, trazendo todos os ti
pos de insinuações a serem exploradas em horário
eleitoral.

Para aprovar a reeleição, o Presidente Fernan
do Henrique Cardoso vai ter de pagar caro, mas, ao
recusar a reeleição, S. EXª estaria com o prestígio
ainda mais fortalecido, envolvido na mística da ab
negação. Seu candidato tende a ser fortíssimo, tem
imensas chances de vencer e dar continuidade à
sua administração. Mesmo que vença as eleições
em 1998, sua nova administração não tera tanto im
pacto. S. EXª vai entrar numa fase de desgaste.

Sr. Presidente, não seria demais lembrar, nes
ta época em que o Sr. Presidente Fernando Henri
que Cardoso deseja tanto continuar no poder, uma
fase do saudoso homem público, ex-Deputado, Car
los Frederico Werneck Lacerda, dita da tribuna da
Câmara dos Deputados no Rio de Janeiro: "A autori
dade não se adquire nas eleições, mas antes e de
pois delas. Não há Constituição que valha um exem
plo vindo de cima".

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, concluo
o meu pronunciamento registrando o mar de lama
nos dois anos de Governo FHC, que, concessa ve
riia, produz uma sensação de vandalismo e corrup
ção, com resultados vergonhosos.

Senão, vejamos os atos de desmoralização:

- Parlamentar acusado de tentar subornar dire
tor da Construtora Andrade Gutierrez;

.- Venda de concessões de rádio e TV ilicita
mente;

- Quebra do sigilo bancário de Parlamentares;

- Ministro Extraordinário dos Esportes, Sr. Ed-
son Arantes do Nascimento (Pelé), exonerou doze
servidores ligados a fraudes no Governo.

- Uma estratégica decisão do Banco Central
na correção do câmbio foi vislumbrada por uma ope
radora do mercado financeiro, conhecida por "Mãe
Dinah" pela freqüência com que tem acertado na lo
teria sobre o futuro da política econômica.
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cio do ano, o Governo FHC confiava que o déficit rara combinação. Pergunta-se: vale a pena correr
público operacional não ultrapassaria 2% do PIS e esse risco? O povo vai estranhar a mistura do candi-
1996 terminaria com mais do que o dobro disso. dato com o Presidente, suspeitando de promiscuida-

É certo que custos como a solução dos esque- de.
letos e os gastos com o PROER não constavam das
projeções iniciais. Da mesma forma, o Governo FHC
subdimensionou a grave crise financeira vivida pelos
Estados e Municípios, bem assim as despesas com
juros da dívida pública. Tudo isso junto resultou um
superdéfict fiscal e a sensação de que o Governo
FHC controlou e distribuiu mal seus gastos em 1996.

Sr. Presidente, o Governo FHC não soube gas
tar com a necessária austeridade. Esse não é ape
nas o maior fiasco, mas a pior ameaça ao Plano
Real.

O Governo Federal deverá emitir, no corrente
exercício, 50 bilhões de reais em títulos da dívida
mobiliária para cobrir parte dos 92 bilhões e 78 bi
lhões das dívidas dos Estados, as quais foram assu
midas pela União no quadro dos acordos de consoli
dação da dívida dessas unidades da Federação.

O saneamento das finanças públicas dificil
mente se verificará nos próximos anos. A dívida em
títulos do Governo FHC no ano de 1996 cresceu
71,3%. No ano de 1995, o saldo estava em 108 bi
lhões e 486 mil reais e atingiu, em 1996, 195 bilhões
e 189 mil reais. O aumento de 86 bilhões e 703 mil
reais surpreendeu o Banco Central, frustrando a
meta de expansão da dívida interna para o exercício
de 1997.

Éde pasmar!
As três principais causas do crescimento da dí

vida interna foram: o pagamento dos juros; a entrada
do capital externo e os empréstimos do Banco Cen
trai, a fundo perdido, aos bancos (redesconto e
Proer).

O endividamento influi diretamente no desequi
líbrio das contas públicas. Se depender do Ministrd
Pedro Malan, todos os recursos obtidos com a priva
tização devem ser utilizados no abatimento da dívida
pública interna. É fundamental para se obter, no ano
que vem, um superávit primário de 1,5% do PIB. É a
única forma de aliviar a pressão do Tesouro sobre a
poupança privada. Isso reduziria os juros para quem
investe, produz, emprego, consome, além, é claro,
de reduzir os custos de rolagem da dívida pública.
Em resumo: saneamento progressivo das finanças
públicas.

Sr. Presidente, vou concluir dando um conse
lho ao Presidente Fernando Henrique Cardoso. S.
Exil está colocando em risco urna imagem valiosa
para a democracia: o político honesto e eficiente,



O Presidente Fernando Henrique Cardoso le
vantou o tapete do Palácio do Planalto e colocou
tudo isso lá embaixo. O mesmo ocorreu no Palácio
do Catete, com o Presidente Getúlio Vargas, que, in
felizmente, suicidou-se, morto de vergonha com os
escândalos, as incorreções e as i1icitudes ocorridas
no seu Governo. Não quero que ninguém me enqua
dre no art. 122 do Código de Processo Penal, induzi
mento ao suicídio, mas acredito que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, como um funcionário
há vinte e dois anos o fez porque não tinha condiçõ
es, subirá ao 29!! andar desta Casa e dirá "Viva o
Brasil", para depois, infelizmente, suicidar-se, por-
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Na véspera de um deslize supostamente visí- mada. Então, apoiamos inteiramente o pronuncia-
vel da taxa cambial (de 0,10% para 0,20%), essa mento de V. ExA porque entendemos que o sigilo é
corretora limpou o mercado. Mais uma vez, foi a úni- quebrado, sim, quando há interesse de alguém em
ca a ficar com os bilhetes premiados. Lucrou sozi- levar vantagem ou de fazer qualquer utilização escu-
nha nada menos que meia dezena de milhões de sa dessa situação. O pronunciamento de V. Exª, ao
reais durante um par de horas. qual me associo, é extremamente importante. Real-

A imprensa escrita, falada e televisada denun- mente, temos que tomar cuidado, porque essa que-
ciaram. O Governo FHC permaneceu mudo. O Pre- bra de sigilo bancário pode acabar interessando a
sidente Fernando Henrique Cardoso editou o novo esse ou àquele. Até agora, está mal explicada essa
ITR; o objetivo era dos mais nobres: punir com im- história do Banco Interunion. Não conheço ninguém
postos os latifúndios improdutivos e, ao mesmo tem- desse banco, mas sei que há uma querela com o
po, montar um caixa para sustentar parte das despe- Banco Central. De repente, pode haver uma decisão
sas com o programa da reforma agrária, uma deci- judicial impedindo a decretação de intervenção; de-
são socialmente adequada e inovadora. No meio pois de decretada, vem uma suspensão; aí se con-
desse pacote, uma medida provisória, havia um prê- segue uma outra medida superior, impedindo a sus-
mio aos detentores de antigos Títulos da Dívida pensão da intervenção. Há algo nebuloso. Estamos
Agrária (TDA), a moeda da reforma do campo. diante de um Governo que está acima de qualquer

Horas antes da edição da medida provisória, suspeita; tudo o que eles fazem não é suspeito. Mas
houve intensa movimentação de alguns escritórios nós outros, pobres Deputados, tomemos cuidado,
privados na compra de grandes lotes de Títulos da porque somos inteiramente alvo de suspeitas. Por
Dívida Agrária (TDA). Foram milionários negócios, à isso, apóio o pronunciamento de V. Ex'!, nobre De-
margem do mercado formal. putado Nilson Gibson.

Deixaram um rastro de suspeitas sobre vaza- O SR. NILSON GIBSON - Muito obrigado, De-
mento de informações. O Banco Central detectou. A putado Arnaldo Faria de Sá. O aparte de V. Exª real-
imprensa escrita, falada e televisionada informou ao mente enriquece o meu humilde discurso.
País, e o Governo FHC permaneceu mudo. Quero deixar registrado que efetivamente preo-

Sr. Presidente, em todos os episódios houve cupa-me esse problema da quebra de sigilo não so-
crime de quebra de sigilo. Alguém ficou com o lucro mente dos Parlamentares, refiro-me também à ope-
financeiro e político. O vazamento de informações radora do mercado financeiro conhecida por "Mãe
sigilosas está virando rotina, emulando manipulaçõ- Dinah", pela freqüência com que acertou na loteria.
es políticas e financeiras. É uma vergonha, como diz Penso que V. EXª tomou conhecimento do caso. Ou-
o jornalista Bóris Casoy, do SBT. tra quebra de. sigilo aconteceu em relação aos Títu-

Eis, em síntese, 05 dois do Governo FHC, em 105 da Dívida Agrária. V. EXª sabe que, no dia ante-
que não foi dito, de fato, o que ele escreveu na Fo- rior ao que sairia a medida provisória, houve opera-
lha de S.Paulo, "Uma Revolução Silenciosa", onde ções astronômicas com os Títulos da Dívida Agrária.
S. EXª omitiu por maldade, da mesma forma como Além do mais, nobre e ilustre Deputado Arnaldo Fa-
foi escrito também pelo ex-diplomata, ex-Prefeito de ria de Sá, temos o problema das concessões de rá-
Manaus, Secretário-Geral do PSDB, o Deputado Art- dio e TV, que eram declaradas, mas ocorreu i1icitu-
hur Virgílio. de.

Ouço, com muita honra, o nobre Deputado Ar
naldo Faria de Sá, um dos mais destacados Parla
mentares desta Casa.

O Sr. Arnaldo Faria de Sá - Deputado Nilson
Gibson, acompanhando atentamente o seu pronun
ciamento, preocupei-me sobremaneira quando V.
ExA apontou a quebra de sigilo. Lamentavelmente,
alguns Deputados desta Casa tiveram quebrado o
sigilo bancário, como o próprio Deputado que neste
momento preside os trabalhos desta sessão. E até
agora nada se apurou. Fez-se uma apuração pífia,
ao engana trouxa. No início de janeiro, tomaríamos
alguma providência, mas providência alguma foi to-



O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) 
Ainda não havendo quorum para a deliberação da
Ordem do Dia, considerei a palavra, pela ordem, aos
oradores inscritos. S. Exas. disporão de cinco minu
tos na tribuna.

Concedo a palavra ao Deputado B. Sá, pela or
dem.

O SR. B. SÁ (PSDB - PI. Pela ordem. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, após as festas alusivas ao Natal e ao início
do Ano Novo, após a posse dos novos Prefeitos e
Vereadores, desde ontem aqui estamos atendendo à
convocação extraordinária, com sua extensa pauta.

Em que pese a toda a atenção desta Casa es
tar voltada para questões basilares - a emenda
constitucional que trata a reeleição do Presidente da
República e a eleição das Presidências da Câmara
dos Deputados e do Senado Federal -, acho tam
bém oportuno, neste início do ano de 1997, fazer
mais uma vez, da tribuna desta Casa, meu apelo ao
Presidente da República e aos Poderes de modo ge
raI constituídos neste País para que, de uma vez por
todas, coloquem em prática o Plano de Metas, espe
cialmente no que se refere à região nordestina e
particularmente ao meu Estado.

O Piauí, como as outras regiões mais pobres
desta Nação, precisa urgentemente dos investimen
tos públicos a fim de ser dotado da infra-estrutura in
dispensável para tomar-se atraente aos investimen
tos da iniciativa privada, como ocorre com várias ou
tras Unidades da Federação que outrora foram in
tensamente beneficiadas pelos investimentos públi
cos federais.

Quero aproveitar a oportunidade para levantar,
mais uma vez, esta bandeira. Que o Governo Fede
ral não se esqueça de que, acima da emenda que
trata da reeleição presidencial e acima da eleição
para as Presidências da Câmara e do Senado, há
uma Nação, há um Governo que precisa ter continui
dade, há um Plano de Metas que não pode ser igno
rado - já que foi anunciado corno compromisso de
Governo -, particularmente no que se refere ao Nor
deste e ao Piauí.
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que a imoralidade, a anarquia que ocorre neste País É preciso, Sr. Presidente, que se dê cumpri-
está toda debaixo do tapete do Palácio do Planalto. menta imediato às ações que já estão tardando,

Era o que tinha dizer. (Palmas.) para que, no Piauí, se desenvolvam condições míni-
mas em termos de fomecimento de água, eletrifica

Durante o discurso do Sr. Nilson Gib- ção e estradas, de modo que possa conviver com os
son, o Sr. Wilson Braga, 4

fl
suplente de se- demais Estados da Federação, inclusive os do pró-

cretário, deixa a cadeira da presidência, que prio Nordeste.
é ocupada pelo Sr. Benedito Domingos, 3fl

Secretário. O SR. PRESIDENTE (Benedito Domingos) -
Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado
Antônio Carlos Pannunzio, que disporá de cinco mi
nutos.

O SR. ANTÔNIO CARLOS PANNUNZlO
(PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) 
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Parlamentares, tivemos,
nos últimos dias, um farto noticiário, divulgado pelo
jornal O Globo e por jornais do interior de São Pau
lo, especificamente na região de Sorocaba, a respei
to dos eventos ocorridos no Centro Experimental de
Aramar, mantido pela Marinha naquela região.

Estranhamos que a jornalista, na ânsia de colo
car em manchete, tenha divulgado que os eventos
ocorridos em Aramar, todos eles relatados nas últi
mas edições do Jornal do Brasil, são classificados
na categoria de desvios; assim sendo, não consti
tuem risco, não puseram em risco, em nenhum mo
mento, as populações da região.

A propósito, informa-nos a Marinha que a clas
sificação de alerta é a primeira, é a de mais baixo ní
vel em qualquer plano de emergência que exista
nessa área.

Os documentos internos da Marinha, estampa
dos no Jornal do Brasil e depois em jamais da região,
não constituem nenhum dossiê secreto. São meros re
latórios nos quais se registram quaisquer eventos não
previstos na operação rotineira do sistema.

Mais ainda, a repórter que assina a matéria, de
posse desses documentos, muitas vezes confunde
cenários e anomalias. A bem da verdade, Sr. Presi
dente, Sras. e Srs. Parlamentares, o tom sensacio
nalista e o dogmatismo do texto colocam sob forte
suspeição a isenção da repórter. Aliás, a matéria pa
rece destinar-se a melhorar a vendagem de livro que
a jornalista lançou recentemente.

A alegação de que o desenvolvimento nuclear
não é produto da inventiva de brasileiros, é no míni
mo desrespeitosa a centenas e centenas de mes
tres, doutores, PhD, técnicos brasileiros graduados,
não apenas da Marinha, mas também da universida
de, a todo o pessoal ligado à indústria nacional; são
mais de 400 empresas que estão associadas à Mari
nha e à Universidade de São Paulo neste projeto de
enriquecimento de urânio que existe naquela região.



Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB; Etevalda
Grassi de Menezes - PTB.

Alagoas

Albérico Cordeiro - PTB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB; Pedro Valadares 
PSB.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Aroldo Cedraz - PFL;
Colbert Martins - Bloco - PMDB; Jaime Femandes
PFL; Jaques Wagner - PT; João Carlos Bacelar 
Bloco - PSC; José Lourenço - Bloco - PPB; Luís
Eduardo - PFL; Luiz Alberto - PT; Walter Pinheiro 
PT.

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB; Aecio Neves - PSDB;
Antônio Aureliano - P5DB; AntOnio do Valle - Bloco
- PMDB; Aracely de Paula - PFL; Armando Costa 
Bloco - PMDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Joa
na Darc - PT; João Magalhães - PFL; Neif Jabur 
Bloco - PMDB; Odelmo Leão - Bloco - PPB; Ronal
do Perim - Bloco - PMDB; Wagner do Nascimento 
Bloco-PPB.

AntOnio Geraldo - PFL; Fernando Lyra 
PSB; Inocêncio Oliveira - PFL; Luiz Piauhylino 
PSDB; Nilson Gibson - PSB; Ricardo Heráclio 
PSB; Silvio Pessoa - PSDB; Wilson Campos 
PSDB;

Alberto Silva - Bloco - PMDB; João Henrique
Bloco - PMDB.

Rio Grande do Norte

João Faustino - PSDB.

Paraíba

Ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB; AntOnio Balh
mann - PSDB; Amon Bezerra - PSDB; Edson Silva
- PSDB; Raimundo Matos - PSDB.

Piauí

Adauto Pereira - PFL; Alvaro Gaudêncio Neto
- PFL; Armando Abílio - Bloco - PMDB; Ricardo Ri
que - Bloco - PMDB; Wilson Braga - PDT.

Pernambuco

VI- ORDEM DO DIA
PRESENTE OS SEGUINTES SRS. DEPUTA

DOS:

Tocantins

AntOnio Jorge - Bloco - PPB.

Maranhão

Albérico Filho - Bloco - PMDB; AntOnio Joa
quim Araújo - PFL; Costa Ferreira - PFL; Haroldo

Acre

Osmir Lima - PFL; Regina Lino - Bloco 
PMDB.

Roraima

Alceste Almeida - PTB.

Pará

Anivaldo Vale - Bloco - PPB; AntOnio Brasil 
Bloco - PMDB; Asdrubal Bentes - Bloco - PMDB;
Geraldo Pastana - PT; Mario Martins - Bloco 
PMDB.

Amazonas

Claudio Chaves - PFL.

Rondônia

Moises Bennesby - Bloco - PL; Oscar Andrade
- Bloco - PMDB.
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É de se lamentar, Sr. Presidente, que tenha a Saboia - PT; Nan Souza - Bloco - PSL; Neiva Mo-
jornalista exorbitado em criar essa distorção em tor- reira - PDT.
no daquilo que seria um fato corriqueiro de seguran
ça industrial, querendo transformá-lo em manchete,
corno se tivesse colocado em risco toda aquela po
pulação.

Quero dar ciência à Casa desse fato e lamen
tar que a imprensa, em certos setores da política,
continue tratando o Projeto Nuclear Brasileiro como
algo proibido para brasileiros, como alguma coisa
que não devesse existir no Brasil, como se ignorar
tecnologia, como se desconhecer ciência trouxesse
segurança a quem quer que fosse. O exemplo de
Goiânia, onde não há nenhum projeto tecnológico
nessa área, onde não se pesquisa absolutamente
nada a esse respeito, deixou bem claro que ignorar
os fatos não traz segurança a cidadão algum em
qualquer parte do mundo.

Era o que tinha a dizer.

O Sr. Benedito Domingos, 3Q Secretá
rio, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Luís Eduardo, Presidente.
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Rio de Janeiro

Alcione Athayde - Bloco - PPB; Aldir Cabral
PFL; Alexandre Santos - PSDB; Arolde de Oliveira 
PFL; Ayrton Xerez - PSDB; Car10s Alberto Campista
- PDT; Fernando Gabeira - PV; Fernando Gonçal
ves - PTB; Fernando Lopes - PDT; Flavio Palmier
da Veiga - PSDB; Francisco Silva - Bloco - PPB;
Itamar Serpa - PSDB; Jair Bolsonaro - Bloco 
PPB; Jandira Feghali - PCdoB; João Mendes - Blo
co - PPB; Jorge Wilson - Bloco - PPB; José Paixão
- Bloco - PPB; José Maurício - PDT; Laprovita Viei
ra - Bloco - PPB; Lima Netto - PFL; Lindberg Farias
- PCdoB; Marcia Cibilis Viana - PDT; Milton Temer
- PT; Miro Teixeira - PDT; Moreira Franco - Bloco-
PMDB; Noel de Oliveira - Bloco - PMDB; Osmar
Leitão - Bloco - PPB; Paulo Feijó - PSDB; Paulo
Nascimento - Bloco - PPB; Robertô Jefferson 
PTB; Rubem Medina - PFL; Sérgio Arouca - PPS;
Simão Sessim - PSDB; Vanessa Felippe - PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - Bloco - PPB; Alber
to Goldman - Bloco - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB;
Almino Affonso - PSDB; Aloysio Nunes Ferreira 
Bloco - PMDB; Antônio Carlos Pannunzio - PSDB;
Ar1indo Chinaglia - PT; Arnaldo Faria de Sá - Bloco
- PPB; Arnaldo Madeira - PSDB; Carlos Apolinário
- Bloco - PMDB; Carlos Nelson - Bloco - PMDB;
Celso Russomanno - PSDB; Corauci Sobrinho 
PFL; Dalila Figueiredo - PSDB; De Valasco - Bloco
- PSD; Delfim Netto - Bloco - PPB; Duilio Pisanes
chi - PTB; Edinho Araújo - Bloco - PMDB; Eduardo
Jorge - PT; Fausto Martello - Bloco - PPB; Fernan
do Zuppo - PDT; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bi
cudo - PT; Hélio Rosas - Bloco - PMDB; Ivan Va
lente - PT; Jair Meneguelli - PT; João Mellão Neto 
PFL; Jorge Tadeu Mudalen - Bloco - PPB; José
Anibal - PSDB; José Augusto - PT; José Coimbra 
PTB; José de Abreu - PSDB; José Genoíno - PT;
José Machado - PT; José Pinotti - Bloco - PMDB;
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB; Koyu lha - PSDB;
Lamartine Posella - Bloco - PPB; Luciano Zica 
PT; Luiz Eduardo Greenhalgh - PT; Luiz Gushiken 
PT; Luiz Maximo - PSDB; Maluly Netto - PFL; Mar
celo Barbieri - Bloco - PMDB; Marquinho Chedid 
Bloco - PSD; Mauricio Najar- PFL; Michel Temer
Bloco - PMDB; Nelson Marquezelli - PTB; Paulo
Lima - PFL; Pedro Yves - Bloco - PMDB; Ricardo
Izar - Bloco - PPB; Robson Tuma - Bloco - PSL;
Salvador Zimbaldi - PSDB; Silvio Torres - PSDB;
Tuga Angerami - PSDB; Ushitado Kamia - Bloco 
PPB; Vadão Gomes - Bloco - PPB; Valdemar Costa

Neto - Bloco - PL; Vicente Cascione - PTB; Wagner
Salustiano - Bloco - PPB; Welson Gasparini 
PSDB; Zulaiê Cobra - PSDB.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Murilo Domingos - PTB;
Oswaldo Soler - PSDB; Pedro Henry - PSDB; Ro
drigues Palma - PTB; Rogério Silva - PFL; Tetê Be
zerra - Bloco - PMDB; Welinton Fagundes - Bloco 
PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Augusto Carvalho 
PPS; Benedito Domingos - Bloco - PPB; Chico Vigi
lante - PT; Jofran Frejat - Bloco - PPB.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - Bloco 
PMDB; João Natal - Bloco - PMDB; Jovair Arantes
- PSDB; Marconi Perillo - PSDB; Maria Valadão 
PFL; Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB; Pedrinho
Abrão - PTB; Pedro Wilson":' PT; Vilmar Rocha 
PFL; Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD.

Mato Grosso do Sul

Dilson Sperafico - Bloco - PMDB; Flávio Derzi
- Bloco - PPB; Marçal Filho - Bloco - PMDB; Marilu
Guimarães - PFL; Marisa Serrano - Bloco - PMDB;
Nelson Trad - PTB; Saulo Queiroz - PFL.

Paraná

Abelardo Luppion - PFL; Affonso Camargo 
PFl; Alexandre Ceranto - PFL; Antônio Ueno - PFL;
Basmo Villani - Bloco - PPB; Chico da Princesa 
PTB; Dilceu Sperafico - Bloco - PPB; Djalma de Al
meida Cesar - Bloco - PMDB; Fernando Ribas Carli
- PDT; Flavio Arns - PSDB; Hermes Parcianello 
Bloco - PMDB; Homero Oguido - Bloco - PMDB;
João Iensen - Bloco - PPB; José Borba - PTB; José
Janene - Bloco - PPB; Luciano Pizatto - PFL; Luiz
Carlos Hauly - PSDB; Maurício Requião - Bloco 
PMDB; Max Rosenmann - Bloco -PMDB; Nedson
Micheleti - PT; Nelson Meurer - Bloco - PPB; Odílio
Balbinotti - PTB; Padre Roque - PT; Paulo Bernardo
- PT; Paulo Cordeiro - PTB; Renato Johnsson 
Bloco - PPB; Ricardo Barros - PFL; Ricardo Gomy
de - PCdoB; Valdomiro Meger - Bloco - PPB; Wer
ner Wanderer - PFL.

santa Catarina

Dejandir Dalpasquale - Bloco - PMDB; Dercio
Knop - PDT; Edinho Bez - Bloco - PMDB; Edison
Andrino - PMDB; Hugo Biehl - Bloco - PPB; João
Pizzolatti - Bloco - PPB; José Carlos Vieira - PFL;



O SR. DEPUTADO PEDRINHO
ABRÃO - O Senador Carlos Bezerra. Então,
eu estou colocando para vocês o que a im
prensa vem colocando e vem dizendo.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO
- E a que atribui ele ter-lhe destinado 3,5
para a sua emenda de 1 milhão?

O SR. DEPUTADO PEDRINHO
ABRÃO - Tá, eu quero colocar aqui o valor
que eu pedi, 1 milhão, e a forma que foi
aprovada, de 3,5 milhões de reais.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO
- Quem era o Relator?

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB;
Adylson Motta - Bloco - PPB; Aírton Dipp - PDT;
Arlindo Vargas - PTB; Augusto Nardes - Bloco 
PPB; Carlos Cardinal - PDT; Darcísio Perondi 
Bloco - PMDB; Eliseu Padilha - Bloco - PMDB;
Enio Bacci - PDT; Esther Grossi - PT; Ezídio Pi
nheiro - PSDB; Fetter Júnior - Bloco - PPB; Ger
mano Rigotto - Bloco - PMDB; Ivo Mainardi - Blo
co - PMDB; Jair Soares - PFL; Jarbas Lima - Blo
co - PPB; Júlio Redecker - Bloco - PPB; Luiz
Mainardi - PT; Miguel Rossetto - PT; Nelson Mar
chezan - PSDB; Odacir Klein - Bloco - PMDB;
Osvaldo Biolchi - PTB; Paulo Paim - PT; Paulo
Rítzel - Bloco - PMDB; Renan Kurtz - PDT; Val
deci Oliveira - PT; Waldomiro Fioravante - PT;
Wilson Cignachi - Bloco - PMDB; Veda Crusius
PSDB.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A lista
de presença registra o comparecimento de 270 Se
nhores Deputados.

O SR. HÉUO BICUDO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
E~ a palavra.

O SR. HÉLIO BICUDO (PT-SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, solicitei a pala
vra para um breve esclarecimento, que sinto ser de
meu dever prestar.

Era meu propósito fazê-lo antes do encerra
mento da última Sessão Legislativa. Não o fiz por
que, reunido o Congresso Nacional para votar maté
ria relevante, não mais foi possível reunir-se a Câ
mara dos Deputados.

Sobre as questões que aqui iremos tratar já
se pronunciou, no dia 17 de dezembro, o nobre
Deputado Adylson Motta, para cujas palavras, an
tes de mais nada, peço a atenção dos ilustres Par
lamentares - mesmo porque S. Ex!l praticamente
esgotou a matéria que ora me proponho esclare
cer.

Sr. Presidente, como é do conhecimento das
Sras. e Srs. Parlamentares, V. ExIl me honrou com a
convocação - pois assim entendi a designação 
para participar da Comissão de Sindicância, com
posta por eminentes colegas, que promoveu as in-
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Mário Cavallazzi - Bloco - PPB; Milton Mendes - vestigações preliminares a propósito do comporta-
PT; Neuto de Conto - Bloco - PMDB; Paulo Bauer - mento como Sub-Relator da Comissão·Mista de Or-
PFL; Paulo Bornhausen - PFL; Paulo Gouvea - çamento, no episódio da barragem do Castanhão,
PFL; Serafim Venzon - PDT; Valdir Colatto - Bloco no Ceará, do Sr. Deputado Pedrinho Abrão.
- PMDB; Vanio dos Santos - PT. A Comissão, entendendo que devia uma res-

Rio Grande do Sul posta imediata à demanda que lhe era feita, ouviu o
denunciante, Ministro Gustavo Krause, Parlamenta
res, o representante da empresa que teria recebido
solicitação incompatível com o decoro parlamentar e
o Deputado incriminado. Para dirimir dúvidas, rein
quiriu pessoas e levou a efeito a acareação entre os
principais implicados, tudo no objetivo de poder
apontar a V. E~ o caminho para a inteira apuração
do fato pelo órgão competente, mediante o procedi
mento adequado.

Tivemos a grata satisfação de ver aprovado
pela douta Mesa o parecer consensual da Comissão
de Sindicância, determinando a remessa das apura
ções preliminares à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação, para instauração do processo
formal para a perda de mandato, em que, ampla a
defesa, chegar-se-á melhor decisão, ditada pelos
Parlamentares que aqui representam os altos inte
resses do povo.

Entretanto, Sr. Presidente, fomos apontados de
levianos quando fizemos constar do relatório da Co
missão - repita-se, redigido consensualmente - pa
lavras do Deputado sindicado, a informar a atitude
inusitada do Relator-Geral da Comissão Mista de
Orçamento, que acrescera de 2 milhões e meio de
reais um subprojeto que já contemplava generosa
mente um pequeno hospital no Município de Nique
lândia, no Estado de Goiás.

Vejamos, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputa
dos, o que então afirmou o Deputado Pedrinho
Abrão, in verbis
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O SR. DEPUTADO PEDRINHO
ABRÃO - Eu pedi 1 milhão, está aqui a
emenda.

O SR. DEPUTADO JAIRO CARNEIRO
- Deu 3,5.

O SR. DEPUTADO ADYLSON MOTTA
- Ele passou a emenda para 3,5 milhões.

Essas são as págs. 39 e seguintes das decla
rações do Deputado Pedrinho Abrão. Como se vê, a
Comissão de Sindicância nada mais fez, sem emitir
qualquer juízo de valor, do que relatar fato que lhe
veio ao conhecimento e que não poderia, então,
omitir. Aliás, a confinnar o acerto da posição adota
da, o Plenário do Congresso Nacional, na votação
da matéria, mediante acordo, na segunda semana
de dezembro corrente, rejeitou a emenda favorável a
este subprojeto, voltando o recurso para o subproje
to "Manutenção e Operacionalização do SUS".

Finalmente, Sr. Presidente, na tentativa de
desqualificar os trabalhos da Comissão, o Deputado
sindicado argüiu a minha suspeição, afinnando que
me era defeso participar das atividades desta mes
ma Comissão, desde que na campanha eleitoral em
1994 fora minha candidatura contemplada com doa
ção pela empresa Andrade Gutierrez, no que foi
coadjuvado em afinnativa à imprensa pelo atual Lí
der do PTB, Deputado Vicente Cascione.

Ora, Sr. Presidente, em primeiro lugar, a Co
missão não apurou fato denunciado por repre
sentante da aludida empresa, mas denúncia feita
por um Ministro de Estado. E, mesmo que assim fos
se, a transparência no processo eleitoral - que é a
vontade da lei - não pode impedir aquele que adota
suas detenninações e denuncia a origem dos recur
sos então utilizados de exercer o seu mandato, e
isto em toda a sua plenitude. Da mesma fonna, o
Presidente da República, os Govemadores de Esta
do, os Prefeitos Municipais, Deputados, Senadores
ou Vereadores. E acrescente-se que uma Comissão
de Sindicância não se compõe de juizes - não con
dena ou absolve; apenas apura um fato e entrega o
resultado de seus trabalhos à autoridades maior que
detenninou o procedimento.

V. Ex!! recusando de plano essa argüição, com
o referendo dos demais ilustres membros da Comis-

o SR. DEPUTADO PEDRINHO são de Sindicância, pennitiu a continuidade de um
ABRÃO - Não sei, não sei. trabalho penoso, sem dúvida, mas da maior impor-

O SR. DEPUTADO ADYLSON MOTTA tância para a manutenção do respeito que o Legisla-
_ Inclusive sobre essa emenda, essa aí, o tivo deve merecer do povo que elegeu.
senhor pediu 1 milhão? V. Exª, mostrando a necessidade de uma ação

pronta para apurar os fatos - e a Comissão atuando
em conseqüência, homenageou a verdade e abriu
os caminhos para a realização da Justiça, que esta
Casa irá, ao final, impor.

Estes, Sr. Presidente, os esclarecimentos que
me obriguei a fazer, entendendo, com isso, encerra
dos os incidentes ora descritos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Hélio Bicudo, ninguém de bom senso coloca em
dúvida o trabalho que a Comissão realizou - em par
ticular a fonna honrada, séria e competente com que
V. Ex!! sempre age na defesa dos interesses públi
cos.

Concedo a palavra ao Deputado Odelmo Leão;
pela ordem.

O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB-MG. Sem
revisão do orador) - Sr, Presidente, com base no
art. 95 do Regimento Interno, formulo a seguinte
questão de ordem.

A Constituição Federal, em seu art. 57, estabe
lece que "a convocação extraordinária do Congresso
Nacional far-se-à: (§ 6º, inciso 11) pelo Presidente da
República, pelos Presidentes da Câmara dos Depu
tados e do Senado Federal, ou a requerimento da
maioria dos membros de ambas as Casas, em caso
de urgência ou interesse público relevante". No mes
mo artigo está explicitado, no § 7º: "Na sessão legis
lativa extraordinária, o Congresso Nacional somente
deliberará sobre a matéria para a qual foi convoca
do"

O Exm2 Sr. Presidente da República, através
da Mensagem n2 1.405, de 19 de dezembro de
1996, com fundamento no anterionnente citado art.
57, § 62, inciso 11, e § 7!2 da Constituição Federal,
convocou o Congresso Nacional para trabalhar no
período de 6 de janeiro a 6 de fevereiro de 1997, em
sessão legislativa extraordinária, para deliberar so
bre as matérias listadas no documento de convoca
ção. Temos, portanto, um ato jurídico perfeito e aca
bado.

Usando de prerrogativa constitucional, o Chefe
do Executivo não extrapolou sua competência: fixou
o prazo para a convocação e especificou as maté
rias a serem deliberadas.

Há que se notar que, ao invocar o § 72 do art.
57, o Presidente da República alerta o Congresso de
que não pode fugir às matérias prefixadas. Mesmo
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ássim, no dia 20 de dezembro de 1996 os Presiden
tes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal,
invocando os mesmos dispositivos constitucionais,
estipulando o mesmo período, mas fixando matérias
estranhas à Mensagem n2 1.405, assinaram novo
ato convocatório, de características autônomas e
igualmente lido na sessão solene de ontem.

Portanto, no dia 19, o Executivo, um; no dia 20,
o Legislativo, outro. É nítida a dupla convocação.
Não pretendemos discutir a hierarquia das compe
tências, pois isso seria fulcral se as convocações
fossem na mesma data e tivéssemos de estabelecer
a prevalência de uma ou outra para o complemento
do § 72 do art. 57, e assim sabermos quais as maté
rias a serem deliberadas. Não é o caso. A máxima
do Direito Romano pode servir de embasamento
para nossa afirmação: pelo princípio da anteriorida
de, a convocação do Executivo é a que deve valer.
Além do mais, a Constituição é clara, no inciso 11 do
§ 62 do art. 57: não delega competências concomi
tantes. Quem convoca é o Presidente da República,
os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Se
nado Federal ou a maioria dos membros de ambas
as Casas - "a", "b" ou "c".

Estamos, sem dúvida, no caso do ato convoca
tório dos Presidentes da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal, diante de uma convocação pre
judicada. E não se alegue praxes ou precedentes
porque, se existirem, não criaram jurisprudência e
nem se justificam, em face da letra expressa da
Constituição.

Diante do exposto, requeremos dos Presiden
tes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal
que tomem sem efeito a segunda convocação, posto
que viciada, para que passemos a deliberar sobre as
matérias constantes da Mensagem Presidencial n2

1.405, pois esta é a que deve prevalecer, por ser a
única e verdadeiramente constitucional.

Sala de reuniões,7 de janeiro de 1997.
É o que tenho a expor e requerer a V. Exil.
O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço

a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a

palavra.
O SR. JOSÉ GENOíNO (PT-SP. Sem revisão

do orador) - Sr. Presidente, peço licença a V. EX
para aduzir a essa questão de ordem, que considero
da maior importância, a seguinte questão.

Consultei a assessoria da Câmara, que confir
mou a existência de precedentes em relação a essa
matéria, tanto no caso de adendo de pauta - acrés
cimos que as Mesas fazem à convocação extraordi-

nária - como no de convocação por parte das Me
sas da Câmara e do Senado.

No caso concreto, Sr. Presidente, o que move
esta convocação extraordinária, com base no art. 57
da Constituição, conforme muito bem demonstrado
pela Liderança do PPB, é exatamente a emenda da
reeleição, e na convocação extraordinária feita pelo
Executivo não consta a emenda da reeleição, como
se vê da pauta do dia 19. E a pauta do dia 19 é a
que produz efeitos para a convocação extraordiná
ria, tanto que, do ponto de vista administrativo, a
convocação feita pelo Presidente da República é a
que gera para o Poder Legislativo os efeitos da con
vocação autônoma.

Nesse caso, como o objeto da convocação é a
reeleição, nas outras situações a matéria é polêmi
ca. Não houve uma espécie de troca de competên
cia entre o Poder Executivo e as Mesas da Câmara
e do Senado. Por isso é que eu acrescento a ques
tão política a esta questão de ordem.

Sr. Presidente, agradeço a V. ExlI o espaço
para ter exposto - como é meu direito - esta ques
tão de ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Muito
obrigado.

Vamos agora ao Direito brasileiro.
Há matéria sobre a mesa.
Requerimento de urgência, nos precisos ter

mos do art. 155 ...
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, e a

resposta de V. Exll a minha questão de ordem?
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será

dada oportunamente. V. Exil me pegou de surpresa,
e terei de me preparar para respondê-Ia.

O SR. ODELMO LEÃO - Desculpe-me. Aguar
darei a decisão de V. Ex-.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois
não, Deputado. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Vai-se
passar à apreciação da matéria que está sobre a
mesa e da constante da Ordem do Dia.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Reque
rimento com base no art. 155, nos seguintes termos:

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
Federal

Os signatários do presente, Deputados ~om

assento nessa Casa Legislativa, vêm nos tE,)S do
art. 155, inciso 11 do Regimento Interno, requerer de
Vossa Excelência que se digne de colocar em vota
ção, em regime de urgência, o Projeto de Lei n2

2.65319,:." de autoria do Deputado João Magalhães.
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Nos termos,
Pedem deferimento.
Câmara Federal, em 18 de dezembro de 1996.

- Humberto Costa, Vice-Líder do PT - Mateus
Schmidt, Líder do PDT - Vicente Cascione, PTB 
Inocêncio Oliveira, Líder do PFL - Odelmo Leão,
Líder do Bloco Parlamentar PPBIPL - Michel Te
mer, Líder do Bloco Parlainentar,
PMDB/PSD/PSUPSC - Benito Gama, Líder do Go
verno.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há um
equívoco aqui: na redação do requerimento está o
art. 154, mas o Deputado pediu-me para consertar.
Trata-se de requerimento com base no art. 155

Em votação o requerimento.
Como votam os Srs. Líderes?
Deputado Matheus Schmidt, vai a assinatura

de V. Exª em segundo lugar neste requerimento de
urgência urgentíssima. Como vota V. EXª?

O SR. MATHEUS SCHMIDT (POT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, depois de ouvir
a questão de ordem há pouco levantada, o PDT sen
te-se sem condições de votar. Por isso, declara-se
em obstrução.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, embora exista a
assinatura do companheiro Humberto Costa nesse
requerimento, e sem querer desautorizar o Líder no
momento, nesta matéria o Partido dos Trabalhado
res está em obstrução.

O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB está
em obstrução.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PDT se encontra
em obstrução.

O SR. ANTÔNIO AURELIANO (PSDB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB re
comenda o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL fica em obstrução até a decisão da questão
de ordem.

O SR. GEDDEL VIEIRA LIMA (BlocoIPMDB 
BA. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o
PMDB recomenda o voto "sim".

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal recomenda o voto "sim", sobretudo
porque este projeto do Deputado João Magalhães,
ilustre membro de nossa bancada, apenas faz a

adequação da multa do INSS a uma legislação já
aprovada pelo Senado Federal, que trata da multa
sobre as contas de energia elétrica, telefone, água e
assim por diante.

Sr. Presidente, não é justo que em um país
com inflação mensal, muitas vezes, de menos de
meio por cento, ainda exista uma previsão de que no
próximo ano essa inflação possa chegar a 7%, de
modo a se cobrar em apenas um mês uma multa de
10% sobre contas vencidas. É um absurdo que isso
aconteça, e o exemplo deve partir do próprio Gover
no.

Por isso, acredito que o projeto é bom, justo e
meritório. Ele precisa ser aprovado por esta Casa
para mostrar que agimos de acordo com a vontade
da sociedade e que defendemos uma conquista de
todo o povo brasileiro: a estabilidade econômica.

O Plano Real, que não pertence ao Governo
Fernando Henrique Cardoso nem a qualquer partido
político, mas sim ao País, está possibilitando a volta
aos investimentos, para que o Brasil retome seu sur
to de crescimento e, ao final deste milênio, possa se
inserir entre as Nações mais desenvolvidas do mun
do.

Sr. Presidente, por ser o projeto justo e meritó
rio, o PFL recomenda o voto "sim".

O SR. OSVALDO BIOLCHI (PTB - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB vota
"sim".

O SR. BENITO GAMA (PFL - BA. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, a Liderança do Go
verno subscreve esse requerimento de urgência,
ressalvando que no mérito serão necessários alguns
ajustes, e recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência solicita a todos os Srs. Deputados que to
mem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo
sistema eletrônico.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs
trução.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EXª a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, tendo
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O partido se declarado obstrução, os seus Parlamen- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) :.. Tem V.
tares que não estão votando não terão qualquer tipo Ex" a palavra.
de prejuízo administrativo? O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/P?B - MG.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os que Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
marcaram presença, ou os que o fizeram depois. PPBlPL está em obstrução.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas nesta O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (PFL - PE.
votação a obstrução não prejudica administrativa- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
mente. da Frente Liberal recomenda o voto "sim".

O SR. PRESIDENTE(Luís Eduardo) - Os que O SR. AVRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re-
já marcaram presença ou a marcarem depois. Os visão do orado.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
que não compareceram à Casa hoje naturalmente ·sim".
serão punidos. O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Mas aque- revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB está em
les que a marcarem antes ou após terão qualquer obstrução.
prejuízo administrativo? O SR. PHILEMON RODRIGUES (PTB - MG.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Ne- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB -
nhum, Deputado. Partido Trabalhista Brasileiro - está em obstrução.

O SR. ALDO ARANTES - Sr. Presidente, O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-
peço a palavra pela ordem. são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra

balhadores está em obstrução.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB _ MG.

Exª a palavra.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem PPB _ PL está em obstrução.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB está O SR. CHICO VIGILANTE (PT _ DF. Sem revi-
em obstrução.

são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. balhadores está em obstrução.

Deputados que se encontram nas bancadas queiram O SR. CLÁUDIO CHAVES _ Sr. Presidente,
registrar seus códigos de votação. peço a palavra pela ordem.

Srs. Deputados, queiram selecionar seus vo- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
~ ~a~~~

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, O SR. CLÁUDIO CHAVES (PFL - AM. Sem
peço a palavra pela ordem. revisão do orador.) - Sr. Presidente, acabei de votar,

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. mas não aparece o meu nome no painel.
EXª palavra. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Corno

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- vota V. Exll, Deputado Cláudio Chaves?
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs- O SR. CLÁUDIO CHAVES - Voto com o meu
trução. partido: ·sim".

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O De-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em putado Cláudio Chaves vota ·sim·.
obstrução. O SR. ODELMO LEÃO - Peço a palavra pera

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os Srs. ordem, Sr. Presidente.
que anunciaram suas posições, por favor, permitam O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a
que a Mesa anuncie também a dela. palavra V. ExIl.

as Srs. Deputados que se encontram nas ban- O SR. ODELMO LEÃO (BlocolPPB - MG.
cadas queiram acionar o botão preto do painel até Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
que as luzes do posto se apaguem. PPB - PL está em obstrução.

Os Srs. Deputados que não registraram seus O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-
votos queiram fazê-lo dentro de instantes nos postos são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs-
avulsos. trução.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço O SR. COLBERT MARTINS - Sr. Presidente,
a palavra pela ordem. peço a palavra pela ordem.
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o SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. COLBERT MARTINS (PMDB - BA.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apesar de
ter acionado o botão, o meu nome não apareceu no
painel. Acompanho o voto do PMDB. •

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
EX- a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL está em obstrução.

A SRA. FÁTIMA PELAES - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExA a palavra.

A SRA. FÁTIMA PELAES (PSDB - AP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o meu voto é
NsimN.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs
trução.

A SRA. FÁTIMA PELAES (PSDB - AP. Sem
revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
NsimN.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL está em obstrução.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (PFl - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente liberal recomenda o voto NsimN.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs
trução.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL está em obstrução.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs
trução.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL está em obstrução.

O SR. PAULO GOuvÊA - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExA palavra.

O SR. PAULO GOUVÊA (PFL- SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, votei errado. Peço
que registre que meu voto é Nsim".

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Pois
não, Deputado Paulo Gouvêa.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs
trução.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL está em obstrução.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs
trução - o Partido dos Trabalhadores está anuncian
do a primeira obstrução do ano.

O SR. PEDRO VALADARES (PSB - SE. Sem
revisão do orador) - Sr. Presidente, o PSDB está em
obstrução.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL está em obstrução, sem prejuízo ao enten
dimento dos Parlamentares.

A SRA. SIMARA ELLERV (Bloco/PMDB - BA.
Sem revisão da oradora.) - O PMDB recomenda o
voto ·sim".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL está em obstrução.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs
.trução.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PPBIPL está em obstrução. Conforme orientação
de V. Exª, não há prejuízo administrativo para o Par
lamentar?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Se
comparecer à sessão de hoje.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Ou antes
ou depois, V. ExA falou.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai encerrar a votação.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - O PT está em obstrução.
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o SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB 
SP. Sem revisão do orador.) - O PPB está em obs
trução e não há prejuízo para seus Parlamentares.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL está em obstrução.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - O PT está em obstrução.

O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PCdoB en
contra-se em obstrução.

O SR. ODELMO LEÃO (BlocolPPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL está em obstrução.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - O PT está em obstrução.

O SR. WOLNEY QUEIROZ (PDT - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em
obstrução.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto "sim".

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL está em obstrução.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs
trução.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL está em obstrução.

O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
da Frente Liberal vota "sim". Solicito aos Srs. Depu
tados que venham imediatamente ao plenário para
que possamos concluir esta votação, a fim de dar
continuidade à pauta da Ordem do Dia. Dessa for
ma, iniciaremos com chave de ouro este período de
convocação extraordinária.

Repito que o Partido da Frente Liberal vota
"sim" e faz um apelo aos Srs. Deputados para que
acorram imediatamente ao plenário, a fim de con
cluirmos esta votação.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs
trução.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL continua em obstrução.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco-

menda o voto "sim" ao presente pedido de urgência
urgentíssima, diante da necessidade de se reduzir
os percentuais de multas que ainda dizem respeito
ao regime inflacionário.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Ayrton Xerez, peço a compreensão de V. ExA no
sentido de não se manifestar a respeito do mérito.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs
trução.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL está em obstrução.

O SR. CHICO VIGILANTE - Peço a palavra
pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a
palavra V. EXª.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, considerando que
não há mais afluxo de Deputados, peço a V. ExM que
encerre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Seu pe
dido será oportunamente atendido, Deputado.

O SR. MATHEUS SCHMIDT - Peço a palavra
pela ordem, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a
palavra V. Exil,.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT está em
obstrução.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (PPB - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL está em obstrução.

O SR. PHILEMON RODRIGUES (PTB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PTB
está em obstrução.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL está em obstrução.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs
trução e o afluxo de Deputados ao plenário está
complemente paralisado.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Chico Vigilante, seja compreensivo com seus co
legas.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL está em obstrução.
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O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (PFL - PE. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido palavra V. ExD.
da Frente Liberal recomenda o voto -sim-. O SR. FERNANDO LYRA (PSDB - PE. Sem

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG. revisão do orador.) - Sr. Presidente, como Deputado
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco Federal sou do PSB, mas não estou em obstrução.
PPBlPL está em obstrução. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Nobre

O SR. PHILEMON RODRIGUES (PTB - MG. Deputado, ajudaria muito se V. Ex" registrasse no
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido painel.
Trabalhista Brasileiro está em obstrução. O SR. CHICO VIGILANTE - Peço a palavra

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- pela ordem, Sr. Presidente.
são do orador.) Sr. Presidente, estamos.com o fluxo O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem a
de votação completamente paralisado há alguns mi- palavra V. ExD.
nutos. O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-

O SR. ODELMO LEÃO (BlocoIPPB - MG. sem são do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do Parti-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBIPL do dos Trabalhadores está em óbstrução.
está em obstrução. O SR. ODELMO LEÃO (BJoco/PPB - MG.

O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT continua PPBlPL está em obstrução.
em obstrução. O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs-
são do orador.) - Sr. Presidente, o Partido dos Tra- trução.
balhadores continua com a primeira obstrução do O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
ano. dência vai encerrar a votação.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG. O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco a palavra pela ordem.
PPBlPL está em obstrução. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi- Ex!! a palavra.
dente, peço a palavra pela ordem. O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
Ex" a palavra. PPBlPL está em obstrução.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BJocoIPPB - O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, com são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs-
todo o respeito, indago qual o tempo que V. EXª ain- trução.
da aguardará para encerrar esta votação. O SR. INOCÊNCIO OUVEIRA (PFL - PE.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - O tem- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido
po que o Regimento me permite. da Frente Liberal recomenda o voto -sim-.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Não enten- O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
di, Sr. Presidente. A votação iniciou-se às 16h30min. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente, PPBlPL está em obstrução.
peço a palavra pela ordem. O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs-
Ex" a palavra. trução.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- O SR. ODELMO LEÃO (BJoco/PPB - MG.
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT continua em Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
obstrução. PPBlPL continua em obstrução.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB - O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi-
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- dência vai encerrar a votação. (Pausa.)
co PPBIPL está em obstrução. O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-

O SR. FERNANDO LYRA - Peço a palavra são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs-
pela ordem, Sr. Presidente. trução.
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o SR. ODELMO LEÃO (BlocolPPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPB/PL está em obstrução.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, não existe mais
ninguém para votar.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - V. EX
é logo desmentido pelo Deputado Costa Ferreira.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPB/PL está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - É la
mentável, Deputado Chico Vigilante, V. ExA querer
impedir que um colega vote.

O SR. CHICO VIGILANTE - Infelizmente, há
alguns maranhenses muito atrasados.

O SR. NILSON GIBSON - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma consulta a V. ExIl sobre a
votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exl:\ a palavra.

O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, no início da vota
ção a orientação do PSB foi pela obstrução. Nós
respondemos pela Liderança do partido. Todavia,
posteriormente houve um encaminhamento do Líder
titular, que pessoalmente não é pela obstrução. Per
gunto a V. Ex- se há algum problema administrativo,
para não me prejudicar e não reduzir o meu verme
lho no PT.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Nilson Gibson, V. ExA deu a orientação em nome
do partido. O Deputado Fernando Lyra, Líder efetivo
do PSDB, fez questão de dizer que falava como De
putado. Então, acho que não há qualquer dúvida.

O SR. NILSON GIBSON - Agradeço a V. ExA,
Sr. Presidente. e PSB está em obstrução.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExA a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - e BlocolPPBlPL está em
obstrução, Sr. Presidente.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - e PT está em obstrução, Sr. Presi
dente.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exl:I a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, pergunto a
V. EX- por quanto tempo mais os painéis ficarão
abertos.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Por
mais alguns minutos, nobre Deputado.

O SR. CHICO VIGILANTE - Há mais de uma
hora.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, o Blo
colPPBIPL está em obstrução.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExIl a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, V. Exl:I tem controle
absoluto sobre a Casa e sabe muito bem que não há
mais de dez Deputados em Brasília para votar, no
dia de hoje.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Estou
se pautando pelo número de presença registrada na
portaria. Como é muito elevado, não quero impedir
os Deputados de se manifestarem.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
ExB a palavra.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. Ex'
está descontando o número de Parlamentares dos
partidos que se declararam em obstrução?

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A maté
ria está vencida, nobre Deputado.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi
dente, o Bloco PPBlPL está em obstrução.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - PL 
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPB/PL está em obstrução.

O SR." AVRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto -sim-.

O SR. ODELMO LEÃO (BlocolPPB - PL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBlPL
está em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência vai encerrar a votação, pois já deu oportuni
dade para que todos os Deputados que se encon
tram nas dependências da Casa pudessem votar.

e Deputado Antônio Geraldo chega neste ins
tante...
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o SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR." PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex!! a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - PL. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBIPL
está em obstrução.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs
trução.

Sr. Presidente, até os telefones da assessoria
já pararam, pois não estão encontrando mais nin
guém em Brasília.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocolPPB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co PPBIPL está em obstrução.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL está em obstrução.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden
te, peço a palavra para uma questão de ordem so
bre o processo de votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exll a palavra.

O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, indago de
V. EXª se os novos Deputados, aqueles que assumi
ram no dia 2 de janeiro, já têm seus códigos de vota
ção e se seus nomes constam do painel. Caso con
trário, apelo a V. EXª para que eles possam votar por
meio do microfone de apartes.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Todos
já têm seus códigos, Deputado Inocêncio Oliveira.
Naturalmente, os que tiverem qualquer tipo de difi
culdade poderão recorrer à Mesa, e seus votos se
rão computados por meio do microfone.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs
trução.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
·simN

•

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo
co/PPB - PL está em obstrução.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exa a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, esta é uma das
mais loucas votações de nossa história. Todos so
mos testemunhas de que V. Exil, de fato, zelou pelo
quorum, mas infelizmente não haverá número. So
mos testemunhas disso. Então, peço a V. Ex!! que
encerre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Chico Vigilante, por favor.

Tem a palavra o Deputado Odelmo Leão.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL continua em obstrução e consulta V. EXª so
bre o encerramento da votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi
dência informa a V. EXª que o encerramento se dará
dentro de alguns minutos.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, agra
deço em nome do Plenário. .

O SR. AYRTON XEREZ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB reco
menda o voto Nsim".

O SR. RICARDO HERÁCUO (PSB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB continua
em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Mesa
informa que o nosso quorum atrasou um pouco em
função dos trabalhos da Comissão de Orçamento e
também da falta de luz, mas vamos concluir a vota
ção.

O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, desculpe-me V.
Exa, mas, como membro da Comissão de Orçamen
to, informo-Ihe que não há reunião lá, não.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Há sim,
Deputado Chico Vigilante.

Tem a palavra o Deputado Odelmo Leão.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL está em obstrução.
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a informa a sua bancada que vamos manter a obstru-
palavra o Deputado Snvio Torres. ção.

O SR. SILVIO TORRES (PSDB - SP. Sem re- O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Presidente,
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB apela peço a palavra pela ordem.
aos Srs. Deputados que porventura estejam nos cor- O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
redores da Casa para que compareçam ao plenário, EX- a palavra.
porque é de fundamental importância que a Câmara O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB -
dos Deputados, no primeiro dia de sua convocação SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, V. ExB
extraordinária, tenha quorum. Gostaria que este disse que iria marcar mais alguns minutos, e já se
apelo fosse ouvido pelos demais Deputados da passaram muitos.

Casa. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Quan-
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA - Sr. Presiden- tos, e por conta de V. EX-I

te, peço a palavra pela ordem. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. 'presi-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. dente, V. Exi' não pode ter o direito de brincar com o

Ex" a palavra. Parlamentar. Eu falei a V. Exª com respeito e exijo
O SR. INOCÊNCIO OLIVEIRA (PFL - PE. ser tratado com respeito também.

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Partido O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa-
da Frente Liberal recomenda o voto "sim" e faz um do, não vou dialogar com V. Ex".
apelo aos Srs. Deputados para que acorram ao ple- Com a palavra o Deputado Odelmo Leão.
nário, para que possamos concluir esta votação. O SR. ODELMO LEÃO (BlocolPPB - MG.

Trata-se da primeiro votação da convocação Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
extraordinária e precisamos ter quorum para pros- PPBlPL está em obstrução.
seguir na pauta. Portanto, é fundamental que atinja- O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi-
mos o quorum regimental para concluir esta vota- são do orador.) - Apelo aos Deputados do PSDB
ção e iniciar a apreciação do restante da matéria. que ainda não votaram para que venham fá-lo.
Faltam apenas três votos para atingirmos o quorum O voto é "sim".

regimental. O SR. CHICO VIGILANTE - Sr. Presidente,
Faço este apelo aos Srs. Deputados para que peço a palavra pela ordem.

venham ao plenário, a fim de que possamos concluir O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
esta .votação e continuar na apreciação da Ordem Ex" a palavra.

do Dia. O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-
O PFL recomenda o voto "sim". são do orador.) - Sr. Presidente, isso é uma peque-
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a na amostra do que será quando da reeleição.

palavra o Deputado Amaldo Faria de Sá. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a
O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocoIPPB - palavra o Deputado Odelmo Leão.

SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Blo- O SR. ODELMO LEÃO (BlocolPPB - MG.
co PPBlPL está em obstrução. Sabe-se que o quo- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
rum necessário é de 257 Deputados, porque esta PPBlPL está em obstrução e informa a sua bancada
não é a votação da emenda da reeleição. que, dado o número, vamos manter a obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Com a O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-
palavra o Deputado Odelmo Leão. são do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do Parti-

o SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG. do dos Trabalhadores vai continuar em obstrução, e
Sem revisão do orador.) - Sr. "residente, o Bloco isso é uma pequena amostra do que faremos na
PPBlPL está em obstrução. reeleição.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
são do orador.) - Só desejo comunicar que o Partido revisão do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do
dos Trabalhadores, mesmo que seja alcançado o PDT vai continuar obstruindo os trabalhos do Plená-
quorum regimental, vai continuar em obstrução, rio, embora possamos, de repente, chegar ao quo-
sem marcar presença. rum necessário.

O SR. ODELMO LEÃO (BlocolPPB - MG. O ·SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - O Bloco PPBIPL também Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco



O SR. ALDO ARANTES (PCdoB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o pedoB conti
nua em obstrução.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL continua em obstrução e solicita que a Pre
sidência encerre a votação.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Dentro
de alguns instantes. Já temos quorum inclusive
para fazê-lo, mas queremos dar oportunidade a to
dos os que quiserem votar. Os que não quiserem
não votarão. Em instantes, encerrarei a votação.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL recomenda a seus Deputados que mante
nham a obstrução.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT continua e
obstrução.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL, mesmo obtendo quorum, pede a sua ban
cada que permaneça em obstrução.

O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDS solicita
aos Srs. Deputados que venham ao plenário e àque
les que ainda não votaram que votem ·sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT continua em
obstrução.

O SR. RICARDO HERÁCUO - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Exª a palavra.
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PPBlPL é pela obstrução e vai permanecer em obs- O SR. ODELMO LEÃO (Bloco PPB - MG.
trução. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- PPBlPL se mantém em obstrução.
são do orador.) - Sr. Presidente, o Plenário já está à O SR. MATHEUS SCHMIDT (PDT - RS. Sem
beira de um ataque de nervos. revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PDT se man-

O Govemo está vendo que não vai ser fácil. tém em obstrução.
O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP.Sem revi- O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi-

são do orador.) - Sr. Presidente, o Governo não são do orador.) - Sr. Presidente, o PT continua em
está vendo nada. Estamos apelando para os Depu- obstrução em respeito àqueles que permanecem em
tados do PSDB virem votar. plenário até agora.

O SR. CHICO VIGILANTE - O Governo veste O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG.
a carapuça facilmente. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco

O SR. JOSÉ ANíBAL - Não há Governo aqui. PPBlPL se mantém em obstrução.
É o Parlamento. O SR. MARCONI PERILLO (PSDB - GO. Sem

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Não revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB enca-
vou permitir discussão paralela. minha o voto ·sim".

O SR. CHICO VIGILANTE - Tudo isso é o c0

meço.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Se V.

Exª insistir, terei de desligar o microfone de V. Exil e
não gostaria de fazê-lo.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco PPBlMG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBIPL
está em obstrução.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT continua em
obstrução.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco PPBlMG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco PPBIPL
se mantém em obstrução.

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT se mantém
em obstrução.

O SR. AYRTON XEREZ (PSDB - RJ. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, o PSDB vota
·sim".

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, o PT está em obs
trução. Estamos pagando para ver como o Governo
aprovará aqui a emenda da reeleição.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Deputa
do Chico Vigilante, peço a V. Ex" que não insista,
senão serei obrigado a desligar o microfone.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
Ex" a palavra.



Roraima

Elton Rohnelt - Bloco - PSC - Sim
Luciano Castro - PSDB - Sim
Moisés Lipnik - PTB - Sim

Amapá

Fátima Pelaes - PSDB - Sim
Murilo Pinheiro - PFL - Sim
Raquel Capiberibe - PSB - Sim
Sérgio Barcellos - PFL - Sim

Pará

Anivaldo Vale - Bloco - PPB - Sim
Asdrubal Bentes - Bloco - PMDB - Sim
Elcione Barbalho - Bloco - PMDB - Sim
Mario Martins - Bloco - PMDB - Sim
Olavio Rocha - PSDB - Sim
Socorro Gomes - PCdoB - Não
Vic Pires Franco - PFL - Sim
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O SR. RICARDO HERÁCUO (PSB - PE. Sem O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A presi-
revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PSB sai da dência vai anunciar o resultado da votação: 254 vo-
obstrução, e o Deputado Ricardo Heráclio vota tos "sim"; 5 votos "não"; "abstenção'" 7. S..-s e Srs.
"sim", eu havia votado "não". Deputados, peço perdão porque houve erro na com-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Será re- putação dos votos. Os Deputados Ricardo :qráclio
tificado, Deputado. e Paulo Gouvêa votaram "sim". ConseqOentem6ntc,

O SR. RICARDO HERÁCLIO - Agradeço a V. teríamos, no mínimo, 255 votos "sim".

Ex
il

• O SÁ. ARNALDO FARIA DE SÁ - Sr. Presi-
O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço dente, peço a palavra pela ordem.

a palavra pela ordem. O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. EX- a palavra.

EX- a palavra. O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (BlocolPPB -
O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG. SP. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, não

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco entendi o seu esclarecimento.
PPBlPL recomenda a sua bancada que mantenha a O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Os De-
obstrução. putados Ricardo Heráclio e Paulo Gouvêa pedi-

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- ram retificação de voto antes do anúncio do re-
são do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do Parti- sultado da votação, portanto, em tempo hábil.
do dos Trabalhadores mantém a obstrução. Houve erro por parte da Assessoria e pedi que

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB - MG. fosse corrigido.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco A Mesa vai anunciar o resultado correto da vo-
PPBlPL solicita a sua bancada que mantenha a obs- tação: 255 Srs. Deputados votaram "sim"; 5 Srs. De-
trução. putados votaram "não"; "abstenções", 6; total: 266

O SR. ~HICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revi- Srs. Deputados.
são do orador.) - Sr. Presidente, a bancada do Parti- O requerimento voltará à apreciação, pois não
do dos Trabalhadores continua em obstrução. foi aprovado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A Presi- O requerimento de urgência para o Projeto de
dência vai encerrar avotação. Lei nQ 2.653/96 foi rejeitado.

O SR. ODELMO LEÃO - Sr. Presidente, peço (Manifestação do Plenário.)
a palavra pela ordem. VOTARAM OS SEGUINTES SENHORES DE-

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V. PUTADOS:
ExIl a palavra.

O SR. ODELMO LEÃO (Bloco/PPB ~ MG.
Sem revisão .. do orador.) - Sr. Presidente, o Bloco
PPBlPL solicita à sua, p~ncada que mantenha a obs-
trução. .

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - A presi
dência vai encerrar a votação e proclamar o resulta-
do. Está encerrada a votação. .

Peço paciência ao Plenário,' pois houve algu
mas retificações...

O SR. ANTÔNio BRASIL -' Sr. Presidente,
peço a palavra p~la ordem.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Tem V.
E~ a palavra.

O SR. ANTÔNIO BRASIL (PMDB - PA. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente quero registrar
meu voto "não".

O SR. PRESIDENTE (Luís EdUardo) - O regis-
tro constará em ata. "
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Amazonas

Arthur Virgnio - PSDB - Sim
Claudio Chaves - PFL - Sim
João Thome Mestrinho - Bloco - PMDB - Sim

Rondônia

Confucio Moura - Bloco - PMDB - Sim
Emerson Olavo Pires - Bloco - PMD~ - Sim
Expedito Junior - Bloco - PPB - Sim.
Marinha Raupp - PSDB - Sim
Moisés Bennesby - Bloco - PL - Sim
Oscar Andrade - Bloco - PMDB - Sim

Acre

Célia Mendes - PFL - Sim
Chicão Brígido - Bloco - PMDB - Sim
João Maia - PFL - Sim
Ronivon Santiago - PFL - Sim
Zila Bezerra - PFL - Sim

Tocantins

Paulo Mourão - PSDB - Sim
Udson Bandeira - Bloco - PMDB - Sim

Maranhão

Alberico Filho - Bloco - PMDB - Abstenção
Antônio Joaquim Araújo - PFL - Abstenção
César Bandeira - PFL - Sim
Costa Ferreira - PFL - Sim
Jayme Santana - PSDB - Sim
Mauro Fecury - PFL - Sim
Pedro Novais - Bloco - PMDB - Sim
Sebastião Madeira - PSDB - Sim

ceará

Anibal Gomes - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Balhmann - PSDB - Sim
Edson Silva - PSDB - Sim
Firmo de Castro - PSDB - Sim
Gonzaga Mata - Bloco - PMDB - Sim
Leonidas Cristino - PSDB - Sim
Paes de Andrade - Bloco - PMDB - Sim
Pimentel Gomes - PSDB - Sim
Raimundo Matos - PSDB - Sim
Rommel Feij6 - PSDB - Sim
Ubiratan Aguiar - PSDB - Sim
Vicente Arruda - PSDB - Sim

Piauí

Alberto Silva - Bloco - PMDB - Sim
B. Sá - PSDB - Sim

Sim

Ciro Nogueira - PFL - Sim
Heráclito Fortes - PFL - Sim
João Henrique - Bloco ..., PMDB - Sim
Júlio César - PFL - Sim
Mussa Demes - PFL - Sim
Paes Landim - PFL - Sim

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL - Sim
Betinho Rosado - PFL - Sim
Cipriano Correia - PSDB - Sim
Henrique Eduardo Alves - Bloco - PMDB -

Iberê Ferreira - PFL - Sim
João Faustino - PSDB - Sim

Paraíba

Adauto Pereira - PFL -.Sim
Alvaro Gaudencio Neto - PFL - Sim
Amando Abilio - Bloco - PMDB - Sim
Efraim Morais - PFL - Sim
Ivandro Cunha Lima -Bloco - PMDB..., Sim
José Aldemir - Bloco - PMDB - Sim
Ricardo Rique - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Paulino - Bloco - PMDB - Sim
Wilson Braga - PDT - Sim

Pernambuco

Antônio Geraldo - PFL - Sim
Fernando Lyra - PSB - Sim
Gonzaga Patriota - PSB - Não
Inocêncio Oliveira - PFL - Sim
José Jorge - PFL - Sim
José Mendonça Bezerra - PFL..., Sim
José Múcio Monteiro - PFL - Sim
Lu~ Piauhylino - PSDB - Sim
Mendonça Rlho - PFL - Sim
Nilson Gibson - PSB - Abstenção
Ricardo Heráclito - PSB - Não
Roberto Fontes - PFL - Sim
Sérgio Guerra - PSB - Sim
Silvio Pessoa - PSDB - Sim
Wilson Campos - PSDB- Sim

Alagoas

Alberico Cordeiro - PTB - Sim
Benedito de Lira - PFL - Sim
Ceci Cunha - PSDB - Sim
Femando Torres - PSDB..., Sim
José Thomaz Nono - PSDB - Sim
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Sergipe

Adelson Ribeiro - PSDB - Sim
Carlos Magno - PFL - Sim
Pedro Valadares - PSB - Sim
Wilson Cunha - PFL - Sim

Bahia

Aroldo Cedraz - PFL - Sim
Benito Gama - PFL - Sim
Claudio Cajado - PFL - Sim
Colbert Martins - Bloco - PMDB - Sim
Domingos Leonelli - PSDB - Sim
Eujácio Simões - Bloco - PL - Sim
Félix Mendonça - PTB - Sim
Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB - Sim
Jaime Fernandes - PFL - Sim
Jairo Carneiro - PFL - Sim
João Almeida - Bloco - PMDB - Sim
João Carlos Bacelar - Bloco - PSC - Sim
José Carlos Aleluia - PFL - Sim
José Lourenço - Bloco - PPB - Sim
José Rocha - PFL - Sim
Leur Lomanto - PFL - Sim
Luís Eduardo - PFL - Abstenção (Art. 17 § 12

do RICD)
Luiz Braga - PFL - Sim
Luiz Moreira - PFL - Sim
Manoel Castro - PFL - Sim
Mário Negrornonte - PSDB - Sim
Nestor Duarte - Bloco - PMDB - Sim
Pedro lrujo - Bloco - PMDB - Sim
Roberto Santos - PSDB - Sim
Roland Lavigne - PFL - Sim
Simara Ellery - Bloco - PMDB - Sim
Ursicino Queiroz - PFL - Sim

Minas Gerais

Ademir Lucas - PSDB - Sim
Antônio Aureliano - PSDB - Sim
Antônio do Valle - Bloco - PMDB - Sim
Aracely de Paula - PFL - Sim
Armando Costa - Bloco - PMDB - Sim
Carlos Melles - PFL - Sim
Carlos Mosconi - PSDB - Sim
Danilo de Castro - PSDB - Sim
Elias Murad - PSDB - Sim
Eliseu Resende - PFL - Sim
Fernando Diniz - Bloco - PMDB - Sim
Francisco Horta - Bloco - PL - Sim

Genésio Bernardino - Bloco - PMDB - Sim
Hugo'Rodriguds da Cunha - PFL - Sirn
Jaime Martins - PFL - Sim
João Magalhães - PFL - Sim
José Santana de Vasconcellos - PFL - Sim
Lael Varella - PFL - Sim
Marcos Lima - Bloco - PMDB - Sim
Osmânio Pereira - PSDB - Sim
Paulo Heslander - PTB - Sim
Raul Belém - PFL - Sim
Roberto Brant - PSDB - Sim
Saraiva Felipe - Bloco - PMDB - Sim
Silas Brasileiro - Bloco - PMDB - Sim
zaire Rezende - Bloco - PMDB - Sim

Espírito santo

Adelson Salvador - Bloco - PMDB - Abstenção
Feu Rosa - PSDB - Sim
Rita Camata - Bloco - PMDB - Não
Roberto Valadão - Bloco - PMDB - Sim

Rio de Janeiro

Aldir Cabral - PFL - Sim
Alexandre Santos - PSDB - Sim
Arolde de Oliveira - PFL - Sim
Ayrton Xerez - PSDB - Sim
Candinho Mattos - PSDB - Sim
Fernando Gabeira - PV - Sim
Fernando Gonçalves - PTB - Sim
Fernando Lopes - PDT - Não
Flávio Palmier da Veiga - PSDB - Sim
Itamar Serpa - PSDB - Sim
Lima Netto - PFL - Sim
Moreira Franco - Bloco - PMDB - Sim
Noel de Oliveira - Bloco - PMDB - Sim
Paulo Feij6 - PSDB - Sim
Roberto Jefferson - PTB - Sim
Rubern Medina - PFL - Sim
Sérgio Arouca - PPS - Não
Simão Sessirn - PSDB - Sim
Vanessa Felippe - PSDB - Sim

São Paulo

Alberto Goldman - Bloco - PMDB - Sim
Almino Affonso - PSDB - Sim
Aloysio Nunes Ferreira - Bloco - PMDB - Sim
Antônio Carlos Pannunzio - PSDB - Sim
Arnaldo Madeira - PSDB - Sim
Carlos Apolinário - Bloco - PMDB - Sim
Carlos Nelson - Bloco - PMDB - Sim
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Celso Russomanno - PSDB - Sim Flávio Derzi - Bloco - PPB - Sim
Corauci Sobrinho - PFL - Sim Marçal Filho - Bloco - PMDB - Sim
Dalila Figueiredo - PSDB - Sim Marilu Guimarães - PFL - Sim .
De Velasco - Bloco - PSD - Sim Marisa Serrano - Bloco - PMDB - Sim
Edinho Araújo - Bloco - PMDB - Sim Nelson Trad - PTB - Sim
Franco Montoro - PSDB - Sim Saulo Queiroz - PFL - Sim
Hélio Rosas - Bloco - PMDB - Sim Paraná

José Anibal- PSDB - Sim Abelardo Lupion _ PFL - Sim
José de Abreu - PSDB - Sim Affonso Camargo _ PFL _ Sim
José Pinotti - Bloco - PMDB - Sim Alexandre Ceranto - PFL - Sim
Jurandyr Paixão - Bloco - PMDB - Sim Antônio Ueno _ PFL - Sim
Koyu lha - PSDB - Sim Djalma de Almeida César - Bloco - PMDB - Sim
Luiz Maximo - PSDB - Sim Flávio Ams _ PSDB - Sim
Maluly Netto - PFL - Sim Hermes Parcianello - Bloco - PMDB - Sim
Marcelo Barbieri - Bloco - PMDB - Sim Homero Oguido - Bloco - PMDB - Sim
Marqu:nho Chedid - Bloco - PSD - Sim José Borba _ PTB - Sim
Maurício Najar - PFL - Sim Luciano Pizzatto - PFL - Sim
Michel Temer - Bloco - PMDB - Sim Luiz Carlos Hauly - PSDB - Sim
Nelson Marquezelli - PTB - Abstenção Max Rosenmann - Bloco - PMDB - Sim
Paulo Lima - PFL - Sim Odilio Balbinotti - PTB - Sim
Pedro Vves - Bloco - PMDB - Sim Paulo Cordeiro - PTB - Sim
Robson Tuma - Bloco - PSL - Sim Werner Wanderer - PFL - Sim
Salvador Zimbaldi - PSDB - Sim Santa Catarina

Silvio Torres - :SDB - Sim. Dejandir Dalpasquale _ Bloco _ PMDB _ Sim
Tuga Angeraml.-.PSDB - Sim. Edinho Bez _ Bloco _ PMDB _ Sim
Wel~on Gaspannl - PSD~ - Sim Edison Andrino _ Bloco _ PMDB _ Sim
Zulale Cobra - PSDB - Sim J ' C ri V'· PFL S'lm

ose a os lelra - -
Mato Grosso Neuto de Conto - Bloco - PMDB - Sim

Murilo Domingos - PTB - Sim Paulo Bauer - PFL - Sim
Oswaldo Soler - PSDB - Sim Paulo Bornhausen - PFL - Sim
Pedro Henry - PSDB - Sim Paulo Gouvea - PFL - Abstenção
Rodrigues Palma - PTB - Sim Valdir Colatto - Bloco - PMDB - Sim
Rogério Silva - PFL - Sim Rio Grande do Sul

Teté Bezerra - Bloco - PMDB - Sim Adroaldo Streck _ PSDB _ Sim

Distrito Federal Arlindo Vargas - PTB - Sim
Augusto Carvalho - PPS - Sim Darcísio Perondi - Bloco - PMDB - Sim

Goiás Eliseu Padilha - Bloco - PMDB - Sim
. Ezidio Pinheiro - PSDB - Sim

Barbosa Neto - Bloco - PMDB -:- Sim Germano Rigotto _ Bloco _ PMDB _ Sim
João Natal- Bloco - PMDB - Sim Ivo Mainardi _ Bloco _ PMDB _ Sim
Jovair Arantes - PSDB - Sim Jair Soares _ PFL _ Sim
Marconi Perillo - PSDB - Sim Nelson Marchezan _ PSDB _ Sim
Orcino Gonçalves - Bloco - PMDB - Sim Odacir Klein _ Bloco _ PMDB _ Sim
Vilmar Rocha -PFL - Sim Osvaldo Biolchi _ PTB _ Sim
Zé Gomes da Rocha - Bloco - PSD - Sim Paulo Ritzel- Bloco _ PMDB _ Sim

Mato Grosso do Sul Wilson Cignachi - Bloco - PMDB - Sim
Dilso Sperafico - Bloco - PMDB - Sim Veda Crusius - PSDB - Sim



Assina: Deputado Odelmo Leão, Líder
do Bloco Parlamentar PPB/PL.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação a matéria.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam corno se acham. (Pausa.)

APROVADO.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Apre
sentação de proposições.

Os Srs. Deputados que tenham proposições a
apresentar podem fazê-lo.

APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHO
RES:

FERNANDO FERRO E OUTROS - Projeto de
lei que altera a Lei nº 7.802, de 1989, para acrescen
tar parágrafos ao art. 13.

Projeto de lei que veda a produção, o transpor
te, o armazenamento, a comercialização, a propa
ganda comercial, a utilização, a importação e a ex
portação de agrotóxicos que tenham por princípio
ativo o organofosforado metamidophos e dá outras
providências.

FERNANDO FERRO - Requerimento de infor
l11açóes ao Ministério da Agricultura e do Abasteci
mento sobre processo de registro dos agrotóxicos
Tamaron e Paraquat.

Requerimento de informações ao Ministério da
Saúde sobre processo de registro dos agrotóxicos
Tamaron e Paraquat.

Requerimento de informações ao Ministério do
Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazô
nia Legal sobre processo de registro dos agrotóxicos
Tamaron e Paraquat.

NILSON GIBSON - Projeto de lei que denomi
na -Rodovia Senador Aderbal Jurema" o trecho fe
deral da BR-101 compreendido entre a cidade do
Jaboatão dos Guararapes (Prazeres) e o Cabo, no
Estado de Pernambuco.

OS SENHORES LfDERES - Requerimento ao
Presidente da Câmara dos Deputados de urgência
para apreciação do Projeto de Lei nl! 1.83O-A, de
1996, de autoria do Deputado Antônio Kandir, que
dispõe sobre a constituição e funcionamento de So
ciedade de Garantia Solidária e a securitização de
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O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - 225, de 1994, constante do Item 2 da Ordem
-1 _ do Dia, por tratar-se de matéria de grande

complexidade carecendo de maior análise
PROJETO DE LEI NR 1.131-A, DE 1995 para posicionamento de nossa bancada.

(Do Sr. Feu Rosa)
Sala das Sessões, 7 de janeiro de

Discussão, em turno único, do Projeto 1997.
de Lei nl! 1.131, de 1995, que altera a reda
ção de dispositivos da Lei nl! 8.212, de 24 de
julho de 1991, que -dispõe sobre a organiza
ção da seguridade Social, institui Plano de
Custeio e dá outras providências-. Pendente
de pareceres das Comissões: de ,segurida
de Social e Família; de Finanças e Tributa
ção; e de Constituição e Justiça e de Reda
ção.

Tendo apensado os de nl!s 1.132195,
1.304195 e'1.364195.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa requerimento no seguinte teor:

senhor Presidente,

, Nos termos regimentais requeiro retira
da de pauta do Projeto de Lei nl! 1.131-A,
constante do Item 1 da Ordem do Dia, por
tratar-se de matéria de grande complexida
de carecendo de maior análise para posicio
namento da nossa bancada.

Sala das Sessões, 7 de janeiro de
1997.

Assina: DeputadO Odelmo Leão, Líder
do Bloco Parlamentar PPB/PL.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Em vo
tação a matéria.

Os Srs. Deputados que o aprovam permane
çam como se acham. (Pausa~)

APROVADO.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -

-2-
PROJETO DE RESOLUÇÃO NI! 225, DE 1994

(Da Mesa)

Discussão, em tumo único, do Projeto
de Resolução nl! 225, de 1994, que cria o
Centro de Informática e dá outras providên
cias.

O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) - Sobre a
mesa requerimento no seguinte teor:

senhor Presidente,

Nos termos regimentais requeiro a reti
rada de pauta do Projeto de Resolução nl!



Tem a palavra o Sr. Haroldo Sabóia, pelo PT.

VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

O SR. CUNHA BUENO - Sr. P~esidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem V.
Ex" a palavra.

O SR. CUNHA BUENO (Bloco PPBlPL - SP.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o PPB,
nosso partido, e a coligação PL estão em obstrução.

Pergunto a V. EXª se, para efeitos administrati:'
vos, é preciso que agora, terminada a fase de vota
ção, marquemos presença. Conforme leitura que fiz
do Regimento Interno, esse registro não é preciso,
uma vez que o Líder declarou que o partido encon
tra-se em obstrução. '

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A
obstrução partidária refere-se ao processo de vota
ção, mas para obter presença recomendo a V. Ex"
registrá-Ia no painel da Câmara, que será reaberto
logo a seguir.

O SR. CUNHA BUENO - Independentemente
da abertura do painel, Sr. Presidente, desde já regig.,
tro minha presença. "

O SR. JOSÉ TELES - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Tem V"
Ex" a palavra.

O SR. JOSÉ TELES (Bloco PPBIPL- SE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, o Deputa
do José Teles do PPB, que está em çbstrução, tam
bém registra presença.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Deve V.
Ex" registrá-Ia no painel.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Vai-:se
passar ao horário de
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contas e valores a receber das microempresas e O SR. HAROLDO SABÓiA (PT -- MA) - Sr.
empresas de pequeno porte. Presidente, Sr'ls e Srs. Deputados, venho a esta tri-

ARTHUR vIGíLIa - Projeto de lei que dispõe buna, em nome da Liderança do Partido dos Traba-
sobre a obrigatoriedade de aposição de fotografia no Ihadores, registrar graves fatos ocorridos no meu
título de eleitor. Estado, Maranhão.

SANDRA STARLlNG E OUTROS - Requeri- Sr. Presidente, no último sábado, foi alvejado e
mento ao Presidente da Câmara dos Deputados de encontra-se em estado grave o Vice-Presidente do
instituição de Comissão Extema destinada à vistoria Sindicato dos Trabalhadores Rurais da cidade de
das áreas de Minas Gerais atingidas pelas"recentes Coroatá, Walter Guimarães, vítima que foi da sanha
inundações ocorridas naquele Estado. dos poderosos, dos grandes proprietários, acoberta

dos que estão pelo ex-Prefeito, ex-Deputado Federal
O Sr. Luís Eduardo, Presidente, deixa o Sr. Ricardo Murad, que se utiliza dos meios de co-

a cadeira da presidência, que é ocupada municação local (TV Cidade e a estação da Rádio
pelo Sr. Wilson Braga, 4

Q
Suplente de se- Rio Jordão, ambos de sua propriedade) para levan-

cretário. tar a população contra os sindicalistas e os trabalha-
dores rurais do Maranhão.

Fatos igualmente graves, Sr. Presidente, ocor
reram no dia de ontem, segunda-feira,quançioo Bis
po Auxiliar de São Luís, D. Xavier GilIes de Meau
pau Dableiges, o Pe. Oswaldo Marinho,' Prefeito de
Santa Rita, e o Vice-Prefeito' da cidade; Dr. Antônio
José Muniz, foram seguidos e detidos por jagunços
na Fazenda Ypioca, a dez quilômetros da,sede do
Município de Santa Rita.

Santa Rita, Sr. Presidente, dista setenta quilô
metros de São Luís. Por força de uma liminar do juiz
da comarca de Rosário, Dr. Ailton Castro, foram
deslocados mais de cinqüenta policiais militares
para garantir o despejo de cem famílias que vivem
há três gerações na área, crial:1do um clima de terror
naquele Município. '

Às 13h50min de' ~nteÔi 'liguei para ó'Ministro
Nelson Jobim e exigi que o seU Ministério'tomasse
medidas urgentes para impedir que continuassem
detidns' por jagunços na Fazenda Santà Fi/amena,
além daquelas autoridades já citadas, oex'-Deputa.,
do Domingos Dutra, Vice-Prefeito de São'hJís, o De
putado Vila Nova, o Sr. Francisco Sales, de .oliveira,
Secretário da Política Agrária da Confederação Na
cional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG,
o advogado Dr. Joao Maciel e,representéÍ.htés de en
tidades civis como o Sr. Nonato Rodrigues, Secretá
rio da Fetaema, Cáfitas, CP'T;l'qMDDH

Solicitei ao Ministro da Justiça, Dr: Nelson Jo
bim, que intercedesse jur.to à Governadora,Roseana
Sarney para retirar a Polícia Militar daquele conflito.
A Govemadora atendeu à int~diação do Ministro
e determinou que'áforça militiú não desse cobertura
ao cumprimento da'liminar. ContUdo, a SrS Governa
dora poderia fazer mais e melhor: usar da sua auto
ridade e mandar Desarmar e ,prender os jagunços,
os pistoleiros e o Sr. Everardo, Teles, representante
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do Grupo Ypioca, um grande grupo agroindustrial do Prof. Paulo Renato, prestigiou as ações do ensino
Estado do Ceará, que se diz proprietário da Fazenda básico, dentro da grande tradição do maior pensador
Santa Filomena. A posição do Governo do Estado brasileiro da educação nos últimos 50 anos, Anísio
foi, portanto, dúbia. De um lado atendeu à interme- Teixeira, discípulo do grande Fernando de Azeredo,
diação do Ministro, mas de outro se revelou impa- que ao lutar pela criação do atual FNDE o fez visan-
tente para desarmar os pistoleiros e prender os ja- do exclusivamente ao Fundo de Ensino Primário.
gunços. Barjas Negri, na prática, privilegiou os princípios de

Para ilustrar a gravidade do conflito, hoje pela Anísio Teixeira e foi o responsável, portanto, pelas
manhã, o Dr. Marcos Kowarick, Presidente do Insti- medidas que prestigiam as escolas municipais, as
tuto de Terras do Maranhão, se deslocou para a escolas do ensino básico em nosso País. Inclusive
área representando a Governadora do Estado, mas os cálculos constantes da Emenda Constitucional
foi impedido de lá entrar pelo Sr. Everardo Teles sobre o Fundo de Valorização do Magistério têm
Ferreira, representante do Grupo Ypioca. Como ve- muita semelhança com a idéia defendida por Anísio
mos, Sr. Presidente é grande a inquietação e inse- Teixeira já em 1957.
gurança dos trabalhadores rurais no meu Estado, Suas declarações à imprensa, na semana pas-
Maranhão. sada, mostraram exatamente sua dimensão como

Para finalizar, volto a reclamar o que exigi pela executivo que tem uma visão coerente e lógica dos
manhã da Govemadora através dos meios de comu- problemas brasileiros. E logo anunciou que os recur-
nicação de São Luís: que desarme os pistoleiros, sos da saúde serão canalizados para os Municípios,
que detenha os jagunços e que assegure o direito sobretudo os Municípios pobres - para ajudar o Nor-
de ir e vir no povoado de Santa Filomena estabele- deste -, e foi essa a sua filosofia também no Minis-
cendo a segurança e a tranqüilidade no Município de tério da Educação; Ba~as Negri quer evitar que a
Santa Rita, governado e administrado, desde o dia dispersão de recursos, em termos da ARH, em ter-
1Q, pelo Partido dos Trabalhadores, na figura do Pe. mos de interesses dos Estados, prejudique o cida-
Oswaldo Marinho Fernandes. dão na sua base, em que o sistema de saúde é uma

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. necessidade mais premente, até porque já é uma Ii-
O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Conce- ção acaciana a de que o cidadão mora na cidade;

do a palavra ao Sr. Paes Landim, pelo PFL. não mora na União nem no Estado.
O SR. PAES LANDIM (BlocolPFL - PI) -Sr. Ba~asNegri já disse a que veio. Tenho certeza

Presidente, eu não poderia deixar passar in albis a de que, com sua metodologia, competência, simplici-
nomeação do Prof. Barjas Negri para o cargo de Se- dade, e sobretudo com sua garra para o trabalho,
cretário Executivo do Ministério da Saúde. Trata-se vamos ter reflexos imediatos na política de saúde
de um dos grandes quadros do atual Govemo, que em nosso País. Os recursos não são grandes; são
se impôs pela sua competência, sua nirritant~· - en- escassos, mas dentro do que existe Ba~as Negri já
tre aspas - metodologia de trabalho e capacidade se pr9PÔS a revolucionar a sistemática de sua distri-
organizacional ímpar, além de sua inteligência,' buição.
como Secretário Executivo do Fundo Nacional para 'Minhaúnica preocupação, que tomo a liberda-
o Desenvolvimento da Educação, FNDE. de de expor ao Prof. Ba~as Negri, é com o fato de

Ba~as Negri. veio de Piracicaba. ProfesSor da que em alguns casos, aqueles em que os Municípios
Universidade de Campinas, é um homem apaixona- são desaparelhados, sem nenhuma estrutura hospi-
do pela educação, e é responsável, de uma maneira talar ou mesmo posto de saúde, e às vezes até sem
discreta, silenciosa, pelos êxitos que o Ministério' Clã médicos, é importante que para eles não se canali-
Educação vem obtendo à frente da política educa- zem recursos com o sacrifício do Municípios-chave,
cional em nosso País. Municípios-mãe, Municípios-pólo, para onde se diri-

Sr. Presidente, é importante que homens públi- Qem todos os habitantes das cidades circunvizinhas.
cos com a competência de um Ba~as Negri venham E importante que esses Municípios não sofram pre-
de uma cidade do interior, porque nesse caso co- juízos enquanto os pequenos ainda não tenham
nhecem mais o Brasil real do que certos tecnocratas criado seus centros de saúde, com a contratação de
ou homens públicos que vivem nas megalópoles, médicos e de enfermeiros, sobretudo nos distantes
distantes dos problemas do cidadão comum. rincões do nosso sofrido Nordeste.

Sua visão do processo educacional foi espeta- Sr. Presidente, cheguei em determinado ma-
cular. O FNDE, em consonância com a filosofia do mento até a me irritar com a metodologia de Ba~as.
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É que ele é homem prudente, cauteloso. Ele é ho- O SR. PRESI.DENTE (Wilson Braga) - Conce-
mem de ação e, ao mesmo tempo, reflexivo. Tenho do a palavra ao nobre Deputado Sarney Filho, para
certeza de que essa é a razão por que o Governo completar o tempo do PFL.
Fernando Henrique Cardoso tem certos quadros dis- O SR. SARNEY FILHO (PFL - MA. Sem revi-
eretos, a exemplo de Ba~as Negri, José Luís Portela são do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputa-
e Maria Emnia, do Ministério do Planejamento, que dos, acabo de ouvir o pronunciamento do Deputado
modesta e silenciosamente vêm operando em seus Haroldo Sabóia, representando o PT. S~ Exª se refe-
gabinetes, nas suas ações diárias em favor dos inte- ria a incidentes com trabalhadores rurais, que estão
resses do nosso País. ocorrendo no Estado do Maranhão, principalmente

Por último, Sr. Presidente, permita-mecomen- no Município de Coroatá. gostaria de complementar,
tar notícia que li nos jornais, de que o Sr. Ministro da fornecendo elementos que considero importantes,
Educação estaria propondo ao Conselho Nacional até mesmo para a história do nosso Parlamento.
de Educação a redução de horas dos cursos de Ii- O Prefeito daquela cidade, Deputado Ricardo
cenciatura para formação de professores de 1Q e 2Q Murad, apóia politicamente o grupo do Senador Epi-
graus. tácio Cafeteira, que, aliás, nas últimas eleições para

Sr. Presidente mais importante seria que o Governador do Estado, recebeu o apoio do PT. Pen-
Sr. Ministro restabelecesse a velha filosofia de so que em vez de o Deputado Haroldo Sabóia ligar
Anísio Teixeira, de que ninguém melhor para a para o Ministro da Justiça, S. Exª deveria ligar para o
criança do que pessoas com formação pedagógi- Senador Cafeteira, que é muito amigo do Deputado
ca, ou seja, formadas nas famosas escolas nor- Ricardo Murad, que apoiou, agora nas eleições mu-
mais, que foram destruídas a partir da reforma nicipais, o candidato eleito. Tanto o Deputado Harol-
educacional de 1968. É difícil que um professor do Sabóia, através do PT, quanto o Deputado Ricar-
sofisticado, que ingressou na universidade, tenha do Murad apoiaram o Governador Jaime Santana.
tanta dedicação pela criança quanto uma profes- Quanto à atitude do Governo do Estado, a Go-
sora que estudou numa escola normal e que tem vernadora Roseana Sarney, seguindo uma praxe de
sensibilidade para despertar a criatividade da seu Governo, exige que, para ser cumprida uma Ii-
criança e do jovem adolescente. minar, haja a presença de um defensor público e

As escolas normais perderam prestígio, elas também de um representante da OAB. Tanto é que
que viveram seu auge a partir do grande modelo da o Presidente da República, recentemente, esteve no
Escola Normal que Anísio Teixeira criou na Bahia; meu Estado e pôde ouvir do Arcebispo elogios à po-
da própria Escola Normal Ana Nery, do Rio de Ja- lítica agrícola e de terras que o Governo Roseana
neiro. Seria importante que o Sr. Ministro da Educa- Sarney tem implementado, que é hoje para o Brasil
ção e do Desporto revalorizasse as ações das esco- um exemplo de política sem conflitos.
las normais, as públicas e as religiosas,. ~ exemplo Lamento profundamente que um correligionário
da E~colaNormal Nossa Senhora AU~lh~dora, d~ do PT e do Senador Epitácio Cafeteira esteja promo-
Pe~rohna~ e da .Escola ~_ormal ~adre .Lucla, que fOI vendo, em um Estado que está pacificado, esse tipo
extinta, la ~a ~llInha regl~o de Sao Raimundo Nona- de desordem, que não vai ao encontro da democra-
to, as quais ~Iveram e te~ um grande, papel a de- cia, mas justamente ao contrário, porque a democra-
sempenha~ ainda no .enslno dest~ PaiS, sobretud,o cia requer respeito às leis e principalmente que es-
na for:rnaçao p.eda~óglca, em particular pelo conteu- sas leis beneficiem os mais pobres. O Governo Ro-
do étiCO que Impnmem aos seus educandos e às seana Sarney tem agido nesse sentido.
professoras. . S P 'd t -

, • 1! Portanto, r. resl en e, nao como uma con-
E bem verdade que a LDB(Lel n 9.~93,de testação, mas como uma complementação ao dis-

20 de .d~zembro de 1996) a elas se referiU, .e~- curso do Deputado Haroldo Sabóia, que aqui veio
bora timidamente (art. 62). E.spe,:? que o Mmls- representando a Liderança do PT, acrescento estes
tro Paulo R~nato, na sua aphcaçao, faç~ preva- elementos, para que seja complementada a radio-
lecer o sen,tldo da grandeza.que a Naçao de~e grafia desse triste episódio promovido pelos aliados
emprestar as escolas normais. Sua decadênCia do Senador Cafeteira,
é também uma das causas dos problemas que ..
têm perturbado o ensino básico (a educação e Era o que tinha a dizer.
as primeiras séries do ensino fundamental - o O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Concedo a
antigo primário). palavra ao Deputado ArthurVirgmo, pelo PSDB-AM.
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o SR. ARTHUR VIRGíLIO (PSDB - AM. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso tem, diante de si, o desafio de vencer a eta
pa de discussão em torno da proposta de emenda à
Constituição que permite a reeleição, sem fazer con
cessões que avaliem moralmente aos olhos da Na
ção. E essa é a intenção, mil vezes afirmada e rea
firmada, desse ilustre brasileiro.

Nenhum dos seus adversários, aliás, pode
apresentar nenhum exemplo sério, em sentido con
trário. Até porque se prova de barganha houvesse,
ela já teria sido exibida em tom espetacular, por al
gum Catalão de algum quadrante da República.

Ao lado das reformas estruturais da economia
brasileira e encarnando passo importante no rumo
da atualização política do Pais, está o projeto que
permitirá, se aprovado, que detentores de mandato
executivo se possam recandidatar para mais um úni
co mandato.

Fernando Henrique Cardoso não barganhou
nem barganhará. Se o fizesse, não contaria com o
meu apoio nem com o de seus companheiros mais'
leais. Se o fizesse, não honraria a sua própria bio
grafia; uma das páginas mais expressivas de nossa
vida pública. -

Não barganha nem barganho, em respeito ao
seu passado e ao futuro de nossa gente.

Concordou em que o projeto Mendonça Filho
fosse analisado pelo Congresso. E, criteriosamente,
marca o tempo razoável de se esperar a decisão. -.

Do mesmo modo, para dirigentes, Parlamenta
res e militantes do PSDB, a reeleição é objetivo a
ser atingido e não obsessão. Tratamos o tema sem
açodamento; com os' olhos postos, saudàvelmente,
no interesse nacional. .

Se o Congresso aprovará ou não O·direito à
reelegibilidade do Presidente e de Governadores e
Prefeitos, é atitude que caberá unicàmente' àmaioria
dos seus membros. A decisão .é' que não deve tar
dar, a bem da sinceridade, da frontalidade e do com.,
promisso com o Brasil.

Não acredito que, em sã consciência, algum
dos nossos ilustres pares possa estar em dúvida
quanto ao mérito da matéria tão amplamente e há
meses e meses discutida na imprensa pela- mídia
eletrônica e nos debates setoriais que se têm reuni
do, às centenas, nos auditórios deste país.

Se não haja dúvida, não deve haver a protela
ção, que não serve ao interesse público. Aos Con
gressistas cabe votar livremente de acordo com seu
sobe"ano entendimento, mas.Votar logo, prestando



Janeiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPurADOS Quarta-feira 8 00221

tem para afastar quem julga deter milhões e milhões sobre a chamada lei do sofware, igualmente no se-
de votos no páreo que pretendem vencido por teses nado, que protege a propriedade intelectual sobre
antiquadas e pouco consistentes com a realidade do programas de computador; sobre o contrato tempo-
mundo que hoje vivemos. rário de trabalho, no Senado, concebido para gerar

No fundo subestimam o povo, de modo autori- empregos, combater o desemprego, paliativamente,
tário, pois entendem que a recandidatura é igual à permitindo a contratação temporária sem vínculo
reeleição automática, como se o povo não tivesse Ii- empregatício; sobre a lei das sociedades anônimas,
berdade ou capacidade para decidir soberanamente no Senado, que visa atrair investimentos estrangei-
sobre quaisquer questões que lhe digam respeito. ros pela abordagem atualizada da lei que regula-
Temem Fernando Henrique e não confiam no povo. menta o tema; sobre o projeto que trata da renda mí-
Temem mesmo, Sr. Presidente, é a manifestação nima para educação, garantindo condições dignas
das umas, pois não têm projeto nacional, não ultra- para manter as crianças nas escolas, este projeto,
passam a colcha de retalhos dos interesses localiza- tanto quanto o da reeleição, das reformas adminis-
dos, corporativos, na verdade menores do que a trativas e tributária e a regulamentação das teleco-
vida e os sonhos de 160 milhões de brasileiros. municações em exame pela Câmara dos Deputa-

Não se constrói uma realidade próspera em dos. . . A.

cima de preconceitos, do atraso e do temor. Precisa- Há ~utras maténas de enorm,e .Impo~ncla
mos deliberar a reeleição na Câmara dos Deputados para o P~IS, como a que t~ata do Codl~o NaCional
ainda neste mês de janeiro, para que no mês se": de T!ânslto: !ambé~ ~ramltando na Cama~a, que
guinte o Senado Federal possa cumprir com o seu propoe PUnlçao mais ngorosa para os gladiadores
dever. do asfalto, Todos merecem atenção dos meus iJus-
'. tres pares. Todos justificam a convocação extraordi-
E o mesmo sentlme~t~, Sr'ls e Srs. Deputado~, nária do Congresso Nacional, que se estenderá até

que nos leva a cobrar dec/sao sobre a reforma adml- 6 de fevereiro próximo
nistrativa, que começará a definir que tipo de Estado . . ... " .,.
pretendemos para intermediar a nova fase do de- .. A consclên~la de cada.Parl~mentar e temtono
senvolvimento' naCional; sobre a reforma tributária ~nvlolável. Res~elto co~?_ nlnguem e com. enorme
essencial, como a primeira, para que possamos rea": ~rvor democrátlc~ a opl.nlao de cada.colega. ._
Iizar a meta do equilíbrio fiscal duradouro que possa Requer-se, Isto Sim, S~. Presidente,. declsao
substituir asãncoras provisórias que, na verdade, q~e, a PÇlr de ser.~adura, seja urgent~, pOIS o Bra-
terminam colocando peias ao desenvolvimento eco- s~l, em plena ebullçao das reform~s, nao pode parar
nômico auto-sustentável, que precisará saber garan- diante de. na~a. .
tir o desenvolvimento social de nossO País' sobre a A hlstóna eXIge de cada um.de nós a .coragem
reforma previdenciária, em exame pelo'Se~ado Fe- da atitude, do gesto, da definição..
deral, que também contribuirá fortemente para'o . Era o que tinha a dizer. .
equilíbrio fiscal,a: par de ser um gesto de lealdadé O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga)- Conce-
para com pensionistas e contribuintes, que só pode- do a palavra ao Deputado Augusto ,Nardes, peJo Blo-
rão ser dignificados se vícios estruturais forem erra- co Parlamentar PPBIPL.
dicados, que só poderão continuar, ao longo das dé- O SR. AUGUSTO NARDES (Bloco PPBIPL -
cadas, recebendo seus proventos, se se evitar a fa'- RS.. sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e
lência do sistema quase falido que aí está; sobre o Srs.. Deputados, queremos nesta tarde' comunicar
projeto de lei que regulamenta a,quebra do monop6- aos. Srs. Parlamentares desta Casa que, definidas
Iio estatal das telecomunicações; definindo de que com o Govemo as negociações' a favor dos peque-
forma se dará a participação dos capitais privados nos e microempresários neste País e depois de
nessa relevantíssirna economia; sobre a: questão aprovada a medida provisória que trata deste assun-
das terras desapropriadas, com projeto tramitando to no Congresso, os' pequenos e microempresários
no Senado, que exibe o caráter progressista de um terão até o dia 31 de março para optar por esta nova
Governo que não precisa dizer-se progressista, para proposta que simplifica a vida de milhões de peque-
sê-lo na prática, na formulação, no cotidiano, no dia- nas e microempresas responsáveis por 98% dos es-
a-dia; sobre o projeto de lei que toma a tortura crime tabelecimentos comerciais do nosso País.
inafiançável, também no Senado, outra vez exibindo Devido à importância do assunto, ocupo a tri-
o compromisso democrático de um Governo preocu- buna nesta tarde para alertar os microempresários
pacto com os direitos essenciais da pessoa humana; para o fato de que terão o prazo de 31 de janeiro até
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O dia 31 de março para se comprometerem a assu- ramento. Se o seu faturamento for de 60 mil reais
mir o Imposto Simples, junto ao Governo Federal, por ano, pagará 3% sobre esse valor; se for de até
isto é, pagar todos os impostos de forma resumida 90 mil, 4%, juntando, inclusive, o custo dos empre-
numa guia apenas de DARF. gados; se tiver um faturamento de 120 mil reais; 5%

Nesta desburocratização, eles poderão pagar e assim vai num crescendo.
desde o PIS, o Pasep, o Imposto de Renda, a Co- Outro ponto considerável desse imposto, que
fins, a Contribuição Social sobre o Lucro, até a Con- ficou simplificado - por isso leva o nome Simples -,
tribuição da Previdência Social, iniciando com 3% e é que será cobrado apenas 0,5% de IPI até 720 mil
unindo todos os impostos em um faturamento de 60 reais de faturamento. Nesse caso, as indústrias te-
mil reais por ano. rão uma grande vantagem, já que pagavam um IPI

Considero um grande avanço o que consegui- bastante superior a esse valor.
mos com a vitória do Congresso Nacional. Como Portanto, a Frente Parlamentar, que tive ares-
coordenador nacional da Frente dos Micro e Peque- ponsabilidade de coordenar até o presente momen-
nos Empresários, gostaria de dizer que todos os to, conseguiu uma grande vitória junto a todas ?s
Parlamentares tiveram um papel importante nessa entidades e ao próprio Governo a favor dos peque-
luta. nos e microempresários deste País. Gostaria de dei-

Alerto as associações, as federações e as con- xar claro que vamos procurar divulgar o assunto ao
federações das entidades em todo o Brasil para que máximo, para que os microempresários possam op-
orientem os microempresários, a fim de que estes tar - se quiserem optar pelo Simples, poderão fazê-
optem, até o dia 31 de março, por essa nova siste- lo; caso contrário, poderão continuar no sistema
mática, através da qual poderão pagar todos os im- atual.
postos de uma forma só. Sr. Presidente, por esta razão, gostaria que V.

Apelo aos Srs. Deputados para que façam Ex!! autorizasse a divulgação desse meu pronuncia-
pressão e contato com cada Governo Estadual, a mento no programa A Voz do Brasil, para que todos
fim de que estes venham a aderir ao Simples. Se os tomem conhecimento dessa grande conquista para
Estados aderirem, o ICMS, Imposto sobre Circula- o nosso País.
ção de Mercadorias e Serviços, poderá ser pago Gostaria ainda, neste momento, de cumpri-
também por esta fórmula que encontramos junto mentar a RBS pela grande iniciativa que teve ao par-
com a Receita e o Governo Federal, ou seja, de uni- ticipar recentemente de uma licitação no Rio Grande
ficação de todos os impostos. Se os Municípios tam- do Sul. Foi a primeira empresa a participar da flexibi-
bém participarem, se optarem pelo Simples, cada Iização das telecomunicações no Brasil. A partir de
um poderá fazer a adesão ao que foi proposto pelo agora teremos a RBS participando da direção da
Governo Federal através da medida provisória que Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações,
aprovamos no Congresso Nacional. empresa das mais modernas na área de comunica-

Com isso, teríamos o Estado, os Municípios e ções do País. Esse ato é extremamente importante,
a União participando e simplificando o processo, pa- aliado com empresa espanhola, em sociedade com
gando os oito impostos em uma só guia. a Telefônica Internacional da Espanha, a CTC do

Nesse sentido, faço questão de alertar os Srs. Chile, a TASA da Argentina, e o Cítycorp, dos Esta-
Parlamentares sobre essa conquista, aprovada no dos Unidos. A partir de agora, a RBS tem, junto com
i=.iHJ passado e que começa a vigorar a partir deste. essas empresas, 35% do capital da Companhia Rio-
Nossa expectativa é de que o Simples possa gerar, Grandense de Telecomunicações. Com isso, tere-
no mínimo, 1 milhão de novos empregos em todo o mos o primeiro exemplo em nosso País de uma em-
Brasil. Por que esta expectativa? Pelo fato de redu- presa privada participando, junto com a empresa es-
zir custos. Antes da contribuição da Previdência, tatal, na administração de uma empresa telefônica
eram pagos 22% sobre a folha de pagamento. Ago- no Brasil. Isso nos dá uma condição de experiência
ra, vão-se pagar 3%, incluindo os demais impostos e de um modelo para todo o País.
sobre o faturamento. Esperamos que o usuário, que leva hoje dois

Há um grande avanço: diminui-se o custo para anos para conseguir um telefone no Rio Grande do
as empresas e, com isso, poderemos gerar mais Sul, possa ter, como têm os países mais avançados,
empregos, já que aquele empregador, se tiver dois, um telefone em 24 horas. Esperamos, também, que
três, quatro, cinco ou dez empregados, não pagará essa injeção de recursos do setor privado, que ad-
mais sobre a folha de pagamento, mas sobre o fatu- quiriu 35% do capital, possa também modernizar as



* Diretor-Presidente da RBS

ARBS EACRT

Nelson Sirotsky *

A RBS assumiu ontem um novo e excitante
compromisso ao participar do consórcio internacio
nal que está adquirindo 35% do capital votante da
CRT. Novo porque o negócio marca a abertura do
mercado de telecomunicações no Brasil e tende a
servir de modelo para outras privatizações do setor.
Excitante porque possibilita à nossa empresa uma
dupla realização: cumprir a missão prioritária de "fa
cilitar a comunicação das pessoas com o seu mun
do" e continuarmos crescendo a partir de nossas raí
zes, com investimentos no Estado, contribuindo para
o seu desenvolvimento e para o aumento da quali
dade de vida e sua população.

Os vertiginosos avanços tecnológicos dos últi
mos anos colocaram as empresas de comunicação
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telecomunicações no nosso Estado. Infelizmente, a diante de grandes desafios. Há cada vez mais alter-
Companhia Rio-Grandense de Telecomunicações nativas para a prestação dos mesmos serviços na
era uma das entidades mais atrasadas em termos área das comunicações. Em vista disso, as empre-
de comunicação em todo o País. Com esse capital sas que atuam no setor, para se manterem competi-
votante de 35% da CRT poderemos ter uma nova tivas, além de produzir conteúdos terão também de
fase. se capacitar para distribuí-los. E o cenário mundial

Quero também repelir as críticas feitas, espe- imposto pela globalização é bem claro: cada vez
cialmente por outros meios de comunicação no mais empresas participam em mais mercados. As
Rio Grande do Sul, que não teve a visão do Grupo restrições para esta ampla competição caem todos
RBS no decorrer de todo esse processo. Houve, os dias, como se pode comprovar pela recente mo-
de forma muito clara e injusta, uma posição radi- dificação da legislação norte-americana de teleco-
cal, principalmente do Correio do Povo. Essas municações, pela ampla abertura do mercado euro-
críticas tinham uma visão muito curta da questão, peu e pelas privatizações que vêm ocorrendo em
ao contrário da visão mais ampla da própria RBS todo o mundo, inclusive na América Latina, com os
ao investir nessa área tão importante para o nosso governos substituindo a atuação empresarial pela
País. atividade reguladora.

Deixo muito claro que vou continuar defen- Para enfrentar a complexidade da competição
dendo essa posição, porque ideologicamente sem- globalizada, empresas de todo o mundo estão recor-
pre defendi isso. Temos de dividir. O Estado deve rendo a alianças estratégicas que as capacitem a
ter sua participação na área de telecomunicações, oferecer todos os serviços exigidos pelos consumi-
mas tem de dar oportunidade para que também a dores. No Brasil, vários grupos vêm formando parce-
iniciativa privada, podendo investir, assim o faça. rias para atuar competitivamente no setor de teleco-
Com isso, certamente, o usuário será melhor aten- municações. Entre estes pode-se destacar o Projeto
dido. TVA, que reúne a Editora Abril, a Time Warner, a

Peço que seja inserido nos Anais da Casa arti- Tumer, a Disney e a Falcom Cable; e a parceria da
go do jornal Zero Hora, no qual é abordada a posi- Rede Globo com a ATI para explorar a telefonia ce-
ção clara da RBS Telecomunicações, por intermédio lular banda B, além de organizações como o Grupo
do seu Presidente. Dessa forma, poderemos ter Silvio Santos, a Folha de S.Paulo e o Estado de S.
corno exemplo para todo o País essa iniciativa que Paulo.
começamos no Rio Grande do Sul. Espero que ou- Nós, da RBS, nos associamos à BeU South em
tros Estados venham a imitá-Ia, porque certamente o 1990, também para atuarmos na telefonia celular. E
País será beneficiado. agora, diante da oportunidade aberta pelo processo

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA- de capitalização da CRT, formamos uma nova socie-
DOR: dade com a Telefônica Internacional de Espanha, a

CTC do Chile, a Tasa da Argentina e o Citicorp dos
Estados Unidos. Ao participar da aliança que acabou
vencendo a primeira licitação do setor tefônico no
país, a RBS cumpre um decisivo passo no seu pro
cesso de inserção neste complexo mundo competiti
vo e globalizado.

Mas o significado desta operação é muito
maior: estamos confiantes em que podemos, junto
com nossos parceiros, dar importante contribuição
para a modernização da CRT, para a qualificação
dos serviços de telecomunicações do Rio Grande do
Sul, para o desenvolvimento do próprio Estado onde
temos nossas raízes, e, principalmente, para melho
rar a vida das pessoas que aqui residem e traba
lham.



Nos termos do § 22 do art. 202 do Re
gimento Intemo, esta Presidência decide
constituir Comissão Especial destinada a, no
prazo de 40 (quarenta) sessões, proferir pa
recer à Proposta de Emenda à Constituição
nQ 407-A, de 1996, do Senhor Deputado Lu
ciano Castro, que "altera a redação do art.
100 da Constituição Federal" (precatórios), e
resolve: .

I - designar para compô-lo, na forma
indicada pelas Lideranças, os Deputados
constantes da relação anexa;

" - convocar os membros ora designa
dos para a reunião de instalação a realizar
se no dia 8-1-97, 4!!..feira, às 14h30min, no
Plenário nQ 4 do Anexo 11.

Brasília, de janeiro de 1997. - Luís
Eduardo, Presidente

É a seguinte a composição:
Proposta de Emenda à Constituição nQ

407-A, de 1996
Bloco Parlamentar PFUPTB.
Titulares: Abelardo Lupion, Carlos Mel

les, José Rocha e Paulo Cordeiro.
Suplentes: Jair Soares, Luciano Pizzat

to, Nelson Marquezelli e Paulo Bauer.
Bloco Parlamentar

PMDB/PSD/PSUPSC.
Titulares: Eliseu Padilha, JQsé' Luiz

Clerot e Max Resenmann.
Suplentes: Fernando Diniz, Pinheiro

Landim e Roberto Valadão.
Bloco Parlamentar PPBIPL.

, Titulares: Flávio Derzi, João Ribeiro e
Nelson Meurer.

Suplentes: Basnio Villani, Francisco
Rodrigues e Roberto Campos.

PSDB.
Titulares: Luciano Castro, Luiz Piauhy

Iino e Zulaiê Cobra.
Suplentes: Danilo de Castro, José Tho

maz Nonô e Vicente Arruda.
PT.
Titulares: Marcelo Déda e Milton Men

des.
Suplente: Chico Vigilante.
PDT.
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Antes Titular: Fernando Ribas Carli.
de chamar o próximo orador para as Comunicações Suplente: Silvio Abreu.
Parlamentares, esta Presidência dará conhecimento PSB.
à Casa de um ato que acaba de ser assinado pela Titular: João Colaço.
Presidência da Câmara dos Deputados: Suplente: Gervásio Oliveira.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Conti
nuando o período de Comunicações Parlamentares,
concedo a palavra ao Deputádo Inácio Arruda, pelo
PCdoB.

O SR. INÁCIO ARRUDA (PCdoB - CE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. De
putados, quero, antes de mais nada, desejar a V.
ExAs um ano de grande produção legislativa e de 1'&

sistência desta Casa diante da atitude do Executivo,
que teima em legislar, de forma sistemática, através
desses verdadeiros decretos ditatoriais chamados
de medidas provisórias.

É necessário reforçar o sentimento de que o
Congresso tem de se soerguer neste ano de 1997.
Desejo o mesmo aos nossos funcionários, que têm
procurado dar uma grande contribuição à atividade
dos Parlamentares desta Casa.

Imagino que o primeiro ato para que esta Casa
possa se soerguer perante os olhos da Nação é o de
enfrentar com destemor a atitude agressiva do Po
der Executivo com relação a esta convocação ex
traordinária do Congresso Nacional que. assistimos
agora.

Ora, Sr. Presidente, por que estão convocados
os Congressistas?

Será que a razão da nossa convocação está
lastreada em uma fileira enorme de projetos de lei
de medidas provisórias e propostas de emendas à
Constituição anunciadas na convocação? O que
move mesmo esta convocação extraordinária? se
rão esses projetos, esses quarenta e tantos projetos
que estão sendo anunciados como causa da convo
cação extraordinária? Projetos que repetidas vezes
passeiam nas convocações extraordinárias? Proje
tos que já estiveram em convocação extraordinária
no início de .1996, na metade de 1996 e agora parti
cipam de uma nova convocação extraordinária?

Ora, Sr. Presidente, seria brincadeira e seria
mexer com a inteligência do nosso povo considerar
que aqui estamos porque é de urgência urgentCsai
ma a aprovação do projeto de lei que trata do con
trato temporário de trabalho, essa aberração que es
tão querendo empurrar goela abaixo da Nação brasi
leira. Não é isso que move a convocação extraordi
náia, mas o desejo pessoal, a vaidade do Sr. Pres;.
dente da República.



o SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Nada
mais havendo a tratar, vou ecerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) -
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Enquanto o desemprego campeia na principal tários. Não vi ninguém neste País levantando a ban-
cidade do nosso País, principal pólo econômico da deira dessa tal reeleição.
Nação, o Estado de São Paulo e a cidade de São O próprio Presidente, na campanha eleito-
Paulo, o Presidente preocupa-se com seu emprego ral de 1994, anunciou que a reeleição de um
e adota medidas como o contrato temporário de tra- Presidente com a máquina na mão seria um de-
balho, que, longe de ampliar as vagas no mercado sastre. S. Ex!!, como tem o dom de mudar de
de trabalho, facilita, agiliza o desemprego em massa idéias rapidamente e de esquecer tudo o que es-
em nosso País. creveu e fez, agora também se esqueceu de

O que está mesmo animando a convoca- seus pronunciamentos quando candidato à Pre-
ção extraordinária é a tentativa de o Presiden- sidência da República. Em plena campanha elei-
te da República encontrar o melhor dia, a me- toral S. Ex!! anunciava que a reeleição não era
Ihor hora de, digamos assim, dobrar totalmen- admissível, principalmente porque, quem sabe,
te o Congresso Nacional, começando pela Câ- estava nas pesquisas com uma posição muito
mara dos Deputados. Qual a melhor hora? baixa. Agora, com o cetro na mão, transformado,
Qual o melhor instante? O Congresso Nacio- mudou tudo, as idéias todas, tudo o que escre-
nal foi convocado para ficar permanentemente veu. Deve haver reeleição para atender ao seu
à disposição do Poder Executivo, para que os desejo.
Deputados estejam sob a vigilância daquele O desejo do Presidente da República, hoje,
Poder, para que cada Deputado seja pergunta- não é apenas o seu desejo particular, não é apenas
do sobre o que precisa. Qual é o seu proble- a sua vaidade pessoal de Presidente da República,
ma? Com.o vamos resolvê-lo? Há alguma no- de intelectual. Nada disso! Por trás de todo esse
meação para. um cargo ou algum recurso orça- processo está a aplicação desse projeto nefasto
mentário que não foi liberado? para o nosso País. Esse projeto, conhecido como

O que o impede de declinar de uma determina- neoliberal, vai desmantelando a Nação, vai Iiquidan-
da posição de,'resistência diante da.convocação e do a soberania, vai deixando a Nação como de vas-
votar Nsim"~ à reeleição do Presidente da República? salos. Isso é o que está fazendo o Sr. Fernando
Qual é o seu problema, Deputado? Venha para cá. Henrique Cardoso. É isso que mexe com o seu sen-
Venha resolver esse problema. Venha discutir. Ve- timento de querer mais quatro anos para dirigir o
nha jantar, almoçar, tomar café ou beliscar alguma nosso País. Exatamente aí que está o centro da

questão. O debate que se deveria estar travando
coisa com,q Presidente.,

É esse o problema que está em nossas mãos. com a Nação inteira é se este projeto é o melhor ou
Não há nenhuma outra motiva~o, nenhuma outra ~:~i~~~~ o País. Aí, sim, teríamos um grande debate
razão, para" que o Presidente da República tenha
convocado extraordinaria,mente, o .Congresso Nacio- E por que a pressa, Sr. Presidente? Temos de
nal. Tenho assistido a muitas críticas, pelo Brasil encurralar o Congresso Nacional em trinta dias de
afora, aos ,gastos com a convocação extraordinária. convocação extraordináia e dizer-lhe: Myote a pro-
Mas é preciso dizer ao, povo brasUeiroquanto vai posta de emenda da reeleição, de qualquer forma,
custar a aprpvação da emenda da reeleição ao Con- neste período extraordinário·. Por quê? Vamos con-
gresso Nacional, à Câmara dos Deputados. Qual sultar o nosso povo. Estamos decidindo o futuro da
será o prejuízo para o bolso do contripuinte? Ainda Nação brasileira. Não estamos decidindo apenas a
não foi calc~lado. Ninguém ainda se arriscou a dar vontade e o desejo do Sr. Presidente Femando Hen-
um palpite ,S0bre o custod,a convocação dos Depu- rique Cardoso.
tados para. serem peitados no plenário da Câmara É preciso ampliar este debate para que a
dQsDeputadps ou no Senado Federal. Mas esses sociedade possa ter o direito de falar a respeito
calculos devem estar sendo feitos. As pessoas de- desse desejo pessoal de Fernando Henrique
Jem estar imaginando como se vai dar a negociação Cardoso.
p~~a garantir'a aprovação dessa proposta de emen- Muito obrigado.
da: à Constituição que não atende a desejos de qual- VIII - ENCERRAMENTO
qUer'segmento. Nenhum'segmento da sociedade le
\(~Qtou bandeiras pela 'reeleição, seja patronal, de
m~~io, micro ou megàempresário, de latifundiário,
de trabalhadores, sindicalistas, intelectuais, universi-



Paraíba

Efraim Morais - PFL; Gilvan Freire - Bloco 
PMDB; Ivandro,Cunha Lima - Bloco - PMDB; José
Aldemir - Bloco - PMDB; Roberto Paulino - Bloco 
PMDB.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - PFL; Betinho Rosado 
PFL; Cipriano Correia - PSDB; Henrique Eduardo
Alves - Bloco - PMDB; Iberê Ferreira - PFL; Ney
Lopes- PFL.

Alagoas

Augusto Farias - Bloco - PPB; Benedito de
Lira - PFL; Ceci Cunha - PSDB; Fernando Torres 
PSDB;. José Thomaz Nonõ - PSDB; Moacyr Andra
de - Bloco - PPB; Talvane Albuquerque - Bloco 
PPB.

Pernambuco

Fernando Ferro - PT; Gonzaga Patriota - PSB;
Humberto Costa - PT; João Colaco - PSB; José
Jorge - PFL; José M~ndonça Bezerra - PFL; José
Múcio Monteiro - PFL; Mendonça Filho - PFL; Os
valdo Coelho - PFL; Pedro Correa - Bloco - PPB;
Roberto Fontes - PFL; Salatiel Carvalho - Bloco 
PPB; Sérgio Guerra - PSB; Severino Cavalcanti 
Bloco - PPB; Vicente André Gomes - PDT; Wolney
Queiroz-PDT.,

Piauí

B. Sá - PSDB; Ciro Nogueira - PFL; Felipe
Mendes - Bloco - PPB; Heráclito Fortes - PFL; Júlio
César - PFL; Mussa Demes - PFL; Paes Landim 
PFL.

sergipe

Carlos Magno - PFL; ,Cleonâncio Fonseca 
Bloco - PPB; José Teles - Bloco - PPB; Marcelo
Déda - PT; Wilson Cunha - PFL.

Bahia

Benito Gama - PFL; Cláudio Cajado - PFL;
Coriolano sales - PDT; Domingos Leonelli - PSDB;
Eujácio Simões - Bloco - PL; Félix Mendonça 
PTB; Geddel Vieira Lima - Bloco - PMDB; Haroldo
Lima - PCdoB; Jairo Carneiro - PFL; João Almeida
- Bloco - PMDB; João Leão - PSDB; José Carlos
Aleluia - PFL; José Rocha - PFL; Leur Lomanto -

Roraima

Elton Rohnelt - Bloco - PSC; Francisco Rodri
gues - Bloco - PPB; Luciano Castro - PSDB; Luís
Barbosa - Bloco - PPB; Moisés Lipnik - PTB; Robé
rio Araújo - Bloco - PPB.

Amapá

Fátima Pelaes - PSDB; Murilo Pinheiro - PFL;
Raquel Capiberibe - PSB; Sérgio Barcellos - PFL;
Valdenor Guedes - Bloco - PPB.

Pará

Benedito Guimarães - Bloco - PPB; Elcione
Barbalho - Bloco - PMDB; Gerson Peres - Bloco 
PPB; Giovanni Queiroz - PDT; Nicias Ribeiro 
PSDB; Olavio Rocha - PSDB; Paulo Rocha - PT;
Raimundo santos - PFL; Socorro Gomes - PCdoB;
Vic Pires Franco - PFL.

Amazonas

Arthur Virgílio - PSDB; João Thomé Mestrinho
- Bloco - PMDB.

Acre

Carlos Airton - Bloco - PPB; Célia Mendes 
PFL; Chicão Brígido - Bloco - PMDB; João Maia 
PFL; Ronivon santiago - PFL; Zila Bezerra.- PFL.

Tocantins

Darci Coelho - Bloco - PPB; DoloresNunes 
Bloco - PPB; João Ribeiro - Bloco - PPB; Osvaldo
Reis - Bloco - PPB; Paulo Mourão - PSDB; Udson
Bandeira - Bloco - PMDB.

Maranhão

César Bandeira - PFL; Jayme Santana 
PSDB; Mauro Fecury - PFL; Pedro Novais,- Bloco 
PMDB; Roberto Rocha - PSDB; sarney Filho - PFL;
Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Edson Queiroz - Bloco - PPB; Firmo de Castro
- PSDB; Gonzaga Mota - Bloco - PMDB; Inácio Ar
ruda - PCdoB; José Linhares - Bloco - PPB; José
Pimentel - PT; Leõnidas Cristino - PSDB; Nelson
Otoch - PSDB; Paes de Andrade - Bloco - PMDB;

Rondônia

Confúcio Moura - Bloco - PMDB; Emerson
Olavo Pires - Bloco - PMDB; Expedito Júnior - Blo
co - PL; Marinha Raupp - PSDB; Silvernan'i Santos
- Bloco - PPB.
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COMPARECEM MAIS OS SENHORES: Pimentel Ç30mes - PSDB; Pinheiro Landim - Bloco 
PMDB; Roberto Pessoa - PFL; Rommel Feijó 
PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente Arruda 
PSDB.,
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PFL; Luiz Braga - PFL; Luiz Moreira - PFL; Manoel
Castro - PFL; Mario Negrornonte - PSDB; Nestor
Duarte - Bloco - PMDB; Pedro lrujo - Bloco 
PMDB; Roberto Santos - PSDB; Roland Lavigne 
PFL; Sérgio Carneiro - PDT; Severiano Alves 
PDT; Simara Ellery - Bloco - PMDB; Ursicino Quei
roz- PFL.

Minas Gerais

Bonifácio de Andrada - Bloco - PPB; Carlos
Melles - PFL; Carlos Mosconi - PSDB; Danilo de
Castro - PSDB; Elias Murad - PSDB; Eliseu Resen
de - PFL; Fernando Diniz - Bloco - PMDB; Genésio
Bernardino - Bloco - PMDB; Herculano Anghinetti 
Bloco - PPB; Hugo Rodrigues da Cunha - PFL; Jai
me Martins - PFL; João Fassarella - PT; José Re
zende - Bloco - PPB; José Santana de Vasconcel
los - PFL; Lael Vareia - PFL; Márcio Reinaldo Mo
reira - Bloco - PPB; Marcos Lima - Bloco - PMDB;
Mário de Oliveira - Bloco- PPB; Mauro Lopes 
PFL; Nilmário Miranda - PT; Osmânio Pereira 
PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander - PTB;
Philemon Rodrigues - PTB; Raul Belém - PFL; Ro
berto Brant - PSDB; Romel Anizio - Bloco - PPB;
Sandra Starling - PT; Saraiva Felipe - Bloco 
PMDB; Sérgio Miranda - PCdoB; Sérgio Naya - Blo
co - PPB; Silas Brasileiro - Bloco - PMDB; Silvio
Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT; Vittório Medioli
- PSDB; zaire Rezende - Bloco - PMDB.

Espírito santo

Feu Rosa - PSDB; João Coser - PT; Luiz
Buaiz - Bloco - PL; Luiz Durão - PDT; Nilton Baiano
- Bloco - PPB; Rita Camata - Bloco - PMDB; Ro
berto Valadão - Bloco - PMDB.

Rio de Janeiro

Candinhb Mattos - PSDB; Carlos Santana 
PT; Cidinha'Campos -PDT; Eurico Miranda - Bloco
- PPB; Maria da Conceição Tavares - PT.

São Paulo

Cunha Bueno - Bloco - PPB.

Rio Grande do Sul

Matheus 5chmidt - PDT.
DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Salomão Cruz - PSDB.

Amapá

Antônio Feijão - PSDB; Eraldo Trindade - Blo
COI':'" PPB; Gervásio Oliveira - PSB.

Pará

Hilário Coimbra - PTB; José Priante - Bloco 
PMDB.

Amazonas

Alzira Ewerton - PSDB; Átila Lins - PFL; Euler
Ribeiro - PFL; Luiz Fernando - PSDB; Paudemey
Avelino - Bloco - PPB.

Rondônia

Eurípedes Miranda - PDT.

Tocantins

Freire Júnior - Bloco - PMDB.

Maranhão

Davi Alves Silva - Bloco - PPB; Eliseu Moura
- PFL; Magno Bacelar - PFL; Márcia Marinho 
PSDB; Remi Trinta - Bloco - PMDB.

ceará

Antônio dos Santos - PFL; Marcelo Teixeira-
Bloco - PMDB. -

Piauí

Ari Magalhães - Bloco - PPB.

Rio Grande do Norte

Carlos Alberto - PSDB.

Paraíba

Enivaldo Ribeiro - Bloco - PPB; José Luiz Cle
rot,.... Bloco - PMDB.

Pernambuco

José Chaves - Bloco - PMDB.

Alagoas

Olavo Calheiros - Bloco - PMDB.

sergipe

Bosco França - PST.

Bahia

Jairo -Azi - PFL;Jonival Lucas - PFL; Prisco
Viana - Bloco - PPB.

Minas Gerais

Ibrahim Abi-Ackel - Bloco - PPB; Leopoldo
Bessone - PTB; Maria Elvira - Bloco - PMDB; Nar
cio Rodrigues - PSDB.

Rio de Janeiro

Alexandre Cardoso - PSB; Álvaro Valle - Blo
co - PL; Eduardo Mascarenhas - PSDB; José Car-
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AVISOS

Distrito Federal

ORDEM DO DIA

URGÊNCIA
(Artigo 155, do Regimento Interno)

Discussão
1

PROJETO DE LEI Nll 1.131-A, DE 1995
(DO SR. FEU ROSA)

2
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nll 225, DE 1994

(DA MESA)

Goiás
Lidia Quinan - Bloco - PMDB; Nair Xavier

Lobo - Bloco - PMDB; Pedro Canedo - Bloco 
PL; Roberto Balestra - Bloco - PPB; Rubens Co
sac - Bloco - PMDB; Sandro Mabel - Bloco 
PMDB.

Mato Grosso do Sul
Oscar Goldoni - Bloco - PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - Encerro
a Sessão, designando para amanhã, quarta-feira,
dia 8, às 14 horas, a seguinte

ARQUIVEM-SE, nos termos do artigo 58, § 411 do
RI, as seguintes proposições:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO:

NR 237196 (NEDSON MICHELETI) - Susta os
efeitos da Portaria nll 450, de 6 de novembro de 1955,
do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica
- DNAEE, do Ministério de Minas e Energia. (Apensa
do: PL nll 238196, do Dep. Luiz Carlos Hauly)

PROJETOS DE LEI:

NR 3.967193 (JACKSON PEREIRA) - Proíbe às
instituições financeiras a abertura de contas sem iden
tificação de seu titular.

Nll 3.530193 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRA
BALHO) - Cria cargos do Grupo Processamento de
Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secreta
ria do Tribunal Regional do Trabalho da 31 Região e dá
outtras providências.

NR 3.538193 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRA
BALHO) - Cria cargos do Grupo Processamento de
Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secreta
ria do Tribunal Regional do Trabalho da 111 Região e
dá outras providências.

Nll 3.539193 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRA
BALHO) - Cria cargos do Grupo Processamento de
Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secreta
ria do Tribunal Regional do Trabalho da 121 Região e
dá outras providências.

Nll 3.540J93 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRA
BALHO) - Cria cargos do Grupo Processamento de
Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secreta-

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nll ria do Tribunal Regional do Trabalho da 13' Região e
1.131, de 1995, que altera a redação de dispositivos da dá outras providências.
Lei nll 8.212, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre Nll 3.542193 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRA-
a organização da Seguridade Social, institui Plano de BALHO) - Cria cargos do Grupo Processamento de
Custeio e dá outras providências". Pendente de pare- Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secreta-
ceres das Comissões: de Seguridade Social e Famma; ria do Tribunal Regional do Trabalho da 151 Região e
de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça dá outr~s providências.
e de Redação. Nll' 3.544J93 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRA-

Tendo apensados os de nRs 1.132195, 1.304195 BALHO) - Cria cargos do Grupo Processamento de
e 1.364195. - - Dados no Quadro Permanente de Pessoal da Secreta-

PRIORIDADE ria do Tribunal Regional do Trabalho da 19' Região e
dá outras providências.

Nll 4.803J94 (TRIBUNAL SUPERIOR DO TRA
BALHO) - Cria cargos na Secretaria do Tribunal Re
gional do Trabalho da 131 Região e dá outras
providências.-

NR 696J95 (AUGUSTO NARDES) - Institui o Pro
grama Nacional de Crédito Educativo Profissional para

Maria Laura - PT; Osório Adriano - PFL; Wig
berto Tartuce - Bloco - PPB.

Ary Kara - Bloco - PMDB; Ayres da Cunha 
PFL; Cunha Lima - Bloco - PPB; João Paulo - PT;
Marta Suplicy - PT; Teima de Souza - PT; Wagner
Rossi - Bloco - PMDB.

los Coutinho - PFL; José Egydio - Bloco - PL; lau
ra Carneiro - PFL; Roberto Campos - Bloco - PPB.

São Paulo

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolu
ção nll 225, de 1994, que cria o Centro de Informática
e dá outras providências.
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estudantes de curso de nível médio profissionalizante,
e dá outras providências. (Apensado: PL nQ 740/95, do
Oep. Marquinho Chedid).

N2 1.345195 (OLAVO CALHEIROS) - Alterá a Lei
nQ 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre
a isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), na aquisição de automóveis.

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I • COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
pOLínCA RURAL

PRIORIDADE
PROJETO DE LEI, N° 1.435-A/96 - do Poder
Executivo - que "Autoriza o Poder Executivo a
doar estoques públicos de alimentos, nas
condições que menciona".
RELATOR: Deputado SILVERNANI SANTOS
PARECER: contrário

Local: Sala T-11, Plenário 1, Anexo 11
Horário: 10 horas

PAU T A N° 01/97

PROJETO DE LEI N° 2.041/96 - do Sr. Jaime
Martins - que "Altera o artigo 2° da Lei nO
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que 'dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária,
previstos no Capítulo 11I, Título VII, da
Constituição Federal"'. (Apensos PL's nOs
2.042/96,2.112196 e 2.284/96).
RELATOR: Deputado GERVÁSIO OLIVEIRA
PARECER: contrário a este e a seus apensos,
PL's nOs 2.042196, 2.112196 e 2.284/96

COMISSÃO DE CONSnTUlçÃO E
JUSTIÇA EDE REDAÇÃO

Sala T-36, Anexo 11 2 _

PAU T A N° 01/97

1 -

Local: Plenário 6 - Anexo 11
Horário: 10 horas

A - Proposição sujeita à apreciação pelo
Plenário da Casa:

URGÊNCIA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
335/96 - da Comissão de Relações Exteriores
(Mensagem 380/96) - que "Aprova c texto do
Acordo sobre Quarentena Vegetal, celebrado
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular da
China, em Beijing, em 13 de dezembro de
1995".
RELATOR: Deputado GERVÁSIO OLIVEIRA
PARECER: favorável

B - Proposições sujeitas à apreciação A - Proposições sujeitas à apreciação do
conclusiva das Comissões: Plenário da Casa:
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URGÊNCIA

1- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
347/96 - da Comissão de Relações Exteriores
(Mensagem n° 697/96) - que "aprova o texto
da Convenção Internacional de Combate à
Desertificação nos Países Afetados por
Desertificação e/ou Seca, assinado pelo
Governo brasileiro em Paris, em 15 de outubro
de 1994".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

2 - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N°
348/96 - da Comissão de Relações Exteriores
(Mensagem nO 10/95) - que "aprova o texto do
Acordo para a Promoção e a Proteção
Recíproca de Investimentos, celebrado entre o
Governo da República Federativa do Brasil e a
Confederação Suíça, em Brasília, em 11 de
novembro de 1994".
RELATOR: Deputado NILSON GIBSON
PARECER: pela constitucionalidade,
juridicidade e técnica legislativa

A V I S O N° 01/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 07.01.97
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5- Sessão
* O projeto constou do aviso nO 35/96

A - Da Análise da Constitucionalidade e
Juridicidade (Art.54,1)
1 - PROJETO DE LEI N° 4.797-B/94 - do Superior

Tribunal de Justiça - que "dispõe sobre a
reestruturação da Justiça Federal de Primeiro
Grau da 1- Região, e dá outras providências".
. RELATOR: Deputado JOSÉ LUIZ CLEROT

. COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO ESERViÇO

PÚBLICO

A V I S O N° 01/97

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 12112196
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 3a Sessão(*)
*0 projeto constou do aviso nO 43/96

PROJETO DE LEI N° 2.576/96 - do Poder
Executivo (Mensagem n° 1.183/96) - que "dá
nova redação ao inciso I do ~rt. 22 da Lei nO.
8.829, de 22 de dezembro de 1993, que cria,
no Serviço Exterior Brasileiro, as Carreiras de
Oficial de Chancelaria e de Assistente de
Chancelaria".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PETRÓLEO

PAUTA N° 1/97
Horário: 10 horas
Local: Plenário 11, Anexo 11

Apresentação do Parecer do Relator,
Deputado Eliseu Resende
1 - PROJETO de Lei nO 1.210, de 1995, que

"altera a redação da Lei 2.004, de 1953, que
"dispõe sobre a Política Nacional do Petróleo e
define as atribuição do Conselho Na"cional do
Petróleo, institui a sociedade por ações
Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima e dá
outras providências" (Apensados: PLs
1.319/95, 1.386/95, 1.678/96, 1.449/96,
2.142196,2.178/96 e 2.260/96).
RELATOR: Deputado ELlSEU RESENDE.

COMISSÃO ESPECIAL
TELECOMUNICAÇÕES

PAUTA N° 1/97

Horário: 10 horas
Local: Plenário 3, Anexo 11

Instalação dos trabalhos e eleição do
Presidente e Vice-Presidentes.
1 - PROJETO de Lei n° 2.648, de 1996, que

"dispõe sobre a organização dos seviços de
telecomunicações, a criação e funcionamento
de órgão regulador e outros aspectos
institucionais" e a seus apensados.
RELATOR: Deputado.

NOTA:
AS EMENDAS Só SERÃO ACEITAS EM FORMULÁ
RIO PRÓPRIO DISPON!VEL NAS SECRETARIAS DAS
COMISSÕES.
HORÁRIO: DE 09:00 As 12:00 E 14:00 ÀS 18:00
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
ADENDO

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

Horário: 14h
Local: Plenário 01, Anexo 11

Apreciação do Parecer do Relator

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 407-AJ96 - PRECATÓRIOS

PAUTA N° 01/97

Horário: 14h30 horas
Local: Plenário 4, Anexo 11

Instalação dos trabalhos e eleição do 1

Presidente e dos Vice-Presidentes.

1 - PROPOSTA DE EMENDA ACONSTITUIÇÃO
N° 407-A, de 1996 - do Sr. Luciano Castro 
que "altera a redação do artigo 100 da
Constituição Federal"'(Precatórtos).
Relator:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC 1-AJ95 • REELEiÇÃO

PAUTA N° 2197

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 1-A, de 1995 - do Sr. Mendonça Filho e
Outros - que "dá nova redação ao § 5° do
artigo 14 da Constituição Federal" (Apensada:
PEC 54/95) (Reeleição).
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO.

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Edição: NfJcJeo de Apoio à Informática

Ramais.: 6B761Bn
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES
ADENDO II

11- COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÃO ESPECIAL
PEC l-A/95 - REELEiÇÃO

PAUTA N° 02/97

Horário: 19 horas
Local: Plenário 01, Anexo 11

Apreciação do Parecer do Relator.

1 - PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 1-A, de 1995 - do Sr. Mendonça Filho e
Outros - que "dá nova redação ao § 5° do
artigo 14 da Constituição Federal" (Apensada:
PEC 54/95) (Reeleição).
RELATOR: Deputado VIC PIRES FRANCO.

DEPARTAMENTO DE COMISSOES
Edição: Núcleo de Apoio à Informática

Ramais.: 6876/877



ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista
a renúncia do Deputado VILSON SANTINI, declara
efetivado corno titular do mandato de Deputado Fe
deral, nos termos dos artigos 238, inciso 11 e 241, in-

ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista
a renúncia do Deputado JOSÉ GERARDO OLIVEI
RA DE ARRUDA FILHO, declara efetivado como ti
tular do mandato de Deputado Federal, nos termos
dos artigos 238, inciso 11 e 241 , inciso I, do Regimen
to Interno, o Senhor EDSON SILVA, suplente em
exercício, a partir de 7 de janeiro de 1997.

Publique-se e procedam-se aos registros perti
nentes.

Brasília, 7 de janeiro de 1997. - Luís Eduardo,
Presidente.

ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista
a renúncia do Deputado LUIZ HENRIQUE DA SIL
VEIRA, declara efetivado como titular do mandato
de Deputado Federal, nos termos dos artigos 238,
inciso 11 e 241, inciso I, do Regimento Interno, o Se
nhor VALDIR COLATTO, suplente em exercício, a
partir de 6 de janeiro de 1997.

Publique-se e procedam-se aos registros perti
nentes.

Brasília, 6 de janeiro de 1997. - Luís Eduardo,
Presidente.

ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista
a renúncia do Deputado MARCOS ANTÔNIO ME
DRADO, declara efetivado como titular do mandato
de Deputado Federal, nos termos dos artigos 238,
inciso 11 e 241, inciso I, do Regimento Interno, o Se
nhor JOSÉ LOURENÇO MORAIS DA SILVA, su
plente em exercício, a partir de 2 de janeiro de 1997.

Publique-se e procedam-se aos registros perti
nentes.

Brasília, 6 de janeiro de 1997. - Luís Eduardo,
Presidente.

ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista
a renúncia do Deputado EDSON GONÇALVES
SOARES, declara efetivado como titular do mandato
de Deputado Federal, nos termos dos artigos 238,
inciso 11 e 241, inciso I, do Regimento Interno, o Se
nhor JOÃO LÚCIO MAGALHÃES BIFANO, suplente
em exercício, a partir de 2 de janeiro de 1997.

ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista
a renúncia do Deputado NELSON ROBERTO BOR
NIER DE OLIVEIRA, declara efetivado como titular
do mandato de Deputado Federal nos termos dos
artigos 238, inciso 11 e 241, inciso I, do Regimento
Interno, a Senhora ALCIONE MARIA MELLO DE
OLIVEIRA ATHAYDE, suplente em exercício, a par
tir de 6 de janeiro de 1997.

Publique-se e procedam-se aos registros perti
nentes.

Brasília, 6 de janeiro de 1997. - Luís Eduardo,
Presidente.

ATO DA PRESIDÊNCIA
O Presidente da Câmara dos Deputados, no

uso de suas atribuições regimentais, tendo em vis
ta a renúncia do Deputado REGIS FERNANDES
DE OLIVEIRA, declara efetivado como titular do
mandato de Deputado Federal, nos termos dos ar
tigos 238, inciso 11 e 241, inciso I, do Regimento
Interno, o Senhor ARNALDO DE ABREU MADEI
RA, suplente em exercício, a partir de 12 de janeiro
de 1997.

Publique-se e procedam-se aos registros perti
nentes.

Brasília, 6 de janeiro de 1997. - Luís Eduardo,
Presidente.
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ATOS DA PRESIDÊNCIA Publique-se e procedam-se aos registros perti-
nentes.

ATO DA PRESIDÊNCIA Brasília, 6 de janeiro de 1997. - Luís Eduardo,
Presidente.

Brasília, 2 de janeiro de 1997. - Luís Eduardo,
Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições, resolve designar o Senhor
Primeiro Vice-Presidente da Câmara dos Deputa
dos, Deputado RONALDO PERIM, para desempe
nhar as atribuições do Senhor Segundo Vice-Presi
dente, em virtude de renúncia do titular, Deputado
BETO MANSUR. .



O Presidente da Câmara dos Deputados, .no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, resolve tomar sem efeito, de acordo com o
artigo 13, § 611, da Lei n2 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a nomeação de JONAS CARVALHO DA
SILVA, para exercer o cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo - atribuição Contador, Pa
drão 36, do Quadro Permanente da Câmara dos De
putados.

Câmara dos Deputados, 30 de dezembro de
1996. - Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 61! da Lei nl! 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
92, item 11, da Lei nl! 8.112, citada, ELlNETE TAVA
RES DE CALDAS AUGUSTO para exercer, no Gabi·
nete do Primeiro Secretário, o cargo de P .Jstente
Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Perma
nente da Câmara dos Deputados, transformado pelo
artigo 32 do Ato da Mesa nl! 15, de 26 de maio de
1987, c~servada a nova denominação dada pelo ar-

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei nl! 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear na forma do artigo
92 , item 11, da Lei nl! 8.112, citada, AGNES TERESA
COSTA CAMBRAIA para exercer, na Diretoria-Ge
rai, o cargo de Assistente Técnico de Gabinete,
CNE-13, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, criado pelo Ato da Mesa n2 34, de 13 de
março de 1996.

Câmara dos Deputados, 7 de janeiro de 1997.
- Luís Eduardo, Presidente.

ATO DA PRESIDÊNCIA

ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista
a renúncia do Deputado JERÔNIMO DE OLIVEIRA
REIS, declara efetivado como titular do mandato de
Deputado Federal, nos termos dos artigos 238, inci
so 11 e 241, inciso I, do Regimento Interno, o senhor
PEDRO ALMEIDA VALADARES NETO, suplente
em exercício, a partir de 7 de janeiro de 1997.

Publique-se e procedam-se aos registros perti
nentes.

Brasília, 7 de janeiro de 1997. - Luís Eduardo,
Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista
a renúncia do Deputado AGNALDO TIMOTHEO PE
REIRA, declara efetivado como titular do mandato
de Deputado Federal, nos termos dos artigos 238,
inciso 11 e 241, inciso I, do Regimento Interno, o Se
nhor OSMAR LEITÃO ROSA, suplente em exercício,
a partir de 7 de janeiro de 1997.

Publique-se e procedam-se aos registros perti
nentes.

Brasnia, 7 de janeiro de 1997. - Luís Eduardo,
Presidente.

ATO DA PRESIDÊNCIA

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso de suas atribuições regimentais, tendo em vista
a renúncia do Deputado ROBERTO FRANÇA
AUAD, declara efetivado corno titular do mandato de
Deputado Federal, nos termos dos artigos 238, inci
so 11 e 241, inciso I, do Regimento Interno, o senhor
PEDRO HENRY NETO, suplente em exercício, a
partir de 7 de janeiro de 1997.

Publique-se e procedam-se aos registros perti
nentes.

Brasnia, 7 de janeiro de 1997. - Luís Eduardo,
Presidente.

ATOS DO PRESIDENTE
O Presidente da Câmara dos Deputados, no

uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
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ciso I, do Regimento Interno, o Senhor FRANCISCO I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
OCTAVIO BECKERT, suplente em exercício, a partir de 1990, resolve tomar sem efeito, de acordo com o
de 7 de janeiro de 1997. artigo 13, § 62 , da Lei nl! 8.112, de 11 de dezembro

Publique-se e procedam-se aos registros perti- de 1990, a nomeação de ELOIZA ROCHA PEREI-
nentes. RA, para exercer o cargo da Categoria Funcional de

Brasnia, 7 de janeiro de 1997. - Luís Eduardo, Analista Legislativo - atribuição Técnico em Docu-
Presidente. mentação e Informação Legislativa, Padrão 36, do

Quadro Permanente da Câmara dos Deputados.
Câmara dos Deputados, 30 de dezembro de

1996. - Luís Eduardo, Presidente.
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tigo 12 da Resolução n2 4, de 13 de junho de 1991, tembro de 1989, publicado no Diário do Congresso
combinado com o artigo 12 do Ato da Mesa n!l 5, de Nacional de 6 de setembro de 1989, uma vez que
16 de fevereiro de 1995. Eloiza Rocha Pereira, nomeada para o citado cargo,

Câmara dos Deputados, 7 de janeiro de 1997. não tomou posse no prazo legal.
- Luís Eduardo, Presidente. Câmara dos Deputados, 30 de dezembro de

1996. - Luís Eduardo, Presidente.

o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alfnea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 ~e junho
de 1990, e o artigo 6!l da Lei n!l 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma do artigo
9!l, item 11, da Lei n!l 8.112, citada, JORGE EDUAR
DO FADDOUL para exercer, na Diretoria-Geral, o
cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
criado pelo Ato da Mesa n!l 34, de 13 de março de
1996.

Câmara dos Deputados, 7 de janeiro de 1997.
- Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa n!l 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 6º da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, observado o disposto no artigo 411

da Lei nll 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve no
mear, na forma do artigo 911, item 11, da Lei n!l 8.112,
citada, JOSÉ MESCH para exercer, no Gabinete do
Líder do Partido do Movimento Democrático Brasilei
ro, o cargo de Assessor Técnico, CNE-14, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados, criado
pelo artigo 1!l do Ato da Mesa nll 8, de 29 de março
de 1995.

Câmara dos Deputados, 7 de janeiro de 1997.
- Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1!l, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n!l 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 611 da Lei nll 8.,112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve nomear, na forma dos arti
gos 911, item I, e 10 da citada Lei nll 8.112, combina
dos com o artigo 28 da Resolução n!l 30, de 13 de
novembro de 1990, MARCO AURÉLIO DE LEMOS
SANTOS para exercer cargo da Categoria Funcional
de Analista Legislativo - atribuição Técnico em Do
cumentação e Informação Legislativa, Padrão 36, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, em
vaga decorrente da aposentadoria de Clóvis de
Queiroz Sena, conforme Ato da Mesa de 5 de se-

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n!l 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 611 da Lei nll 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, observado o disposto no artigo 411

da Lei n!l 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve no
mear, na forma do artigo 92 , item 11, da Lei nº 8.112,
citada, MARCONI MARTINS SANTANA para exer
cer, no Gabinete do Líder do Partido da Frente libe
rai, o cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do Qua
dro Permanente da Câmara dos Deputados, criado
pelo artigo 12 do Ato da Mesa n2 8, de 29 de março
de 1995.

Câmara dos Deputados, 7 de janeiro de 1997.
- Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item

, I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 35, item 11, da Lei nll 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a CLÓVIS ASSUNÇÃO DE
MELO, ponto n2 10878, do cargo de Assistente Téc
nico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados, que exercia no Gabinete
do Primeiro Secretário, a partir de 1º de janeiro do
corrente ano.

Câmara dos Deputados, 7 de janeiro de 1997.
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração, de acordo
com o artigo 35, item 11, da Lei n!l 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, a STEWART ANTÓNIO BOU
TROS FADDOUL, ponto n2 11808, do cargo de As
sistente Técnico de Gabinete, CNE-9, do Quadro
Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia
na Diretoria-Geral, a partir de 30 de dezembro de
1996.

Câmara dos Deputados, 7 de janeiro de 1997.
- Luís Eduardo, Presidente.
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o Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 111, item
I, alínea a, do Ato da Mesa nll 205, de 28 de junho
de 1990, resolve conceder exoneração com o artigo
35, item 11, da Lei nll 8.112, de 11 de dezembro de
1990, a WILSON SANTANA JÚNIOR, ponto nll

11370, do cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que
exercia no Gabinete do Líder do Partido da Frente
Liberal, a partir de 2 de janeiro do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 7 de janeiro de 1997.
- Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 1º, item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, observado o disposto no artigo 38 da Lei n2

8.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve designar
ALBERTO VALÉRIO SOUZA, ocupante de cargo da
categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribui
ção Assistente Administrativo, Padrão 25, ponto nll

5437, 1Q substituto do Chefe da Secretaria de Vice
Líderes, FC-06, no Gabinete do Líder do Partido De
mocrático Trabalhista, em seus impedimentos even
tuais, a partir dê 18 de dezembro de 1996.

Câmara dos Deputados, 7 de janeiro de 1997.
- Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 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
JOSÉ ANTÓNIO TORRES CORTÊS, ocupante de
cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atribuição Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto n2

3462, 12 substituto do Chefe da Assessoria Técnica
da Diretoria-Geral, FC-08, em seus impedimentos,
no período de 27 de dezembro de 1996 a 2 de janei
ro de 1997.

Câmara dos Deputados, 7 de janeiro de 1997.
- Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N1I 1.914, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2!l, e 115, in-

ciso I, do Regimento Intemo, solicito a V. ExB seja
encaminhado ao Sr. Ministro Estado da Fazenda, o
seguinte pedido de informações: .

Em artigo publicado no jomal Folha de S.Pau
lo, de 28 de abril de 1996, o jomalista Aloysio Biondi
denuncia o tratamento privilegiado que o Governo
Federal vem concedendo aos contribuintes em situa
ção de inadimplência.

Em 1994, quando ministro, Fernando Henrique
Cardoso autorizou o parcelamento de impostos atra
sados em até 84 meses. No mesmo ano, foi conce
dida anistia de 24 meses para os devedores. Já em
meados de 1995, foi criado novo esquema de parce
lamento em até 60 meses para pagar débitos venci
dos até junho de 1995 e, mais recentemente, foi
concedido novo parcelamento, desta vez por 72 me
ses, para os débitos existentes até 31 de dezembro
de 1995.

A fim de obter maiores esclarecimentos sobre
os dados contidos na matéria, solicitamos respostas
às seguintes indagações:

1) Especificar os dispositivos legais que autori
zaram o Govemo Federal a conceder parcelamen
tos, anistias, perdão de multas e outras formas de
renegociação de débitos tributários nos anos de
1994, 1995 e 1996.

2) Especificar o valor total dos débitos tributá
rios beneficiados com os parcelamentos acima refe
ridos, discriminando os prazos e encargos aplicá
veis.

3) Discriminar o percentual dos encargos que
são normalmente cobrados do contribuinte:

a) no caso de pagamento de tributos em atra-
so;

b) no caso de notificação pela Receita Federal;
c) no caso de comprovação de sonegação.
3) Especificar o valor da renúncia fiscal decor

rente de anistias e remissões concedidas nos anos
de 1994 e 1995, em reais.

4) Especificar o valor da renúncia fiscal decor
rente do perdão de multas, em reais.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1996.:-
Deputada sandra Starling. .

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Sandra Starling dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informa
ções sobre parcelamento de ·débitos tributários, bem
como quais dispositivos legais que autorizam o Go~



Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice- Presidente no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.916 DE 1996

Senhor Presidente,

Requeiro a V. EXª, com fundamento no art. 50
da CF e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno,
que, ouvida a Mesa Diretora, sejam solicitadas ao

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre Autora.

Sala das Reuniões, 21 de novembro de 1996.
- Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presi
dente.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.915 DE 1996

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre Autora.

Sala de Reuniões, 21 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perlm, Primeiro Vice-Presiden
te.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Exª seja
encaminhado ao Sr. Ministro Estado da Previdência
Social, o seguinte pedido de informações:

Em artigo publicado no jornal Folha de S.Pau
lo, de 28 de abril de 1996, o jornalista Aloysio Biondi
~nuncia o tratamento privilegiado que o Governo
Federal vem concedendo aos contribuintes em situa
ção de inadimplência.

Em 1994, quando ministro, Fernando Henrique
Cardoso autorizou o parcelamento de impostos atra
sados em até 84 meses. No mesmo ano, foi conce
dido anistia de 24 meses para os devedores. Já em
meados de 1995, foi criado novo esquema de parce
lamento em até 60 meses para pagar débitos venci
dos até junho de 1995 e, mais recentemente, foi
concedido novo parcelamento, desta vez por 72 me
ses, para os débitos existentes até 31 de dezembro
de 1995.

A fim de obter maiores esclarecimentos sobre
os dados contidos na matéria, solicitamos resposta
às seguintes indagações:

1) Especificar os dispositivos legais que autori
zaram o Govemo Federal a conceder parcelamen
tos, anistias, perdão de multas e outras formas de
renegociação de contribuições para o INSS nos
anos de 1994, 1995 e 1996.

2) Especificar o valor total dos débitos tributá
rios beneficiados com os parcelamentos acima refe-
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vemo Federal a conceder parcelamentos, anistias, ridos, discriminando os prazos e encargos aplicá-
perdão de multas e outras formas de renegociação veis.
de débitos tributários nos anos de 1994, 1995 e 3) Discriminar o percentual dos encargos que
1996, bem como o valor dessa renúncia. são normalmente cobrados do contribuinte:

É o relatório. a) no caso de pagamento de contribuição em

11- Voto do Relator atraso;
b) no caso de notificação pela fiscalização pre

videnciária;

c) no caso de comprovação de sonegação.

3) Especificar o valor da renúncia fiscal decor
rente de anistias e remissões concedidas nos anos
de 1994 e 1995, em reais.

4) Especificar o valor da renúncia fiscal decor
rente do perdão de multas, em reais.

Sala das Sessões, 6 de novembro de 1996. 
Deputada Sandra Starling.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Sandra Starling dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Previdência e As
sistência Social informações sobre parcelamento de
débitos tributários, bem como quais dispositivos le
gais que autorizam o Governo Federal a conceder
parcelamentos, anistias, perdão de multas e outras
formas de renegociação de débitos tributários nos
anos de 1994, 1995 e 1996, bem como o valor des
sa renúncia.

É o relatório.



IX - Finalmente, informar se houve estudos so
bre o impacto da medida adotada no mercado de
trabalho, ou seja, demissões no serviço público, e
nas empresas operadoras e usuárias de tíquetes
(emissoras de tíquetes, restaurantes, lanchonetes,
supermercados, etc.); e quais os resultados.

Justificação

Na Exposição de Motivos nl! 136, de 11 de ou
tubro do corrente ano, o Senhor Ministro da Adminis
tração justificou a permuta do tíquete refeição/ali
mentação por dinheiro, para o funcionalismo público,
da seguinte forma:

"VIII - transformação do tíquetes refei
ção ou alimentação em benefício pecuniário
concedido em espécie, mediante alteração
do art. 22 da Lei nl! 8.460/92, propondo-se
que passe a ser creditado automaticamente
na folha de pagamento dos servidores, des
tacado corno parcela específica nos contra
cheques, sujeita a sistema de reajuste inde
pendente dos vencimentos. A economia, es
timada em R$50 milhões por ano dar-se-á
no nível operacional da administração, eli
minando-se os custos de licitação, prejuí
zos com a insolvência de empresas fornece
doras, fraudes, furtos e desfalques, e ainda
corno conseqüência da extinção dos meca
nismos burocráticos de controle, que hoje
consome muitas horas de serviços de con
sultoria jurídica, de controle de freqüência
dos servidores, de serviços terceirizados
de segurança e distribuição de carnês em
todo o País". (grifo nosso.)

Além disso, na Nota contendo o resumo das
medidas adotadas pelo Poder Executivo para con
tenção de gastos com pessoal, o MARE informou
que a economia de R$50 milhões decorria da "hipó
tese":

-190 órgãos
- 20 pessoas por órgão
- total =3.800 pessoas
- salário médio = R$1.000,00.
Finalmente, a imprensa tem reproduzido decla

rações do Ministro titular do MARE sobre todas es
sas indagações que embasam o presente pedido de

IV - Caso o MARE tenha efetuado pesquisa de
opinião dentre os funcionários públicos, sobre a pre
ferência tíquete x dinheiro, informar os resultados,
inclusive com o universo abrangido pela pesquisa.

V - Informar se houve audiência das partes
afetadas pela permuta em questão, ou seja, se fo
ram ouvidos os órgãos de representação dos funcio
nários e as empresas que comercializam os tíque
tes, e se o Ministério do Trabalho participou dos es
tudos, na condição de órgão coordenador do Progra
ma de Alimentação do Trabalhador. Também, se
houve discussão em tomo do aprimoramento do sis
tema para coibir desvios, abusos e fraudes e se o
MARE tem conhecimento dos investimentos realiza
dos com esse objetivo pelas empresas emissoras de
tíquetes. E, ainda, se o MARE tem conhecimento da
participação do setor público no mercado global de
tíquetes, informando o percentual. Caso positiva a
resposta a essas indagações juntar documentos que
atestem o conteúdo das informações.

VI - Informar quantas empresas fornecedoras
de tíquetes deixaram de cumprir contratos com a ad
ministração pública por insolvência e qual o montan
te do prejuízo que cada uma deu ao erário.

VII -Informar se foram realizados estudos téc
nicos com vistas a determinar o volume de risco da
evasão fiscal decorrente do pagamento das despe
sas de alimentação ser efetuado em dinheiro pelo
funcionário público.
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Senhor Ministro da Administração e Reforma do Es- VIII-Informar quantas Comissões de Licitaçõ-
tado as informações a seguir articuladas: es existem na administração direta para o fim espa-

I - Seja encaminhada a relação nominal dos cífico e exclusivo de adquirir os tíquetes alimentação
190 órgãos da administração direta que distribuem e quantas licitações cada Comissão realiza anual-
os tíquetes alimentação/refeição aos funcionários mente. E, ainda qual o prazo de vigência dos contra-
públicos, bem como o rol nominativo de cada um tos.
dos 20 funcionários de cada órgão, com os respecti
vos cargos e funções e remuneração individual.

11 - Informar quantas ocorrências de furtos e
desvios dos tíquetes alimentação/refeição foram re
gistradas pelo MARE e quantos processos adminis
trativos foram iniciados e concluídos para apurar
responsabilidade, bem assim, informar o montante
dos desvios.

111 - Informar quantos contratos para fomeci
mento de tíquetes alimentação/refeição existem e
desses contratos quantos estão abaixo do valor glo
bal, ou seja, qual o desconto sobre o valor total, ou
melhor ainda, quais os percentuais de taxa negativa
de administração desses contratos. E, ainda, em
que prazo são efetuados os pagamentos dos contra-
tos.



GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Inácio Arruda dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Aeronáutica infor
mações sobre a qualificação do corpo técnico das
empresas aéreas nacionais, bem como quais as
condições das aeronaves brasileiras.

É o relatório.

Aprovado ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente do exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.917, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no artigo 50, § 211, da Consti
tuição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22

, 115,
inciso 1,116, do Regimento Interno, solicito a V. ExB
que seja encaminhado ao Sr. Ministro da Aeronáuti
ca o seguinte pedido de informações:

Foram amplamente divulgadas pela imprensa
notícias dadas acerca do acidente aéreo envolvendo
um avião Fokker 100 da empresa aérea TAM matan
do tripulantes, passageiros e causando grande ca
tástrofe no solo.

Os jornais de grande circulação no dia 31 de
outubro de 1996, informam que técnicos do Ministé
rio da Aeronáutica têm trabalhado com hipótese de
problema na turbina direita do avião, o então chefe
do SelViço Regional de Proteção ao Vôo (SRPV) c0
ronel Ney Antunes Cerqueira, limitou-se a nota ofi
ciai com informações protocolares sobre o episódio.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2!!, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 21 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.
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informações que, uma vez respondido, propiciará, Documentos, segundo as reportagens veicula-
por certo, exame mais aprofundado do alcance e das pela imprensa, confirmam que os maiores aci-
dos efeitos da medida provisória nessa matéria. dentes aéreos registrados no Brasil e na América

Sala das Sessões, 5 de novembro de 1996. - Latina nos últimos cinco anos decorreram em sua
Deputado Arnaldo Faria de Sá. maioria de falha mecânica.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE Portanto, a vista da gravidade dessas notícias
e de suas implicações, sobretudo ante o desencon-

1- Relatório tro de informações que sempre são oferecidas dian-
Pela presente proposição, o Senhor Deputado te de tais tragédias, inclusive perante funcionários

Arnaldo Faria de Sá dirige-se à Mesa requerendo experientes das grandes empresas de aviação no
sejam solicitadas ao Senhor Ministro da Administra- País, que denunciam falta de treinamento regular do
ção Federal e Reforma do Estado informações sobre corpo técnico que presta selViço de manutenção
aspectos da Medida Provisória n2 1.522, de 1996, para diversas empresas aéreas, julgo absolutamente
em tramitação no Congresso Nacional, que trata da imprescindível que o atual titular do Ministério da
concessão de auxílio-alimentação para o selVidor Aeronáutica informe o seguinte:

público. 1) Quais as condições técnicas das aeronaves
É o relatório. brasileiras?

11_ Voto do Relator 2) De quantos engenheiros, mecânicos, e auxi-
liares dispõe cada empresa aérea nos aeroportos do
País?

3) Qual a qualificação deste corpo técnico?
4) Qual o critério estipulado pelo Ministério da

Aeronáutica acerca do número de profissionais ne
cessário para manutenção de aeronaves em cada
empresa aérea?

5) Qual a periodicidade de manutenção obriga
tória no caso de aeronaves?

6) Quais os mecanismos utilizados pelo Minis
tério da Aeronáutica no sentido da prevenção de aci
dentes?

7) Quais as empresas aéreas que sofreram
sanções do Ministério da Aeronáutica por não cum
prirem rigorosamente o que determina a legislação?

8) Quais os mecanismos que o Ministério da
Aeronáutica dispõe no sentido de controlar a chama
da ·escala de vôo·, garantindo assim, o limite deter
minado por lei no que se refere a jornada de traba
lho?

Sala das Sessões, 7 de novembro de 1996. 
Deputado Inácio Arruda.



Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 111

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, a senhora Deputada
Cidinha Campos dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Fazenda informa
ções sobre a servidora Lúcia Maria Vaz de Mello,
bem corno os cargos exercidos, os períodos traba
lhados, formas de investidura e cópia da fé de ofício
e dos assentamentos funcionais.

É o relatório.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N9 1.921, DE 1996

Senhor Presidente,
Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo

presente, nos termos do art. 50, § 22 , da Constitui
ção Federal, e do art. 115, ínciso I, do Regimento In
terno, requerer as seguintes informações:

Quais os cargos exercidos, os períodos traba
lhados e as formas de investidura da servidora Lúcia
Maria Vaz de Mello (ou Melo) para a qual requer,
também, cópia da fé de ofício e dos assentamentos
funcionais. As informações devem abranger todos
os órgãos e empresas ligadas ao Ministério.

Justificação

A requerente, visando reunir elementos acerca
das atividades da servidora e no exercício do jus ins
pectiones, é que busca as presentes informações.

Sala das sessões, 19 de novembro de 1996. 
Deputada Cidinha Campos.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontra de acordo com
as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, § ~,

da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa), voto pelo encaminhamento
das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, Vice

Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 1.920, DE 1996

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, parágrafo 22 , da Consti

tuição Federal, e do art. 116 do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados, venho requerer a Vossa
Excelência que seja encaminhada ao Presidente do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social - BNDES, Senhor Luiz Carlos Mendonça de
Barros através do Ministro do Planejamento, Dr. An
tônio Kandir, o pedido das seguintes informações:

1) Qual foi a participação do BNDES e do
BNDES-PAR no processo de Privatização da Light?

2) O empréstimo de R$1,1 bilhão concedido à
Companhia Siderúrgica Nacional- CSN, foi utilizado
por aquela companhia na aquisição de ações da
Light?

3) Do empréstimo supracitado, foram utilizados
recursos do FAT? Qual o montante?

4) O BNDES e o BNDES-PAR pagaram dupla
corretagem no processo de Privatização da Light?

5) Em fevereiro196, o BNDES vendeu 1,6 mi
lhão de ações preferenciais da Telemig que perten
ciam à Telebrás. Quais foram os compradores e as
corretoras envolvidas neste processo?

6) A tendência no balanço das empresas do
Sistema Telebrás era de grandes lucros por conta
do reajuste das tarifas aprovadas ao final de 1995.
Por que o BNDES não considerou tal tendência ao
fixar o preço mínimo das ações a serem vendidas?

Sala das sessões, 19 de nove'ilbro de 1996. 
Deputado João Fassarella.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
João Fassarella dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro do Planejamento e
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11- Voto do Relator Orçamento, no âmbito do Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico Social - BNDES, informaçõ
es sobre a participação do BNDES e BNDES-PAR
no processo de privatização da Lighí.

É o relatório.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 21 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.
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Aprovo ad referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 1.923, DE 1996

Senhor Presidente,

Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo
presente, nos termos do art. 50, § 22 , da Constitui
ção Federal, e do art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, requerer as seguintes informações:

Quais os cargos exercidos, os períodos traba
lhados e as formas de' investidura do servidor Raul
Lourenço Martins, para o qual requer, também, có
pia da fé de ofício e dos assentamentos funcionais.
As informações devem abranger todos os órgãos e
empresas ligadas ao Ministério.

Justificação

A requerente, visando reunir elementos acerca
das atividades do servidor e rio exercício do jus ins
pectiones, é que busca as informações presentes.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1996. 
Deputada Cidinha Campos.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Cidínha Campos dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre o servidor Raul Lourenço Martins, bem
como os cargos exercidos, os períodos trabalhados,
formas de investidura e cópia de fé de oficio e dos
assentamentos funcionais.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre Autora.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perlm, Primeiro VICe-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

11- Voto do Relator gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen-
to das informações requeridas pela nobre Autora.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perlm, Primeiro VICe-Presidente.

Senhor Presidente,

Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo
presente, nos termos do art. 50, § 22 , da Constitui
ção Federal, e do art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, requerer as seguintes informações:

A razão social de todos os hospitais, clínicas,
casas de saúde e demais instituições que são con
tratadas ou conveniadas com o Sistema Único de
Saúde - SUS, no Estado do Rio de Janeiro, bem
como o nome de todos os sócios e seus respectivos
CPF - Cadastro de Pessoa Física.

Justificação

A requerente, visando reunir elementos acerca
de atividades desenvolvidas na área de saúde e no
exercício·do jus inspectiones, é que busca as pre
sentes informações.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1996.
Deputada Cidinha Campos.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Cidinha Campos dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde a razão so
cial de todos os hospitais, clínicas, casas de saúde e
demais instituições que são contratadas ou conve
niadas com o Sistema Único de saúde - SUS, no
Estado do Rio de Janeiro, bem como o nome e o
Cadastro de Pessoa Física - CPF - dos respectivos
sócios.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re-

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2ll, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116.c1o Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre Autora.

Sala de Reuniões, 22 de novembro dE! ·,1996. 
Deputado Ronaldo Perlm, Primeiro VICe-Pr~~jciente.

Aprovo ad referendum. .
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, I II

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.922, DE 1996 .



1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Justiça informaçõ
es sobre sorteios realizados pelas redes de televi
são, pelo serviço telefônico 0900, bem como o valor
pago pelas pessoas, a premiação oferecida, a prob
abilidade de serem sorteadas e especificar o tipo de
promoção e o nome da rede.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2l1, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1li

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2l1, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre Autora.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Cidinha Campos dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre ressarcimento de recebimento indevidos de
AIH por parte do Hospital Escola São José, de Nova
Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro.

É o relatório.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.924, DE 1996 NR 1.926, DE 1996

Senhor Presidente, Senhor Presidente,
Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui-

presente, nos termos do art. 50, § 2l1, da Constitui- ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In-
ção Federal, e do art. 115, inciso I do Regimento In- temo, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
temo, requerer as seguintes informações: ao Sr. Ministro da Justiça o seguinte pedido de infor-

1 - Se foi ressarcida, ao Ministério da Saúde, a mações:
Ordem de Recebimento n2 04/92-CCTCIRJ, no valor a) Quais as redes de televisão que realizam
de Cr$6.819.716.903,06, referente a recebimento in- sorteios em suas programações, através de serviços
devido de AIH por parte do Hospital Escola São telefônicos?
José de Nova Iguaçu - RJ, bem como a forma de b) Qual o valor pago pelas pessoas que partici-
cobrança e como foi ressarcida a correção monetá- pam desses sorteios, qual a premiação oferecida e
ria do débito principal; qual a probabilidade de serem sorteadas? Favor in-

2 - Em caso positivo, informar em quantas fra- formar por tipo de promoção e por rede de TV;
ções foram quitados os débitos, juntando os docu- c) quais dessas redes e quais as promoções
mentos comprobatórios das liquidações. que têm autorização dos órgãos públicos competen-

Justificação tes para realizar os sorteios? Solicito cópia dessas
autorizações e da respectiva lei ou norma que as

No ano de 1991, ofereci denúncia à Procurado- embasaram;
ria da República no Estado do Rio de Janeiro, contra d) quem fiscaliza elou faz auditoria de cada
o Hospital Escola São José de Nova Iguaçu - RJ, uma dessas promoções?
em fatos delituosos lesivos ao patrimônio público fe-
deral, relativamente ao recebimento indevido de AIH e) qual a destinação dos recursos apurados em
(Autorizações de Intemação Hospitalar), razão pela cada uma dessas promoções? Solicito cópia dos re-
qual solicito as informações. gulamentos de cada uma dessas promoções;

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1996. _ .f) foi aberto algum processo ou inquérito pelo
Deputada Cidinha Campos. Ministério da Justiça ou por algum órgão vinculado,

no sentido de verificar a legalidade e correção des-
GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE sas promoções? Caso positivo quais e em que está-

I - Relatório gio se encontram?
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1996. 

Deputado Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE



Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.928, DE 1996

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 22, da Constituição

Federal, e na forma prevista pelos arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Casa, e sob as penas previs
tas nos citados dispositivos, requeiro seja solicitada,
ao Senhor Ministro das Comunicações, cópia da le
gislação em que se baseou para autorizar ..o funcio
namento das seguintes rádios em Freqüência Modu
lada, bem como cópia das autorizações de funciona
mento de cada uma delas:

Diadema - Rádio Canaan 105.9, Rua Pascoal
Leite, 302, Jardim Madalena;

São Roque - Rádio Mistura, 99.7, Rua Cibério
de Carvalho;

São Paulo - Rádio Opção FM, Rua Curicharas,
09, Sala 05, Cepo 0811D-430;Rádio Torre 107.1, Rua
Comendador Cantinho, 372, Penha; Rádio Eldorado,
Rua Pires da Mota, 820/830;

Mairinque - Rádio Transmairinque 91.9, Rua
Yolanda, 155, Nova Mairinque.

Sala das sessões, 19 de novembro de 1996. 
Deputado Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo seja soli
citada ao Senhor Ministro das Comunicações cópia
da legislação em que se baseou a autorização de
funcionamento de rádios em Freqüência Modulada e
cópias das autorizações.

É o relatório.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.927, DE 1996

Senhor Presidente
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedido de in
formações sobre cada uma das atuais instituições
em regime especial decretado pelo Banco Central
do Brasil (os valores monetários atualizados para o
Real):

a) nome da instituição, endereço atual comple
to (com telefone, fax e CEP) e nome dos acionistas
controladores (até o nível de pessoa física);

b) qual o tipo de regime, a data da sua decreta
ção e o nome do responsável pela condução do re
gime;

c) qual a moeda de liquidação atual;
d) qual o tamanho do prejuízo até agora levan

tado (passivo a descoberto) e quem eram os audito
res independentes na ocasião da decretação do re
gime;

e) se foram apuradas irregularidades nos ba
lanços e quais as providências tomadas em relação
aos auditores independentes;

f) se houve denúncia ao Ministério Público;
g) se foi instaurado processo administrativo,

contra quem e quais as penalidades aplicadas, a
quem deles;

h) se foi publicado o quadro geral de credores;
i) se já foram realizados pagamentos aos cre

dores, em que volume e até que nível de privilégio;
Dqual a perspectiva e condições para encerra

mento do regime especial;
I) qual o total de recursos do PROER utilizados

até agora.
Sala das sessões, 19 de novembro de 1996. 

Deputado Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo seja soli
citada ao Senhor Ministro da Fazenda relação das

Janeiro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 8 00243

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. - instituições financeiras que funcionam em regime
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden- especial, decretado pelo Banco Central do Brasil.
te. É o relatório.

Aprovo ad referendum. 11- Voto do Relator
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.



I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro das Comunicações in
formações sobre reclamatórias trabalhistas promovi
das contra a Administração Direita e Indireta desse
Ministério nos últimos cinco exercícios financeiros,
discriminando a unidade administrativa e a Junta de
Conciliação e Julgamento.

É o relatório.

II - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.930, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na norma do Arts. 115
e 116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, se-

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.929, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal, e na forma dos arts. 115
e 116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr. Ministro das Co
municações, no sentido àe fornecer a relação das
reclamatórias trabalhistas promovidas contra a Ad
ministração direta e indireta dessa pasta, nos últi
mos cinco exercícios financeiros, discriminando os
seguintes dados sobre cada Ação:

12) unidade administrativa;
22) Junta de Conciliação e Julgamento, especi

ficando o número e o município em que está sedia
da;

32) se a reclamatória é de autoria individual ou
coletiva;

42) data do ajuizamento da reclamatória;
52) nome(s) do(s) reclamante(s);
62) nome e inscrição (do)s) advogado(s) do(s)

reclamante(s)e da reclamada;
72) valor da indenização pleiteada.
82) se há decisão com trânsito em julgado, se

houve ou não revelia, se houve acordo para pôr ter
mo ao processo, especificando a data a decisão ou
acordo, conforme o caso, e o valor da indenização.

Justificação

O presente Requerimento de Informações visa
dar continuidade ao trabalho de investigação dos ca
sos de desperdício do dinheiro público pela Câmara
dos Deputados, iniciado por este Parlamentar.

Em diversas Unidades Federadas tem-se ob
servado a existência de uma verdadeira indústria de
reclamatórias trabalhistas contra a administração pú
blica, causando inúmeros prejuízos ao erário, espe
cialmente às empresas estatais.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro ViCe-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.
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II - Voto do Relator O objeto do presente Requerimento não é de
forma alguma questionar o direito de ação legitimi
damente reconhecido aos agentes públicos, pela
nossa ordem constitucional, como meio de assegu
rar seus direitos sociais, mas sim de protener o erá
rio e, conseqüentemente, a sociedade civil, Q;;: 3ve'
tuais abusos que possam estar ocorrendo.

Cita-se, por exemplo, o caso das estatais do
Estado do Rio Grande do Sul, que foram lesadas em
milhões de reais devido à indústria fraudulenta de
ações reclamatórias, conforme consta nas conclusõ
es de uma CPI da Assembléia Legislativa daquela
Unidade Federada.

É importante que a Câmara dos Deputados
seja informada do valor do montante das dividas de
corrente de reclamatórias trabalhistas, a fim de me
lhor exerce sua atividade de controle e fiscalização
da administração pública.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1996. 
Deputado Federal Augusto Nardes, Vice-Líder da
Bancada do PPB.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE



Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 112

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.931, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma dos Arts. 115
e 116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Admi
nistração Federal e Reforma do Estado, no sentido
de fomecer a relação das reclamatórias trabalhistas
promovidas contra a Administração Direta e Indireta
dessa Pasta, nos últimos cinco exercícios financei
ros, discriminando os seguintes dados sobre cada
ação:

12) ünidade administrativa;
2º) Junta de Conciliação e Julgamento, especi

ficando o número e o município que está sediada;
32) se a reclamatória é de autoria individual ou

coletiva;
42) data do ajuizamento da reclamatória;
52) nome(s) do(s) reclamante(s);
62) nome e inscrição do(s) advogados(s) do(s)

reclamante(s) e da reclamada;
12) valor da indenização pleiteada;
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jam solicitadas informações ao Sr. Ministro do Exér- Sala das Sessões, 20 de outubro de 1996. -
cito, no sentido de fomecer a relação das reclamató- Deputado Federal Augusto Nardes, Vice-Líder da
rias trabalhistas promovidas contra a Administração Bancada do PPB.

Direit~.e In?ireta .dessa. Pa.s~, nos últimos ~inco GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
exercICIOS financeiros, dlscnmlnando os seguintes
dados sobre cada ação: I - Relatório

112) unidade administrativa; Pela presente proposição, o Senhor Deputado

2º) Junta de Conciliação e Julgamentq, especi- Au~~sto Nardes dirige-s~ ~ Mesa req~er~nd.o sejam
ficando o número e o município que está sediada' soliCitadas ao Senhor Ministro do ExerCito informa-

° ,. , . . ..' ções sobre reclamatórias trabalhistas promovidas
.3-) se a reclamatona e de autona mdlvldual ou contra a Administração Direta e Indireta desse Minis-

coletiva; tério nos últimos cinco exercícios financeiros, discri-
4º) data do ajuizamento da reclamatória; minando a unidade administrativa e a junta de Con-

512) nome(s) do(s) reclamante(s); ciliaçã5' e Julgamento.

60) .. - d () dv d () () E o relatório.- nome e mscnçao o s a oga os s do s
reclamante(s) e da reclamada; 11- Voto do Relator

712) valor da indenização pleiteada.

8º) se há decisão com trânsito em julgado, se
houve ou não revelia, se houve acordo para por ter
mo ao processo, especificando a data, a decisão ou
acordo conforme o caso, e o valor da indenização.

Justificação

O presente Requerimento de Informações visa
dá continuidade ao trabalho de investigação dos ca.
sos de desperdício do dinheiro público pela Câmara
dos Deputados, iniciado por este parlamentar.

Em diversas· Unidades Federadas tem se ob
servado a existência de uma verdadeira indústria de
reclamatórias trabalhistas contra a administração pú
blica causando inúmeros prejuízos ao Erário, espe
cialmente às empresas estatais.

O objeto do presente requerimento não é de
forma alguma questionar o direito de ação legitima
mente reconhecido aos agentes públicos, pela nos
sa ordem constitucional, como meio de assegurar
seus direitos sociais, mas sim de proteger o erário e,
conseqüentemente, a sociedade civil, de eventuais
abusos que possam estar ocorrendo.

Cita-se, por exemplo, o caso das estatais do
Estado do Rio de Grande do Sul, que foram lesadas
em milhões de reais devido a indústria fraudulenta
de ações reclamatórias, conforme consta nas con
clusões de uma CPI da Assembléia Legislativa da
quela Unidade Federada.

É importante que a Câmara dos Deputados
seja informada do valor do montante das dívidas de
correntes de reclamatórias trabalhistas, a fim de me
lhor exercer sua atividade de controle e fiscalização
da administração pública.
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Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Justificação

O presente Requerimento de Informações visa
dar continuidade ao trabalho de investigação dos ca
sos de desperdício do dinheiro público pela Câmara
dos Deputados, iniciado por este paJ1amentar.

Em diversas Unidades Federadas tem-se ob
servado a existência de uma verdadeira indústria de
reclamatórias trabalhistas contra a administração pú
blica, causando inúmeros prejuízos ao Erário, espe
cialmente às empresas estatais.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.932, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma dos arts. 115
e 116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr. Ministro de Minas
e Energia, no sentido de fornecer a relação das re
clamatórias trabalhistas promovidas contra a Admi
nistração Direta e Indireta dessa Pasta, nos últimos
cinco exercícios financeiros, discriminando os se
guintes dados sobre cada ação:

12) unidade administrativa;
22) Junta de Conciliação e Julgamento, especi

ficando o número e o município que está sediada;
32) se a reclamatória é de autoria individual ou

coletiva;
42) data do ajuizamento da reclamatória;
52) nomes(s) do(s) reclamante(s);
6°) nome e inscrição do(s) advogado(s) do(s)

reclamante(s) e da reclamada;
72) valor da indenização pleiteada;
82 se há decisão com trânsito em julgado, se

houve ou não revelia, se houve acordo para pôr
termo ao processo, especificando a data, a deci
são ou acordo, conforme o caso, e o valor da inde
nização;

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da \dministração Fe
deral e Reforma do Estado informações sobre recla
matórias trabalhistas promovidas contra a Adminis
tração Direta e Indireta desse Ministério nos últimos
cinco exercícios financeiros, discriminando a unida
de administrativa e a Junta de Conciliação e Julga
mento.

É o relatório.

82) se há decisão com trânsito em julgado, se 11 - Voto do Relator
houve ou não revelia, se houve acordo para pôr ter
mo ao processo especificando a data a decisão ou
acordo, conforme o caso, e o valor da indenização.

Justificação

O presente Requerimento de Informações visa
dar continuidade ao trabalho de investigação dos ca
sos de desperdício do dinheiro público pela Câmara
dos Deputados, iniciado por este paJ1amentar.

Em diversas Unidades Federadas tem-se ob
servado a existência de uma verdadeira indústria de
reclamatórias trabalhistas contra a administração pú
blica, causando inúmeros prejuízos ao Erário, espe
cialmente às empresas estatais.

O objeto do presente requerimento não é de
forma alguma questionar o direito de ação legitima
mente reconhecido aos agentes públicos, pela nos
sa ordem constitucional, como meio de assegurar
seus direitos sociais, mas sim de proteger o Erário e,
conseqüentemente, a sociedade civil, de eventuais
abusos que possam estar ocorrendo.

Cita-se, por exemplo, o caso das estatais do
Estado do Rio Grande do Sul, que foram lesadas em
milhões de reais devido a indústria fraudulenta de
ações reclamatórias, conforme consta nas conclusõ
es de uma CPI da Assembléia Legislativa daquela
Unidade Federada.

É importante que a Câmara dos Deputados
seja informada do valor do montante das dívidas de
correntes de reclamatórias trabalhistas, a fim de me
lhor exercer sua atividade de controle e fiscalização
da administração pública.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1996. 
Deputado Federal Augusto Nardes, Vice-Líder da
Bancada do PPB.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.933, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma do art. 115 e
116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, se-
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O objeto do presente requerimento não é de jam solicitadas informações ao Sr. Ministro do Pla-
forma alguma questionar o direito de ação legitima- nejamento e Orçamento, no sentido de fornecer a
mente reconhecido aos agentes públicos, pela nos- relação das reclamatórias trabalhistas promovidas
sa ordem constitucional, como· meio de assegurar contra Administração direta e Indireta dessa Pasta,
seus direitos sociais, mas sim de proteger o Erªrio e, nos últimos cinco exercícios financeiros, discriminan-
conseqüentemente, a sociedade civil, de eventuais do os seguintes dados sobre cada ação:
abusos que possam estar ocorrendo. 12) unidade administrativa;

Cita-se~ por exemplo, o caso das estatais do 22) Junta de Conciliação e Julgamento, especi-
Estado do RIO Grande do Sul, que foram lesadas em ficando o número e o Município que está sediada·
milhões de reais devido a indústria fraudulenta de '
ações reclamatórias, conforme consta nas conclusõ- .32

) se a reclamatória é de autoria individual ou
es de uma CPI da Assembléia Legislativa daquela coletiva;
Unidade Federada. 42) data do ajuizamento da reclamatória;

É importante que a Câmara dos Deputados 511) nomes(s) do(s) reclamantes(s)·
seja informada o valor do montante ~as dívidas de- 12 •• _ '

correntes de reclamatórias trabalhistas, a fim de me- 6 ) nome e Inscnçao do(s) advogado(s) recla-
Ihor exercer sua atividade de controle e fiscalização mante(s) e da reclamada;
da administração pública. 712) valor da indenização pleiteada

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1996. - 812) se há decisão com trânsito em julgado, se
Deputado Federal Augusto Nardes, Vice-Líder da houve ou não revelia, se houve acordo para por ter-
Bancada do PPB. mo ao processo, especificando a data,a decisão ou

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE acordo, conforme o caso, e o valor da indenização;

I - Relatório Justificação

Pela presente proposição, o Senhor Deputado O presente Requerimento de Informações visa
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam dar continuidade ao trabalho de investigação dos ca-
solicitadas ao Senhor Ministro de Minas e Energia sos de desperdício do dinheiro público pela Câmara
informações sobre reclamatórias trabalhistas promo- dos Deputados, iniciado por este Parlamentar.
vidas contra a Administração Direta e Indireta desse Em diversas Unidades Federadas, tem-se ob-
Ministério nos últimos cinco exercícios financeiros, servado a existência de uma verdadeira indústria de
discriminando a unidade administrativa e a Junta de reclamatórias trabalhistas contra a administração pú-
Conciliação e Julgamento. blica, causando inúmeros prejuízos ao erário, espe-

É o relatório. cialmente às empresas estatais.

II - Voto do Relator O objeto do presente Requerimento não é de
Considerando que se encontram de acordo forma alguma questionar o direito de ação legitima-

com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, § mente reconhecido aos agentes públicos, pela nos-
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re- sa ordem constitucional, como meio de assegurar
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen- seus direitos sociais, mas sim de proteger o erário e,
to das informações requeridas pelo nobre autor. conseqüentemente, a sociedade civil, de eventuais

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. _ abusos que possam estar ocorrendo.
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente. Cita-se, por exemplo, o caso das estatais do

Aprovo ad referendum Estado do Rio Grande do Sul, que foram lesados em
Em 20-12-96. _ Ronaldo Perim. 12 milhões de reais devido a indústria fraudulenta de

Vice-Presidente no exercício da Presidência. ações reclamatórias, conforme consta nas conclusõ
es de uma CPI da Assembléia Legislativa daquela
Unidade Federada.

É importante que à Câmara dos Deputados
seja informado o valor do montante das dívidas de
correntes de reclamatórias trabalhistas, a fim de me
lhor exercer sua atividade de controle e fiscalização
da administração pública.



Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Previdência e As
sistência Social informações sobre reclamatórias tra
balhistas promovidas contra a Administração Direta
e Indireta desse Ministério nos últimos cinco exercí
cios financeiros, discriminando a unidade administra
tiva e a Junta de Conciliação e Julgamento.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,§

II - Voto do Relator

Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 1.934, DE 1996.

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma do art. 115 e
116 do Regimento Intemo que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Previ
dência e Assistência, no sentido de fornecer a rela
ção das reclamatórias trabalhistas promovidas con
tra Administração direta e Indireta desta Pasta, nos
últimos cincc exercícios financeiros, discriminando
os seguintes dados sobre cada Ação:

12) unidacie administrativa;
22) Junta de Conciliação e Julgamento, especi

ficando o número e o município que está sediada;
3!l) se a reclamatória é de autoria individual ou

coletiva;
42) data do ajuizamento da reclamatória;
52) nome(s) do(s) reclamante(s);
6!l) nome e inscrição do(s) advogado(s) recla

mante(s)e da reclamada;
7!l) valor da indenização pleiteada

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro do Planejamento e
Orçamento informações sobre reclamatórias traba
lhistas promovidas contra a Administração Direta e
Indireta desse Ministério nos últimos cinco exercí
cios financeiros, discriminando a unidade administra
tiva e a Junta de Conciliação e Julgamento.

É o relatório.
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Sala das Sessões, 20 de outubro de 1996. - 82) se há decisão com trânsito em julgado, se
Deputado Federal Augusto Nardes, Vice-Líder da ouve ou não revelia, se houve acordo para por termo
Bancada do PPB. ao processo, especificando a data, a decisão ou

acordo, conforme o caso, e o valor da indenização;

Justificação

O presente Requerimento de Informações visa
dar continuidade ao trabalho de investigação dos ca
sos de desperdício do dinheiro público pela Câmara
dos Deputados, iniciado por este Parlamentar.

Em diversas Unidades Federadas tem-se ob
servado a existência de uma verdadeira indústria de
reclamatórias trabalhistas contra a administração pú
blica, causando inúmeros prejuízos ao erário, espe
cialmente às empresas estatais.

O objeto do presente Requerimento não é de
forma alguma questionar o direito de ação legitima
mente reconhecido aos agentes públicos, pela nos
sa ordem constitucional, corno meio de assegurar
seus direitos sociais, mas sim de proteger o erário e,
conseqüentemente, a sociedade civil, de eventuais
abusos que possam estar ocorrendo.

Cita-se, por exemplo, o caso das estatais do
Estado do Rio Grande do Sul, que foram lesadas em
milhões de reis devido a indústria fraudulenta de
ações reclamatórias, conforme consta nas conclusõ
es de uma CPI da Assembléia Legislativa daquela
Unidade Federada.

É importante que à Câmara dos Deputados
seja informado o valor do montante das dívidas de
correntes de reclamatórias trabalhistas, a fim de me
lhor exercer sua atividade de controle e fiscalização
da administração pública.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1996. 
Deputado Federal Augusto Nardes, Vice-Líder da
Bancada do PPB.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório



Aprovo Ad Referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.936, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Exceiência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma do Art. 115 e

II - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro das Relações Exterio
res informações sobre reclamatórias trabalhistas
promovidas contra a Administração Direta e Indireta
desse Ministério nos últimos cinco exercícios finan
ceiros, discriminando a unidade administrativa e a
Junta de Conciliação e Julgamento.

É o relatório.

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma do art. 115 e
116 do Regimento Intemo que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr. Ministro das Re
lações Exteriores, no sentido de fomecer a relação
das reclamatórias trabalhistas promovidas contra
Administração direta e Indireta dessa Pasta, nos últi
mos cinco exercícios financeiros, discriminando os
seguintes dados sobre cada ação;

1º) unidade administrativa;
22) Junta de Conciliação e Julgamento, especi

ficando o número e o município que está sediada;
3º) se a reclamatória é de autoria individual ou

coletiva;
42) data do ajuizamento da reclamatória;
52) nome(s) do(s) reclamante(s);
62) nome e inscrição do(s) advogado(s) recla

mantes(s) e da reclamada;
72) valor da indenização pleiteada
82) se há decisão com trânsito em julgado, se

houve ou não revelia, se houve acordo para por ter
mo ao processo, especificando a data a decisão ou
acordo, conforme o caso, e o valor da indenização;

Justificação

O presente Requerimento de Informações visa
dar continuidade ao trabalho de investigação dos ca
sos de desperdício do dinheiro público pela Câmara
dos Deputados, iniciado por este Parlamentar.

Em diversas Unidades Federadas tem-se ob
servado a existência de uma verdadeira indústria de
reclamatórias trabalhistas contra a administração pú
blica, causando inúmeros prejuízos ao erário, espe
cialmente às empresas estatais.

O objeto do presente Requerimento não é de
forma alguma questionar o direito de ação legitima
mente reconhecido aos agentes públicos, pela nos
sa ordem constitucional, corno meio de assegurar
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22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re- seus direitos sociais, mas sim de proteger o erário e,
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen- conseqüentemente, a sociedade civil, de eventuais
to das informações requeridas pelo nobre Autor. abusos que possam estar ocorrendo.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. - Cita-se, por exemplo, o caso das estatais do
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente Estado do Rio Grande do Sul, que foram lesadas em

Aprovo Ad referendum. milhões de reais devido a indústria fraudulenta de
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, P~i- ações reclamatórias, conforme consta nas conclusõ-

meiro Vice-Presidente no exercício da Presi- es de uma CPI da Assembléia Legislativa daquela
dência. Unidade Federada.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES É importante que a Câmara dos Deputados
NR 1.935, DE 1996 seja informada do valor do montante das dívidas de

correntes de reclamatórias trabalhistas, a fim de me
lhor exercer sua atividade de controle e fiscalização
da administração pública.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1996. 
Deputado Federal Augusto Nardes, Vice-Líder da
Bancada do PPB.



11- Voto do Relator

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

Aprovo Ad referendum. ..
Em 20/12/96. - Ronaldo Perim, 111

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto Pelo encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, em 22 de novembro de
1996. - Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice
Presidente.

REqUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N21.937, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma do art. 115 e
116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr. Ministro dos
Transportes, no sentido de fornecer a relação das
reclamatórias trabalhistas promovidas contra Admi
nistração Direta e Indireta dessa Pasta, nos últimos
cinco exercícios financeiros, discriminando os se
guintes dados sobre cada Ação:

. .12) unidade administrativa;

22) Junta de Conciliação e Julgamento, especi-
ficando o número e o município que está sediada; .

32) se a reclamatória é de autoria individual ou
coletiva;

411) data do ajuizamento da reclamatória;

52) nome(s) do(s) reclamante(s);

611) nome e inscrição do(s) advogado(s) recla
mante(s) e da reclamada;

72) valor da indenização pleiteada

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre reclamatórias trabalhistas promovidas con
tra a Administração Direta e Indireta desse Ministério
nos últimos cinco exercícios financeiros, discriminan
do a unidade administrativa e a Junta de Conciliação
e julgamento.

É o relatório.
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116 do Regimento Intemo que, ouvida a Mesa, se- Sala das Sessões, 20 de outubro de 1996. -
jam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Saú- Deputado Federal Augusto Nardes, Vice-Líder da
de, no sentido de fomecer a relação das reclamató- Bancada do PPB.
rias trabalhistas promovidas contra Administração di
reta e Indireta dessa Pasta, nos últimos cinco exercí
cios financeiros,. discriminando os seguintes dados
sobre cada Ação:

12) unidade administrativa;

22) Junta de Conciliação e Julgamento, especi
ficando o número e o município que está sediada;

32) se a reclamatória é de autoria individual ou
coletiva;

42) data do ajuizamento da reclamatória;

5Q
) nome(s) do (s) reclamante (s);

62) nome e inscrição do (s) advogados (s) do
(s) reclamante(s) e da reclamada;

7º) valor da indenização pleiteada

82) se há decisão com trânsito em julgado, se
houve ou não revelia, se houve acordo para por ter
mo ao processo, especificando a data, a decisão ou
acordo, conforme o caso, e o valor da indenização;

Justificação

O presente Requerimento de Informações visa
dar continuidade ao trabalho de investigação dos ca
sos de desperdício do dinheiro público pela Câmara
dos Deputados, iniciado por este Parlamentar.

Em diversas Unidades Federadas tem-se ob
servado a existência de uma verdadeira industria de
reclamatórias trabalhistas contra a administração pú:,
blica, causando inúmeros prejuízos ao erário, espe
cialmente às empresas estatais.

O objeto do presente Requerimento não é de
forma alguma questionar o direito de ação legitíma
mente reconhecido aos agentes públicos, pela nos
sa ordem constitucional, como meio de assegurar
seus direitos sociais, mas sim de proteger o erário e,
conseqüentemente, a sociedade civil, de eventuais
abusos que possam estar ocorrendo.

Cita-se, por exemplo, o caso das estatais do
Estado do Rio Grande do Sul, que foram lesadas em
milhões de reais devido a indústria fraudulenta de
ações reclamatórias, conforme consta nas conclusõ
es de uma CPI da Assembléia Legislativa daquela
Unidade Federada.

É importante que à Câmara dos Deputados
seja informado o valor do montante das dívidas de
correntes de reclamatórias trabalhistas, a fim de me
lhor éxercer sua atividade de controle e fiscalização
da administração pública.



Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.938 DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma do art. 115 e
116 do Regimento Intemo que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr. Ministro do Tra
balho, no sentido de fomecer a relação das recla
matórias trabalhistas promovidas contra Administra
ção Direta e Indireta dessa Pasta, nos últimos cinco
exercícios financeiros, discriminando os seguintes
dados sobre cada Ação: .

1º) unidade administrativa;
22) Junta de Conciliação e Julgamento, especi

ficando o número e o município que está sediada;
32) se a reclamatória é de autoria individual ou

coletiva;
42) data do ajuizamento da reclamatória;
52) nome(s) do(s) reclamante(s);
62) nome e inscrição do(s) advogado(s) do(s)

reclamante(s) e da reclamada;
. 72) valor da indenização pleiteada

82) se há decisão com trânsito em julgado, se
houve ou não revelia, se houve acordo para por ter
mo ao processo, especificando a data, a decisão ou
acordo, conforme o caso, e o valor da indenização;

Justificação

O presente Requerimento de Informações visa
dar continuidade ao trabalho de investigação dos ca
sos de desperdício do dinheiro público pela Câmara
dos Deputados, iniciado por este Parlamento.

Em diversas Unidades Federadas tem-se ob
servado a existência de uma verdadeira indústria de
reclamatórias trabalhistas contra a administração pú
blica, causando inúmeros prejuízos ao erário, espe
cialmente às empresas estatais.

O objeto do presente Requerimento não é de
forma alguma questionar o direito de ação legitima
mente reconhecido aos agentes públicos, pela nos
sa ordem constitucional, como meio de assegurar

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro dos Transportes infor
mações sobre reclamatórias trabalhistas promovidas
contra a Administração Direta e Indireta desse Minis
tério nos últimos cinco exercícios financeiros, discri
minando a unidade administrativa e a Junta de Con
ciliação e Julgamento.

É o Relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
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82) se há decisão com trânsito em julgado, se 22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re-
houve ou não revelia, se houve acordo para por ter- gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha-
mo ao processo, especificando a data a decisão ou mento das informações requeridas pelo nobre Autor.
acordo, conforme o caso, e o valor da indenização; Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. -

Justificação Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

O presente Requerimento de Informações visa
dar continuidade ao trabalho de investigação dos ca
sos de desperdício do dinheiro público pela Câmara
dos Deputados, iniciado por este Parlamentar.

Em diversas Unidades Federadas tem-se ob
servado a existência de uma verdadeira indústria de
reclamatórias trabalhistas contra a administração pú
blica, causando inúmeros prejuízos ao erário, espe
cialmente às empresas estatais.

O objeto do presente Requerimento não é de
forma alguma questionar o direito de ação legitima
mente reconhecido aos agentes públicos, pela nos
sa ordem constitucional, como meio de assegurar
seus direitos sociais, mas sim de proteger o erário e,
conseqüentemente, a sociedade civil, de eventuais
abusos que possam estar ocorrendo.

Cita-se, por exemplo, o caso das estatais do
Estado do Rio Grande do Sul, que foram lesadas em
milhões de reais devido a indústria fraudulenta de
ações reclamatórias, conforme consta nas conclusõ
es de uma CPI da Assembléia Legislativa daquela
Unidade Federada.

É importante que à Câmara dos Deputados
seja informado o valor do montante das dívidas de
correntes de reclamatórias trabalhistas, a fim de me
lhor exercer sua atividade de controle e fiscalização
da administração pública.

Saladas Sessões, 20 de outubro de 1996. 
Deputado Federal Augusto Nardes, Vice~Uder da
Bancada do PPB.



II - Voto do Relator

Aprovo Ad Referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Considerando que se encontram de acOrdo
com as normas disciplinadoras da matéria (art 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do' Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.939, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma do Art. 115 e
116 do Regimento Intemo que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Agri
cultura, do Abastecimento e RefoiTna Agrária, no

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro do Trabalho informa
ções sobre reclamatórias trabalhistas promovidas'
contra a Administração Direta e Indireta desse Minis
tério nos últimos cinco exercícios financeiros, discri
minando a unidade administrativa e a Junta de Con
ciliaçãoe Julgamento.

É o relatório.
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seus direitos sociais, mas sim de proteger o erário e, sentido de fornecer a relação das reclamatórias tra-
conseqüentemente, a sociedade civil, de eventuais balhistas promovidas contra Administração Direta e
abusos que possam estar ocorrendo. Indireta dessa pasta, nos últimos cinco exercícios fi-

Cita-se, por exemplo, o caso das estatais do nanceiros, discriminando os seguintes dados sobre
Estado do Rio Grande do Sul,que foram lesadas em cada Ação:
milhões de reais devido a indústria fraudulenta de 12) unidade administrativa;
ações reclamatórias, conforme consta nas conclusõ- 22) Junta de Conciliação e Julgamento, especi-
es de uma CPI da Assembléia Legislativa daquela ficando o número e o município que está sediada;
Unidade Federada. 32) se a reclamatória é de autoria individual ou

É importante que à Câmara dos Deputados coletiva;
seja informado o valor do montante das dívidas de- 42) data do ajuizamento da reclamatória;
correntes de reclamatórias trabalhistas, a fim de me-
lhor exercer sua atividade de controle e fiscalização 52) nome(s) do(s) reclamante(s);
da administração pública. 62

) nome e inscrição do(s) advogado(s) do(s)
Sala das Sessões, 20 de outubro de 1996. _ reclamante(s) e da reclamada;

Deputado Federal Augusto Nardes, Vice-Líder da 7º) valor da indenização pleiteada;
Bancada do PPB. 82) se há decisão com trânsito em julgado, se

houve ou não revelia, se houve acordo para por ter
mo ao processo, especificando a data a decisão ou
acordo, conforme o çaso, e o valor da indenização;

Justificação

O presente Requerimento de Informações visa
dar continuidade ao trabalho de investigação dos ca
sos de desperdício do dinheiro público.pela Câmara
dos Deputados, iniciado por este Parlamentar.

.. Em diversas Unidades Federadas' tem-se ob
servado a existência de. uma verdadeira indústria de
reclamatórias trabalhistas contra a administração pú
blica causando inúmeros prejuízos ao' erário, espe-
cialmente ~ãs empresas estatais. ' , ,

. ' O objeto do presente Requerimento' não é de
forma alguma questionar o direito de ação legitima
mente recànhecido aos agentes públiéos, pela nos-'
sa ordem constitu'cionál, como meio dé assegurar
SêOS direitos sociais, 'mas sim de proteger o erário e,
cc;mseqÓentemente', .a sociedade civil de eventuais
abusos quê possam estar ocorrendo. .';.
. Cit~-se,pór 'e~emplo, o eáso das' estatais do;

Estado do Rio Grande do Sul, que foram lesadas em
milhões de reais devido a indústria fraudulenta de
açõesreclamatótias, cohformeconta naSconclusõ
es de'uma' CPI' da'Assembléia Legislativa daquela
Unidade Federada.'

É importante que à Câmara dos Deputados
seja informado o valor do.montante das dívidas de
correntes de reclamatórias trabalhistas, ~fim de me
lhor exercer sua atividade de controle e fiscalização
da administração pública.' . .

Sala das-Sessões, 20 de outubro de 1996. 
Deputado Federal Augusto Nardes, Vice-Líder da
Bancada do PPB.



I - Aelatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro' do Meio Ambiente
dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal infor
mações sobre reclamatórias trabalhistas promovidas
contra a Administração Direta e Indireta desse Minis
tério nos.últimos cinco exercícios financeiros, discri
minando a unidade administrativa e a Junta de Con·
ciliação e Julgamento.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
211, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re-

Aprovo Ad Referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 111

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES NII 1.940,
. DE 1996

Sen~orPresidente, ..
Requeiro à Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma do Art. 115 e
116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr." Ministro do Meio
Ambiente, R~ursos 'iíç:tricos e Amazônia Legal, no
sentido de fornecer a relação das reclamatórias tra
balhistas promovidas contra Administração Direta e
Indireta dessa pasta, nos últimos cinco exercícios fi
nanceiros,. discriminando os seguintes dados sobre
cada Açãó:" "

111) unidade administrativa;
211) Junta de Conciliação e Julgamento, especi

ficando o número e o município que está sediada;
311) se a reclamatória é de autoria individual ou

coletiva;
411) data do ajuizamento da reclamatória;
511) nome(s) do(s) reclamante(s);
611) nome e inscrição do(s) advogados(s) do(s)

reclarnante(s) e da reclamada;
7lI) valor da indenização pleiteada;
811) se há decisão com trânsito em julgado, se

houve ou não revelia, se houve acordo para por ter-

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
211, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.
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GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE mo ao processo, especificando a data, a decisão ou
1_ Relatório acordo, conforme o caso, e o valor da indenização;

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Justificação
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam O presente Requerimento de Informações visa
solicitadas ao Senhor Ministro da AgriclJltura e do dar continuidade ao trabalho de investigação dos ca-
Abastecimento informações sobre reclamatórias tra- sos de desperdício do dinheiro público pela Câmara
balhistas promovidas contra a Administração Direta dos Deputados, iniciado por este Parlamentar.
e Indireta desse Ministério nos últimos cinco exercí- Em diversas Unidades Federadas têm-se ob-
cios financeiros, discriminando a unidade administra- servado a existência de uma verdadeira indústria de
tiva e a Junta de Conciliação e Julgamento. reclamatórias trabalhistas contra a administração pú-

É o relatório. blica, causando inúmeros prejuízos ao erário, espe-
11_ Voto do Relator cialmente às empresas estatais.

O objeto do presente Requerimento não é de
forma alguma questionar o direito de ação legitima
mente reconhecido aos agentes públicos, pela nos
sa ordem constitucional, como meio de assegurare
seus direitos sociais, mas sim de proteger o erário e,
conseqüentemente, a sociedade civil, de eventuais
abusos que possam estar ocorrendo.

Cita-se, por exemplo, o caso das estatais do
Estado do Rio Grande do Sul, que foram lesadas em
milhões de reais devido a indústria fraudulenta de
ações reclamatórias, conforme consta nas conchJsõ
es de uma CPI da Assembléia Legislativa daquela
Unidade Federada.

" É "importante que à Câmara dos Deputados
seja informado o valor do montante das dívidas de
correntes de reclamatórias trabalhistas, a fim de me
lhor exercer sua atividade de controle e fiscalização
da administração pública.

". Sala das Sessões, 20 de outubro de 1996. -:
D~putad.o Federal Augusto Nardes, Vice-Líder da
Bancada do PPB.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE



Aprovo Ad Referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.942, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma dos arts. 115
e 116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Mari-

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Justiça infonnaçõ
es sobre reclamatórias trabalhistas promovidas con
tra a Administração Direta e Indireta desse Ministério
nos últimos cinco exercícios financeiros, discriminan
do a unidade administrativa e a Junta de Conciliação
e Julgamento.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), Voto pelo Encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre
Autor.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo Ad Referendum.
Em 20-12-96. Ronaldo Perim, 12 Vice

Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll1.941, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma do Art. 115 e
116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas infonnações ao Sr. Ministro da Justi
ça, no sentido de fornecer a relação das reclamató
rias trabalhistas promovidas contra administração
Direta e Indireta dessa pasta, nos últimos cinco
exercícios financeiros, discriminando os seguintes
dados sobre cada ação:

1º) unidade administrativa;
2º) Junta de Conciliação e Julgamento, especi

ficando o número e o município que está sediada;
3º) se a reclamatória é de autoria individual ou

coletiva;
4º) data do ajuizamento da reclamatória;
5º) nome(s) do(s)reclamante(s);
6º) nome e inscrição do(s) advogados(s) do(s)

reclamante(s) e da reclamada;
7º) valor da indenização pleiteada;
8º) se há decisão com trânsito em julgado, se

houve ou não revelia, se houve acordo para por ter
mo ao processo, especificando a data, a decisão ou
acordo, conforme o caso, e o valor da indenização.

Justificação

O presente Requerimento de Infonnações visa
dar continuidade ao trabalho .de investigação dos ca
sos de desperdício do dinheiro público pela Câmara
dos Deputados, iniciado por este Parlamentar.

Em diversas Unidades Federadas tem-se ob
servado a existência de uma verdadeira indústria de
reclamatórias trabalhistas contra a administração pú
blica, causando inúmeros prejuízos ao erário, espe
cialmente às empresas estatais.

O objeto do presente Requerimento não é de
fonna alguma questionar o direito de ação legitima
mente reconhecido aos agentes públicos, pela nos
sa ordem constitucional, como meio de assegurar
seus direitos sociais, mas sim de proteger o erário e,
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gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha- conseqüentemente, a sociedade civil, de eventuais
mento das infonnações requeridas pelo nobre autor. abusos que possam estar ocorrendo.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. - Cita-se, por exemplo, o caso ·das estatais do
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden- Estado do Rio Grande do Sul, que foram lesadas em
te. milhões de reais devido a indústria fraudulenta de

ações reclamatórias, conforme consta nas conclusõ
es de uma CPI da Assembléia Legislativa daquela
Unidade Federada.

É importante que à Câmara dos Deputados
seja infonnado o valor do montante das dívidas de
correntes de reclamatórias trabalhistas, a fim de ma
Ihor exercer sua atividade de controle e fiscalização
da administração pública.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1996. 
Deputado Federal Augusto Nardes, Vice-Líder da
Bancada do PPB.



II - Voto do Relator

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 1.943, DE 1996

Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 112

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma do art. 115 e
116 do Regimento Intemo que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Aero
náutica, no sentido de fornecer a relação das recla
matórias trabalhistas promovidas contra Administra
ção Direta e Indireta dessa Pasta, nos últimos cinco
exercícios financeiros, discriminando os seguintes
dados sobre cada Ação:

1º} unidade administrativa;
2º} Junta de Conciliação e Julgamento, especi

ficando o número e o município que está sediada;
3º} se a reclamatória é de autoria individual ou

coletiva;
412} data do ajuizamento da reclamatória;
5º} nome(s} do(s} reclamante(s};
612} nome e inscrição do(s} advogado(s} recla

mante(s} e da reclamada;
7º valor da indenização pleiteada
812} se há decisão com trânsito em julgado, se

houve ou não revelia, se houve acordo para por ter
mo ao processo, especificando a data da decisão ou
acordo, conforme o caso, e o valor da indenização.
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nha, no sentido de fornecer a relação das reclamat6- GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
rias trabalhistas promovidas contra Administração I _ Relatório
Direta e Indireta dessa Pasta, nos últimos cinco
exercícios financeiros, discriminando os seguintes Pela presente proposição, o Senhor Deputado
dados sobre cada Ação: Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam

1º} unidade administrativa; solicitadas ao Senhor Ministro da Marinha informa-
212} Junta de Conciliação e Julgamento, especi- ções sobre reclamatórias trabalhistas promovidas

ficando o número e o município que está sediada; contra a Administração Direta e Indireta desse Minis
tério nos últimos cinco exercícios financeiros, discri-

3º} se a reclamatória é de autoria individual ou minando a unidade administrativa e a Junta de Con-
coletiva; ciliação e Julgamento.

412} data do ajuizamento da reclamatória; É o relatório.
512} nome(s} do(s} reclamante(s};
612} nome e inscrição do(s} advogado(s} recla

mante(s} e da reclamada;
7º} valor da indenização pleiteada
8º} se há decisão com trânsito em julgado, se

houve ou não revelia, se houve acordo para por ter
mo ao processo, especificando a data, a decisão ou
acordo, conforme o caso, e o valor da indenização;

Justificação

O presente Requerimento de Informações visa
dar continuidade ao trabalho de investigação dos ca
sos de desperdício do dinheiro público pela Câmara
dos Deputados, iniciado por este Parlamentar.

Em diversas Unidades Federadas tem-se ob
servado a existência de uma verdadeira indústria de
reclamatórias trabalhistas contra a administração pú
blica, causando inúmeros prejuízos ao erário, espe
cialmente às empresas estatais.

O objeto do presente Requerimento não é de
forma alguma questionar o direito de ação legitima
mente reconhecido aos agentes públicos pela nossa
ordem constitucional, como meio de assegurar seus
direitos sociais, mas sim de proteger o erário e, con
seqüentemente, a sociedade civil, de eventuais abu
sos que possam estar ocorrendo.

Cita-se, por exemplo, o caso das estatais do
Estado do Rio Grande do Sul, que foram lesadas em
milhões de reais devido a indústria fraudulenta de
ações reclamatórias, conforme consta nas conclusõ
es de uma CPI da Assembléia Legislativa daquela
Unidade Federada.

É importante que à Câmara dos Deputados
seja informado o valor do montante das dívidas de
correntes de reclamatórias trabalhistas, a fim de me
lhor exercer sua atividade de controle e fiscalização
da administração pública.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1996. 
Deputado Federal Augusto Nardes, Vice-Líder da
Bancada do PPB.
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Justificação

O presente Requerimento de Informações visa
dar continuidade ao trabalho de investigação dos ca
sos de desperdício do dinheiro público pela Câmara
dos Deputados, iniciado por este Parlamentar.

Em diversas Unidades Federadas tem-se ob
servado a existência de uma verdadeira indústria de
reclamatórias trabalhistas contra a administração pú
blica, causando inúmeros prejuízos ao erário, espe
cialmente às empresas estatais.

O objeto do presente Requerimento não é de
forma alguma questionar o direito de ação legitima
mente reconhecido aos agentes públicos, pela nos
sa ordem constitucional como meio de assegurar
seus direitos sociais, mas sim de proteger o erário e,
conseqüentemente, a sociedade civil, de eventuais
abusos que possam estar ocorrendo.

Cita-se, por exemplo, o caso das estatais do
Estado do Rio Grande do Sul, que foram lesadas em
milhões de reais devido a indústria fraudulenta de
ações reclamatórias, conforme consta nas conclusõ
es de uma CPI da Assembléia Legislativa daquela
Unidade Federada.

É importante que à Câmara dos Deputados
seja informado o valor do montante das dívidas de
corrente de reclamatórias trabalhistas, a fim de me
lhor exercer sua atividade de controle e fiscalização
da administração pública.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1996. 
Deputado Federal Augusto Nardes, Vice-Líder da
Bancada do PPB.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Aeronáutica infor
mações sobre reclamatórias trabalhistas promovidas
contra a Administração Direta e Indireta desse Minis
tério nos últimos cinco exercícios financeiros, discri
minando a unidade administrativa e a Junta de Con
ciliação e Julgamento.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
211, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro VICe-Presidente.

Aprovo Ad Referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perlm, 111

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.944, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro à Vossa Excelência, com base no art.

50 da Constituição Federal e na forma do art. 115 e
116 do Regimento Intemo que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Indús
tria, do Comércio e do Turismo, no sentido de forne
cer a relação das reclamatórias trabalhistas promovi
das contra Administração direta e Indireta dessa
Pasta, nos últimos cinco exercícios financeiros, dis
criminando os seguintes dados sobre cada Ação:

1li) unidade administrativa;
2º) Junta de Conciliação e Julgamento, especi

ficando o número e o município que está sediada;
311) se a reclamatória é de autoria individual ou

coletiva;
42 data do ajuizamento da reclamatória;
52) nome(s) do(s) reclamante(s);
611) nome e inscrição do(s) advogado(s) recla

mante(s) e da reclamada;
711) valor da indenização pleiteada
811) se há decisão com trânsito em julgado, se

houve ou não revelia, se houve acordo para por ter
mo ao processo, especificando a data da decisão ou
acordo, conforme o caso, e o valor da indenização;

Justificação

O presente Requerimento de Informações visa
dar continuidade ao trabalho de investigação dos ca
sos de desperdício do dinheiro público pela Câmara
dos Deputados, iniciado por este Parlamentar;

Em diversas Unidades Federadas. tern-se ob
servado a existência de uma verdadeira indústria de
reclamatórias trabalhistas contra a administração pú
blica, causando inúmeros prejuízos ao erário, espe
cialmente às empresas estatais.

O objeto do presente Requerimento não é de
forma alguma questionar o direito de ação legitima
mente reconhecido aos agentes públicos, pela nos
sa ordem constitucional, como meio de assegurar
seus direitos sociais, mas sim de proteger o erário e,
conseqüentemente, a sociedade civil, de eventuais
abusos que possam estar ocorrendo. '

Cita-se, por exemplo, o caso das estatais do
Estado do Rio Grande do Sul, que foram lesadas em
milhões de reais devido a indústria fraudulenta de
ações reclamatórias, conforme consta nas conclusõ-



I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informa
ções sobre reclamatórias trabalhistas promovidas
contra a Administração Direta e Indireta desse Minis
tério nos últimos cinco exercícios financeiros, discri-

Justificação

O presente Requerimento de Informações visa
dar continuidade ao trabalho de investigação dos ca
sos de desperdício do dinheiro público pela Câmara
dos Deputados, iniciado por este Parlamentar.

Em diversas Unidades Federadas tem se ob
servado a existência de uma verdadeira industria de
reclamatórias trabalhistas contra a administração pú
blica, causando inúmeros prejuízos ao erário, espe
cialmente às empresas estatais.

.O objeto do presente Reaquerimento não é
de forma alguma questionar o direito de ação le
gitimamente reconhecido aos agentres públicos
pela ·nossa ordem constitucional, como meio de
assegurar seus direitos sociais, mas sim de pro
teger o erário e, consequentemente, a sociedade
civil, de enventuais abusos que possam estar
ocorrendo.

Cita-se, por exemplo, o caso das estatais do
Estado do Rio Grande do Sul, que foram lesadas em
milhões de reais devido a industria fraudulenta de
ações reclamatórias, conforme consta nas conclusõ
es de uma CPI da Assembléia Legislativa daquela
Unidade· Federada.É importante que a Câmara dos
Deputados seja informado o valor do montante das
dividas decorrentre de reclamatórias trabalhistas, a
fim de melhor exercer sua atividade de controle e fis
calização da administração pública.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1996 
Deputado Federal Augusto Nardes, Vice-Líder da
Bancada do PPB.

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Indústria, do Co
mércio e do Turismo informações sobre reclamató
rias trabalhistas promovidas contra a Administração
Direta e Indireta desse Ministério nos últimos cinco
exercícios financeiros, discriminando a unidade ad
ministrativa e a Junta de Conciliação e Julgamento.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts, 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1!!..

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nli 1945, DE 1996

Senhor Presidente,

Requeiro à Vossa Excelência, com base no art.
50 da Constituição Federal e na forma do Art. 115 e
116 do Regimento Intemo que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Fa
zenda, no sentido de fomecer a relação das recama
tórias trabalhistas promovidas contra Administração
direita e Indireta dessa Pasta, nos últimos cinco
exercícios financeiros, discriminando os seguintes
dados sobre cada Ação:

12) unidade administrativa;

22) Junta de Conciliação e Julgamento, especi
ficando o número e o município que está sediada;
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es de uma CPI da Assembléia Legislativa daquela 32 ) se a reclamatória é de autoria individual ou
Unidade Federada. coletiva;

42) data do ajuizamento da recamatória;É importante que à Câmara dos Deputados
seja informado o valor do montante das dívidas de- 52) nome (s) do (s) reclamante (s);
corrente de reclamatórias trabalhistas, a fim de me- 62) nome e inscrição do (s) advogados (sd) do
Ihor exercer sua atividade de controle e fiscalização (s) reclamante (s) e da reclamada;
da administração pública. 72) valor da indenização pleiteada

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1996. _ 8º) se há decisão com trânsito em julgado, se
houve ou não revelia, se houve acordo para por

Deputado Federal Augusto Nardes, Vice-Líder da termo ao processo, especificando a data a decisão

Bancada do PPB. ou acordo, conforme o caso, e o valor da indeniza-
GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE ção;

I - Relatório
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N1I 1.947, DE 1996

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.
50 da Constituição Federal e na forma dos arts. 115
e 116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Cultu
ra, no sentido de fornecer a relação das reclamató
rias trabalhistas promovidas contra a Administração
Direita e Indireta dessa Pasta, nos últimos cinco
exercício financeiros, discriminando os seguintes da
dos sobre cada Ação:

12) unidade administrativa;
22) Junta de Conciliação e Julgamento, especi

ficando o número e o município que está sediada;
32) se a reclamatória é de autoria individual ou

coletiva;
42) data do ajuizamento da reclamatória;
52) nome(s) do(s) reclamante(s);
62) nome e inscrição do(s) advogado(s) recla

mante(s) e da reclamada;
72) valor da indenização pleiteada;
82) se há decisão com trânsito em julgado, se

houve ou não revelià, se houve acordo para pôr ter
mo ao processo, especificando a data, a decisão ou
acordo, Conforme o caso, e o valor da indenização.

Justificação

O,presente Requerimento de Informações visa
dar continuidade ao trabalho de investigação dos ca
sos de desperdício do dinheiro público pela Câmara
dos Deputados, iniciado por este Parlamentar.

Em diversas Unidades Federadas tem-se ob
servado a existência de uma verdadeira indústria de
reclamatórias trabalhistas contra a administração pú
blica, causando inúmeros prejuízos ao Erário, espe
cialmente às empresas estatais.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NlI 1.946, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exi , com fundamento no art. 50,

da Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e
116, do Regimento Intemo que, ouvida a Mesa, seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Previdência e Assis
tência Social o seguinte pedido de informações:

Notoriamente, o Tesouro da União utilizou re
cursos da Previdência Social para o pagamento de
obras públicas estranhas ao interesse dos contri
buintes previdenciários. Ocorre que há notícia' de
que, ainda que parcialmente, esses recursos não fo
ram corretamente restituídos.

Assim, e diante da propalada falência do siste
ma previdenciário, como proclamado pelo atual Go
verrid, como justificativa para a adoção de seguidas
medidas restritivas de vantagens e benefícios dos
contribuintes, entendemos necessários os seguintes
esclarecimentos:

a) Qual o montante da dívida da União junto ao
INSS, a partir de 19741

b) Especificar os valores tomados em cada
exercício, e a que projetos foram destinados.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1996. 
Deputado Augusto Nardes.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Previdência e As
sistência Social informações sobre o montante da dí
vida da União junto ao INSS, a partir de 1974 e es
pecificar os valores tomados em cada exercício, e a
que projetos foram destinados.

minando a unidade administrativa e a Junta de Con- É o relatório.
ciliação e Julgamento. II _ Voto do Relator

É o relatório.
Considerando que se encontram de acordo

11- Voto do Relator com as normas disciplinadoras da matéria {art. SO, §
Considerando que se encontram de acordo 22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re-

com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, § gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen-
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 de Re- to das informações requeridas pelo nobre Autor.
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen- Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. -
to das informações requeridas pelo nobre Autor. Deputado Ronaldo Perlm, Primeiro VICe-Presidente.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. -
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente. Aprovo ad referendum.

Em 20-12-96. - Ronaldo Perlm, 12

Aprovo ad referendum. Vice-Presidente no exercício da Presidência.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 1.948, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

SÓ da Constituição Federal e na forma do art. 115 e
116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, se-
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O objeto do presente Requerimento não é de jam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Edu-
forma alguma questionar o direito de ação legitima- cação e Desporto, no sentido de fomecer a relação
mente reconhecido aos agentes públicos, pela nos- das reclamatórias trabalhistas promovidas contra a
sa ordem constitucional, como meio de assegurar Administração Direta e Indireta dessa Pasta, nos úl-
seus direitos sociais, mas sim de proteger o Erário e, timos cinco exercícios financeiros, discriminando os
conseqüentemente, a sociedade civil, de eventuais seguintes dados sobre cada Ação:
abusos que possam estar ocorrendo. 12) unidade administrativa;

Cita-se, por exemplo, o caso das estatais do 22) Junta de Conciliação e Julgamento, especi-
Estado do Rio Grande do Sul, que foram lesadas em ficando o número e o município que está sediada;
milhões de reais devido à indústria fraudulenta de
ações reclamatórias, conforme consta nas conclusõ- 32

) se a reclamatória é de autoria individual ou
es de uma CPI da Assembléia Legislativa daquela coletiva;
Unidade Federada. 42) data do ajuizamento da reclamatória;

É importante que a Câmara dos Deputados 52) nome(s) do(s) reclamante(s);
seja informada do valor do montante das dívidas de-
correntes de reclamatórias trabalhistas, a fim de me- 62

) nome e inscrição do(s) advogado(s) do(s)
Ihor exercer sua atividade de controle e fiscalização reclamante(s) e da reclamada;
da administração pública. 7º) valor da indenização pleiteada;

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1996. - 82) se há decisão com trânsito em julgado, se
Deputado Federal Augusto Nardes, Vice-Líder da houve ou não revelia, se houve acordo para pôr ter-
Bancada do PPB. mo ao processo, especificando a data, a decisão ou

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE acordo, conforme o caso, e o valor da indenização.

I - Relatório Justificação

Pela presente proposição, o Senhor Deputado O presente Requerimento de Informações visa
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam dar continuidade ao trabalhod~ investigação·dos ca-
solicitadas ao Senhor Ministro da Cultura informaçõ- sos de desperdício do dinheiro público pela Câmara
es sobre reclamatórias trabalhistas promovidas con- dos Deputados, iniciado por este Parlamentar.
tra a Administração Direta e Indireta desse Ministério Em diversas Unidades Federadas tem-se ob-
nos últimos cinco exercícios financeiros, discriminan- seIVado a existência de uma verdadeira indústria de
do a unidade administrativa e a Junta de Conciliação reclamatórias trabalhistas contra a administração pú-
e Julgamento. blica, causando inúmeros prejuízos ao Erário, espe-

É o relatório. cialmente às empresas estatais.

11- Votodo Relator O objeto do presente Requerimento não é de
Considerando que se encontram de acordo forma alguma questionar I.) direito de ação legitima-

com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, mente reconhecido aos agentes públicos, pela nos-
§ 211, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do sa ordem constitucional, como meio de assegurar
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha- seus direitos sociais, mas sim de proteger o Erário e,
mento das informações requeridas pelo nobre Autor. conseqüentemente, a sociedade civil, de eventuais

Sala de· Reuniões, 22 de novembro de 1996. _ abusos que possam estar ocorrendo.
Deputado Ronaldo Perim, P~meiro Vice-Presidente. Cita-se, por exemplo, o caso das estatais do

Aprovo ad referendum. Estado do Rio Grande do Sul, que foram lesadas em
Em 20-12-96. _ Ronaldo Perlm, 12 milhões de reais devido à indústria fraudulenta de

Vice-Presidente no exercício da Presidência. ações reclamatórias, conforme consta nas conclusõ
es de uma CPI da Assembléia Legislativa daquela
Unidade Federada.

É importante que a Câmara dos Deputados
seja informada do valor do montante das dívidas de
correntes de reclamatórias trabalhistas, a fim de me
lhor exercer sua atividade de controle e fiscalização
da administração pública.



GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Ciência e Tecnolo
gia informaçõe::. sobre reclamatórias trabalhistas
promovidas contra a Administração Direta e Indireta
desse Ministério nos últimos cinco exercícios finan
ceiros, discriminando a unidade administrativa e a
Junta de Conciliação e Julgamento.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §

11 - Voto do Relator

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.949, DE 1996

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.
50 da Constituição Federal e na forma dos arts. 115
e 116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr. Ministro da Ciên
cia e Tecnologia, no sentido de fornecer a relação
das reclamatórias trabalhistas promovidas contra a
Administração Direta e Indireta dessa Pasta, nos úl
timos cinco exercícios financeiros, discriminando os
seguintes dados sobre cada Ação:

12) unidade administrativa;

22) Junta de Conciliação e Julgamento, especi
ficando o número e o município que está sediada;

32) se a reclamatória é de autoria individual ou
coletiva;

42) data do ajuizamento da reclamatória;

52) nome(s) do(s) reclamante(s);

62) nome e inscrição do(s) advogado(s) recla
mante(s) e da reclamada;

72) valor da indenização pleiteada;
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Sala das Sessões, 20 de outubro de 1996. - 82) se há decisão com trânsito em julgado, se
Deputado Federal Augusto Nardes, Vice-Líder da houve ou não revelia, se houve acordo para pôr ter-
Bancada do PPB. mo ao processo, especificando a data, a decisão ou

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE acordo, conforme o caso, e o valor da indenização.

I - Relatório Justificação

Pela presente proposição, o Senhor Deputado O presente Requerimento de Informações visa
Augusto Nardes dirige-se à Mesa requerendo sejam dar continuidade ao trabalho de investigação dos ca-
solicitadas ao Senhor Ministro da Educação e do sos de desperdício do dinheiro público pela Câmara
Desporto informações sobre reclamatórias trabalhis- dos Deputados, iniciado por este Parlamentar.
tas promovidas contra a Administração Direta e Indi- Em diversas Unidades Federadas tem-se ob-
reta desse Ministério nos últimos cinco exercícios fi- servado a existência de uma verdadeira indústria de
nanceiros, discriminando a unidade administrativa e reclamatórias trabalhistas contra a administração pú-
a Junta de Conciliação e Julgamento. blica, causando inúmeros prejuízos ao Erário, espa-

É o relatório. cialmente às empresas estatais.
O objeto do presente Requerimento não é de

forma alguma questionar o direito de ação legitima
mente reconhecido aos agentes públicos, pela nos
sa ordem constitucional, como meio de assegurar
seus direitos sociais, mas sim de proteger o Erário e,
conseqüentemente, a sociedade civil, de eventuais
abusos que possam estar ocorrendo.

Cita-se, por exemplo, o caso das estatais do
Estado do Rio Grande do Sul, que foram lesadas em
milhões de reais devido à indústria fraudulenta de
ações reclamatórias, conforme consta nas conclusõ
es de uma CPI da Assembléia Legislativa daquela
Unidade Federada.

É importante que a Câmara dos Deputados
seja informada do valor do montante das dívidas de
correntes de reclamatórias trabalhistas, a fim de me
lhor exercer sua atividade de controle e fiscalização
da administração pública.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 1996. 
Deputado Federal Augusto Nardes, Vice-Líder da
Bancada do PPB.



Aprovo ad referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1li

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Sala das Sessões, 19 de novembro de 1996. 
Deputado Jaques Wagner - Deputado Fernando
Ferro.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, os Senhores Depu
tados Jaques Wagner e Fernando Ferro dirigem-se
à Mesa requerendo sejam solicitadas ao Senhor Mi
nistro da Aeronáutica informações sobre interferên
cia das emissoras de rádio FM e de rádios comunitá
rias nos vôos das aeronaves.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelos nobres Autores.

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perlm, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.950, DE 1996 .

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 155, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. EXª seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Aeronáutica, o se
guinte pedido de informações:

1 - Está comprovado tecnicamente a interfe
rência das emissoras de rádio FM, rádios comunitá
rias, nos vôos das aeronaves?

2 - Se comprovado, em que elas interferem?

3 - Caso ocorra interferência, especificar:

a) as situações já comprovadas, local e data.
(anexar cópia dos laudos);

b) quais a conseqüências desta interferência.

4 - Os equipamentos eletrônicos, tais como,
telefone celular, computador provocam interferên
cia? Em que medida. Se houver, o grau de interfe
rência dos equipamentos é maior ou menor que o
das rádios comunitárias?

5 - As rádios comerciais têm causado interfe
rência? Caso positivo, especificar: nível da interfe
rência, local e data, (anexar cópia dos laudos).

6 - Quais as medidas técnicas a serem tomada
para evitar a interferência?

Justificação

Tramita na Câmara dos Deputados um projeto
de lei que regulamenta o funcionamento das rádios
comunitárias. Nosso objetivo é regulamentar a maté
ria para que seja feita justiça com a comunicação
voltada aos interesses das comunidades locais.

As forças contrárias à regulamentação da refe
rida matéria têm "insinuado" a interferência das rá
dios comunitárias nos vôos das aeronaves, sem
quaiquer análise científica sobre a suposta interfe
rência. Chegaram ao ponto de creditar na interferên
cia das rádios comunitárias o acidente com o Fokker
100 da TAM ocorrido em São Paulo.
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22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re- A Associação Brasileira de Emissoras de Rá-
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen- dio e Televisão - ABERT, tem apresentado um
to das informações requeridas pelo nobre autor. manifesto à Comissão de Ciência e Tecnologia da

Sala de Reuniões, 22 de novembro de 1996. - Câmara afirmando que as rádios comunitárias "que
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden- se encontram ilegalmente no ar interferindo nas
te. transmissões das emissoras autorizadas, dos aero

portos, carros de polícia, ambulância etc., a que
causam prejuízos de toda ordem e, até mesmo fa
tais". O jornal O Estado de S. Paulo, em matéria
veiculada no dia 6 de novembro destaca como título
"caixa-preta acusa interferência de rádio". Diante de
várias afirmações desta natureza, sem qualquer ex
plicação técnica, a Comissão de Ciência e Tecnolo
gia, bem como todos os que têm relação direta ou
indireta com o setor, têm urgência em conhecer os
fundamentos desta interferência, se é que existe, e
quais a medidas para corrigir a problemática. Enten
demos que é possível garantir o espaço de atuação
das rádios comunitárias, porém sem causar proble
mas com outros serviços.

Para que possamos fazer uma análise mais cri
teriosa da suposta problemática, depositada até en
tão sobre as rádios comunitárias, necessitamos de
elementos técnicos sobre o assunto e das medidas
corretivas a serem tomadas.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N1I 1.951, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro a V. E~, com base no art. 50, § 22, da

Constituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22,
115, inciso I, do Regimento Intemo que, ouvida a
Mesa, sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro de
Estado de Minas e Energia com relação à jazida de
ouro recentemente descoberta pela Companhia Vale
do Rio Doce no Município de Paraopebas, dentro da
província mineral de Carajás, no Estado do Pará.

Justificação

A privatização da CVRD, erigida em bandeira da
atual Administração do País, por exigência dos com
promissos governamentais com o Fundo Monetário In
ternacional e outras imposições extemas, vem agitan
do a Nação, que, por meio dos seus representantes no
Congresso Nacional e de inúmeras sociedades e as
sociações civis de classe, técnicas e científicas, têm-se
posicionado contrariamente aos desejos do Presidente
da República de entregar uma das maiores e mais ren
táveis mineradoras de ferro do mundo nas mãos de
companhias estrangeiras.

Recentemente, o jornal A Tribuna da Impren
sa noticiou com destaque a descoberta de uma me
gajazida de ouro no Projeto Igarapé-Baía, no Municí
pio de Paraopebas, Estado do Pará. A referida jazi
da abrigaria ouro com teor de 3% e teria reservas
estimadas em 300 toneladas.

Entretanto, segundo o mesmo órgão de im
prensa, a euforia da empresa pela descoberta teria
sido abortada, às vésperas de sua divulgação, por
determinação expressa do Senhor Presidente da
República que teria convocado a Brasília os direto
res da Docegeo, subsidiária da CVRD, passando
lhes ordens para que nada fosse comentado ou de
batido.

A atitude de Sua Excelência teria frustrado o
Presidente da citada companhia e os técnicos envol
vidos nos trabalhos de exploração, ansiosos por par
tilhar com a Nação e o mundo a notícia da maior
descoberta de ouro nos últimos cinqüenta anos.

A postura do Govemo, neste episódio, estranha
e misteriosa, precisa ser devidamente esclarecida.

Há não rnais de seis meses, a descoberta de
uma jazida de ouro com 50 toneladas foi anunciada,
por esse mesmo Governo, com estardalhaço e teve
enorme repercussão internacional. Agora, a existên
cia de um megadepósito de ouro com reservas seis
vezes maiores não pode vir a público por decisão
pessoal do primeiro rnandatário da Nação.

A sociedade brasileira exige esclarecimentos a
respeito do assunto, que avultam em importância no
momento atual, em que se organiza um amplo movi
mento em defesa da Companhia Vale do Rio Doce,
com vistas a evitar sua alardeada privatização, capi
taneado por expressivas figuras do mundo político
nacional, dentre as quais o atual Presidente do Con
gresso Nacional, Senador José Sarney, o ex-Presi
dente Itamar Franco e o ex-Ministro de Minas e
Energia e ex-Vice-Presidente da República, Aurelia
no Chaves.

O presente Requerimento de Informações ob
jetiva, precisamente, ensejar o conhecimento das ra
zões que levaram o atual Governo a adotar procedi
mentos tão díspares nos dois episódios e obter a
confirmação ou não da veracidade das informações
veiculadas na imprensa sobre a citada descoberta.

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996. 
Deputado Fernando Zuppo.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Fernando Zuppo dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro de Minas e Energia
informações sobre jazida de ouro descoberta pela
Companhia Vale do Rio doce - CVRD, no Município
de Paraopebas, no Estado do Pará.

É o relatório.

II - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro VICe-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NlI1.952, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro a V. EX-, com base no art. 50 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam s0
licitadas informações ao Sr. Ministro da Fazenda no
sentido de esclarecer esta Casa quanto a situação
atual da PREVHAB (Associação de Previdência dos
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Servidores do extinto BNH), hoje incorporado aos
quadros funcionais daCaixa Econômica Federal.

Justificação

Notícias vinculadas nos meios de comunicação
dão conta que existe um desequilíbrio financeiro na
PREVHAB (Associação de Previdência Complemen
tar dos empregados do extinto BNH), e que esse de
sequilíbrio é conseqüência da interrupção da contri
buição sem qualquer justificativa por parte da patro
cinadora Caixa Econômica Federal. A suspensão
das contribuições por parte da Caixa Econômica Fe
deral, antes de ser uma questão financeira e mate
mática é uma questão ética e social. É uma questão
ética porque a responsável pelo desequilíbrio da
PREVHAB é a Caixa Econômica Federal, uma vez
que os empregados continuam contribuindo com a
PREVHAB; social porque envolve direito de oito mil
famílias em todo o país que ao longo de anos vem
contribuindo para a PREVHAB na expectativa de
uma aposentadoria com dignidade. Sendo assim,
solicito as seguintes informações:

a) qual a situação atual da Prevhab?
b) existe pendência da patrocinadora com a

Prevhab?
c) qual o estágio em que se encontra a fusão

da Prevhab com a Funcef?
Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996. 

Deputado Nedson Micheleti.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o senhor Deputado
Nedson Micheleti dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor ministro da Fazenda informações
sobre a situação da Prevhab, Associação de Previdên
cia dos servidores do extinto BNH, hoje incorporadas
aos quadros funcionais da Caixa Econômica Federal.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum.
Em 20 de Dezembro de 1996. - Ro

naldo Perlm, 12 Vice-Presidente no exercí
cio da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NR 1.953, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro a V. EX- com base no art. 50 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa, sejam
solicitadas informações ao Sr. Ministro da Previdên
cia e Assistência Social no sentido de esclarecer
esta Casa quanto a situação atual da PREVHAB
(Associação de Previdência dos Servidores do extin
to BNH), hoje incorporado aos quadros funcionais da
Caixa econômica Federal, entidade esta acompa
nhada pela Secretaria de Previdência Complemen
tar, órgão do citado Ministério.

Justificação

Notícias vinculadas nos meios de comunicação
dão conta que existe um desequilíbrio financeiro na
PREVHAB (Associação de Previdência Complemen
tar dos empregados do extinto BNH), e que esse de
sequilíbrio é conseqüência da interrupção da contri
buição sem qualquer justificativa por parte da patro
cinadora Caixa Econômica Federal. A suspensão
das contribuições por parte da Caixa Econômica Fe
deral, antes de ser uma questão financeira e mate
mática é urna questão ética e social. É uma questão
ética porque a responsável pelo desequilíbrio da
PREVHAB é a Caixa Econômica Federal, uma vez
que os empregados continuam contribuindo com a
PREVHAB; social porque envolve direito de oito mil
famílias em todo o país que ao longo de anos vem
contribuindo para a PREVHAB na expectativa de
uma aposentadoria com dignidade. Sendo assim,
solicito as seguintes informações:

a) qual a situação atual da Prevehab?
b) existe pendência da patrocinadora com a

Prevehab?
c) qual o estágio em que se encontra a fusão

da Prevehab com a Funcef?
Sala das Sessões, 20 de dezembro de 1996. 

Deputado Nedson Micheleti.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Nedson Micheleti dirige-se à Mesa requerendo se
jam solicitadas ao Senhor Ministro da Previdência e
Assistência Social informações sobre a situação da
PREVHAB, Associação de Previdência dos Servido
res do extinto BNH, hoje incorporada aos quadros
funcionais da Caixa Econômica Federal.

É o relatório.



00264 Quarta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1997

2 - Voto do Relator 11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
21, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo Ad referendum.
Em 20 de Dezembro de 1996 - Ronal

do Perim, 1!! Vice-Presidente no exercício
da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!! 1.954 DE 1996

Na forma do disposto no art. 60, § 2!! da Cons
tituição Federal, combinado como o art. 115 do Re
gimento Interno, requeiro a Vossa Excelência que
encaminhe o presente que ora faço, ao Senhor Mi
nistro de Estado Extraordinário de Política Fundiária,
a fim de que Sua Excelência esclareça a esta Casa
do Congresso Nacional a respeito das seguintes
questões:

1. relação nominal dos titulares estrangeiros 
pessoas físicas ou jurídicas - de área superior a
5.000 (cinco mil) hectares;

2. localização e extensão das mesmas;
3. sua utilização presente;

4. condições de aquisição da titularidade referi-
da;

5. satisfação de obrigações tributárias e outras
legais para com a União e os Estados;

6. quais são as providências que o Governo
vem tomando ou pretende tomar em relação a essas
áreas em que ocorram descumprimento de obriga
ções legais previstas, particularmente no que con
cerne à produtividade?

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996. 
Deputado Wilson Leite Passos.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Wilson Leite Passos dirige-se à Mesa requerendo
sejam solicitadas ao Senhor Ministro Extraordinário
de Política Fundiária relação nominal dos titulares
estrangeiros - pessoas físicas ou jurídicas - que
possuam propriedades com área superior a 5.000
(cinco mil) hectares.

É o relatório.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2!!, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 16 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo Ad Referendum
Em 20 de Dezembro de 1996. - Ro

naldo Perim, 1';1 Vice-Presidente no exercí
cio da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.955, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui
ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedido de in
formações:

a) quais as operações com títulos públicos que
estão sendo fiscalizadas pelo Banco Central, autori
zadas pelo então Secretário de Finanças do Municí
pio de São Paulo, Dr. Celso Pitta?

b) qual o valor atual dessas operações, em
Reais, e quais foram os resultados positivos ou ne
gativos que essas operações causaram para a Pre
feitura local?

c) nesse mesmo período em que foram realiza
das essas operações, quantas outras similares, em
que valores, foram realizadas e que não estão sen
do fiscalizadas pelo Banco Central?

d) qual o montante relativo dessas operações
sob investigação, sobre o montante total de vendas
e compras de títulos e valores realizadas sob as or
dens da Secretaria no mesmo período?

e) quais as irregularidades apuradas?

f) quais as providências tomadas a respeito?

g) está o Banco Central investigando outras
operações semelhantes em outros estados e mu
nicípios? Caso positivo em quais, relativamente a
que período e o que apurou até agora? Caso ne
gativo, por que somente no município de São Pau
lo?

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996. 
Deputado Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório



Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e art.s 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 1º Vice-Presi

dente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N~ 1.957, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
temo, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedido de in
formações:

a) Qual o valor total de recursos destinado ao
programa recentemente lançado pela CEF para fi
nanciamento da casa propria?

b) Por que o número de financiamentos inicial
mente divulgado, que era de mais de 200 mil, caiu
para apenas 28 mil?

c) Quais os critérios de seleção dos que terão
direito ao financiamento e como é fiscalizado o cum
primento desses critérios?

d) Como foi feita a distribuição dos recursos
pelas diversas unidades da Federação?

e) As relações com as classificações de todos
os inscritos estarão à disposição dos interessados
em que locais?

f) Qualquer interessado que se achar prejudi
cado no processo classificatório deverá recorrer a
quem e de que forma?

Aprovo Ad Referendum
Em 20 de Dezembro de 1996. - Ro

naldo Perim, 12 Vice-Presidente no exercí
cio da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.956, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
temo, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro dos Transportes o seguinte pedido de
informações:

a) Qual a situação presente do projeto de liga
ção ferroviária, através do trem-bala, entre o Rio de
Janeiro e São Paulo?

b) Há quanto tempo esse projeto vem sendo
estudado pelo Ministério dos Transportes e por que
está demorando tanto para se implantado?

c) Quais os órgãos do Ministério dos Trans
portes responsáveis pelo desenvolvimento, implan
tação e fiscalização do Projeto e o que tem eles feito
a respeito?

d) Qual a origem dos recursos para elabora
ção do Projeto e para o financiamento da sua execu
ção? Quais os custos previstos, inclusive investi
mentos?

e) Quais as empresas privadas que estiveram
ou estão participando do empreendimento?

f) Como se deu a escolha dessas empresas?
Houve licitação?

g) Qual a previsão para entrada em operação
desse novo meio de transporte entre os Estados do
Rio e de São Paulo?

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.
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Pela presente proposição, o Senhor Deputado h) Como será feita a exploração comercial do
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam trem-bala?
solicitadas ao senhor Ministro da Fazenda informa- Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996.
ções sobre operações com títulos públicos, na ges- - Cunha Bueno.

tão do Dr. Celso Pitta na Secretaria de Finanças da GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
Prefeitura de São Paulo.

É o relatório. 1- Relatório

11_ Voto do Relator Pela prese~~e prop~sição, o Senhor Deput~do
Cunha Bueno dmge-se a Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro dos Transportes infor
mações sobre o projeto de implantação do trem-bala
ligando o Rio de Janeiro a São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator



Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perlm, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 22 , da Constituição Federal e art.s 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Au
tor.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NlI 1.958, DE 1996

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2l!, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2l!, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. ExB seja
encaminhado ao Sr. Ministro das Comunicações, o
seguinte pedido de informações:

O jomal Folha de S.Paulo do último dia 3, do
mingo, na seção Painel, publica a informação de que
o Ministério das Comunicações estaria mandando
ao Congresso Nacional a nova lei de telecomunica
ções, a qual foi preparada com a assessoria de três
consultorias internacionais, a saber, Lemon Brot
hers, Mackinsey e Klenwort. Ante o exposto, julga
mos necessário contar com os seguintes esclareci
mentos:
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g) Quais os resultados da pesquisa feita pela 1 - Se é fato realmente de que o Ministério das
CEF, através de contatos telefônicos com diversos Comunicações esteve sendo assessorado pelas três
dos inscritos no programa? Solicito cópia dessa pes- consultorias citadas acima?
quisa e dos seus resultados. 2 - Em caso afirmativo, aquelas consultorias

h) Os candidatos que não forem agora selecio- foram contratadas para que tipos de serviços especi-
nados terão prioridade nas próximas etapas do pro- ficamente e quais os prazos previstos para suas
grama? Caso negativo por que não? execuções?

Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996. - 3 - A anunciada privatização dos Sistema Te-
Deputado Cunha Bueno. lebrás seria um dos serviços que seriam prestados

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE por aquelas empresas? Em caso afirmativo ou nega-
• tivo, especificar:

1- Relatorlo a) os critérios que foram (serão) adotados para
Pela presente proposição, o Senhor Deputado seleção das consultorias;

Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam b) se houve (haverá) licitação para contratação
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informa- dos respectivos serviços;
çõ~s sobre Ar~ursos destinados ~o p~ograma da c) tipo de informação que será colocada à dis-
Caixa Ec~nomlca Federal para finanCiamento da posição das empresas de consultoria que vierem a
casa ~rópna. ser contratadas.

E o relatório. 4 _ Será permitida a participação na privatiza-
11- Voto do Relator ção do Sistema Telebrás de empresas de consulto

ria que preste serviços às empresas interessadas no
negócio?

5 - Que setores do Sistema Telebrás serão pri
vatizados e qual o calendário de alienação progra
mado?

6 - A tecnologia desenvolvida pelo Centro de
Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás-CPqD,
será considerada para efeito do preço a ser fixado
na alienação do Sistema Telebrás? Em caso afirma
tivo, como isso será feito?

7 - Em que se fundamenta o modelo de privati
zação das Teles regionais?

8 - Qual o modelo de privatização das Teles
regionais?

9 - Quais os critérios que serão adotados na
fixação do valor da alienação das empresas do
Sistema Telebrás?

10 - Como os acionistas minoritários parti
ciparão do processo de privatização? Na hipóte
se de regionalização, de que maneira os minori
tários terão preservadas suas condições de acio
nistas?

11 - Que destino será dado aos recursos
decorrentes da privatização do Sistema Tele
brás?

Sala das Sessões, 20 de novembrr ~e

1996. - Jaques Wagner, Deputado F'ral 
PT/BA

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

l- Relatório



Aprovo ad referendum
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 1.960 DE 1996.

Senhor Presidente:
Requeiro a V. Exl! com base no art. 50 da

Constituição Federal, e nos arts. 115 e 116, inciso 11,
do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam so
licitadas informações ao Sr. Ministro do Planejamen
to e Orçamento no sentido de esclarecer esta Casa
quanto ao teor de recentes declarações publicadas
no jomal Folha de S. Paulo, atribuídas à direção do
Banco Nacional de Desenvolvimento Social 
BNDES, acerca do processo de privatização de em
presas fluminenses, segundo as quais não haverá
aumento de tarifas antes do leilão da venda.

Justificação

Em sua coluna do jomal Folha de S.Paulo, o
jornalista Aloysio Biondi afirma que diretores do
BNDES, por duas vezes consecutivas, declararam à
imprensa que não haveria reajustes nas defasadas
tarifas portuárias e de energia elétrica cobradas por
empresas estatais fluminenses, até que realizados
os respectivos leilões de privatização. Trata-se, se
gundo o referido jornal, da hidrelétrica de de Fumas

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996.
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Valdemar Costa Neto dirige-se à Mesa requerendo
sejam solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda in
formações sobre a pretensão da Caixa Econômica
Federal, através da Sasse, entrar no mercado de ca
pitalização.

É o relatório.

11- Voto do Relator

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art.'50, §
2l!, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo ad referendum
Em 20-12-96. Ronaldo Perim, 1!! Vice

Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 1.959, DE 1996

Sr. Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e no art. 24, inciso V e § 2l!, e art. 115,
inciso I do Regimento Intemo, solicito a V. Exll ouvi
da a Mesa, encaminhar ao Sr. Ministro Pedro Malan,
Ministro de Estado da Fazenda o seguinte pedido
de informações sobre a entrada da Caixa Econômi
ca Federal no mercado de capitalização:

a) Quando e de que forma pretende a Caixa,
através da Sasse, ingressar na venda de títulos de
capitalização?

b) Quem são os sócios na iniciativa, com quan
to participa cada um deles e como foram escolhi
dos?

c) Foi ou será encaminhado pedido de autori
zação legislativa, conforme manda a Constituição
Federal, para criação da empresa?

d) Por que a Caixa Econômica Federal, como
instituição financeira pública, de fomento, pretende
vender títulos de capitalização?

e) Quais são as atividades de fomento e como
se enquadram os títulos de capitalização nesse con
ceito?

f) Qual a data prevista para início de operação
da nova empresa de capitalização, onde será sua
sede, quem são seus administradores e qual a parti
cipação e investimento da Caixa Econômica na em
presa?
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Pela presente proposição, o Senhor Deputado g) De onde saíram esses recursos?
Jacques Wagner dirige-se à Mesa requerendo sejam Sala das Sessões, 20 de novembro de 1996. -
solicitadas ao Senhor Ministro das Comunicações in- Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Partido
formações sobre matéria publicada pelo jornal Folha Liberal.
de S.Paulo do dia 3 de novembro a respeito de con
sultorias internacionais para elaboração da nova lei
de telecomunicações.

É o relatório.



Aprovo Ad Referendum
Em 20-12-96 - Ronaldo Perlm 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.963, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
temo, solicito à Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro do Planejamento e Orçamento o se
guinte pedido de informações:

a) das privatizações realizadas pelo Governo
Federal até agora, quantas foram através de leilão
aberto e quantas sob a forma de licitação, mediante
entrega de envelopes com propostas de preços?

b) em todos esses casos, de quantos por cento
foram 05 respectivos ágios pagos pelos adquirentes,
relativamente ao preço mínimo fixado? (favor infor
mar também em valores monetários atualizados
para0 Real)

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Inácio Arruda dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda, no âmbi
to do Banco do Nordeste do Brasil S/A, informações
sobre estudo para mudança do nome da instituição.

É o relatório.

11 - Voto do RelatorI - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Fernando Zuppo dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro do Planejamento e
Orçamento, no âmbito do Banco Nacional de Desen
volvimento Econômico e Social - BNDES, informa
ções sobre matéria publicada no jomal A Folha de
S. Paulo acerca de privatização de empresas flumi
nenses.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perlm, Primeiro Vice-Presidente

Aprovo Ad Referendum
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência

REQUERIMENTO N2 1.962 DE 1996

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 50 da Constituição Fede
ral e dos Artigos 115 e 116 do Regimento Intemo re
queiro ao Exm.o Sr. Presidente do Banco do Nor
deste do Brasil S/A as seguintes informações:
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da 'Eletrosul, e dos cinco portos do Estado do Rio de 1) Há estudos no sentido da modificação do
Janeiro (Rio, Spetiba, Fomo, Niterói e Angra dos nome da instituição?
Reis). A declaração chocou os meios econômicos e 2) Em caso positivo, como se procedeu de es-
financeiros, que interpretaram a manobra como ex- colha da empresa responsável pela criação do novo
pediente ostensivo de desvalorização das empresas, logotipo do BNB.
em favor dos interesses dos grupos compradores. 3) Qual o nome da empresa vencedora e quan-
Isso porque o cálculo de fixação do preço de venda to gastou a instituição.
s~ ~a~eia nos lucros prospectivos, ~videntemente 4) No caso, a proposta de mudança do nome
mlnlmlzados com a defasagem das tanfas. da instituição foi apresentada e apreciada pelo Con-

Diante disso, e para que não restem dúvidas selho de Administração e Assembléia Geral.
quanto à transparência das mencionadas privatiza- Sala das Sessões 20 de Novembro de 1996. -
ções, sobretudo no que se refere à autenticidade Inácio Arruda, Deputado Federal (PC do B - CE)

dos preços de ven?a, solic~amos se~am p,restada~ a GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
esta Casa todas mformaçoes relativas a questao,
com especial destaque para o modo de cálculo de
lucratividade das empresas, que orienta a definição
dos preços e deveria levar em conta as distorções
provocadas por aquela defasagem.

Sala das Sessões, 21 de novembro de 1996. 
Deputado Fernando Zuppo.

GABINETE DO PRIMERIO VICE-PRESIDENTE
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C) em quais casos foram, e em quais não fo- contratos firmados entre a citada Fundação e o Insti-
ram, feitas apresentações prévias aos potenciais tuto Nacional de Desenvolvimento do Desporto-IN-
compradores (road shows)? Por que não instituir DESP. A referida Fundação recebeu recursos públi-
isso como u":la c:ond~ção prévia à realização de toda cos do INDESP, devendo, portanto, prestar contas
e qualquer pnvatlzaçao? dos dispêndios por ela realizados.

d) c?~o, por que, com base em que critérios e Justifica -
quem decidiU acrescentar os cerca de R$ 100 milhões, çao
no caso da CERJ, ao preço mínimo fixado pelos con- Em 1995, o Instituto Nacional de Desenvol-
sultores financeiros? vimento do Desporto-INDESP, pagou, em 29-12-

e) em todas as privatizações realizadas foram 95, R$ 292.329,00, a Fundação Educativa de
adicionados valores ao preço mínimo recomendado Rádio e Televisão Ouro Preto, situada à Rua
pelos consultores? Se foram, de quanto, em cada Diogo de Vasconcelos, 328, Ouro-Preto/MG (tel.:
caso e por quê, e se não, por que não? (031) 551-1015). Os empenhos orçamentários

f) de todas as privatizações até agora realiza- (95~E00475 e 95NE00476) demonstram que os
das, quantas foram vendidas pelo preço mínimo? se~lços foram contratados com dispensa de lici-

Sala das Sessões 21 de novembro de 1996 _ taçao com base no art. 24/13 LEI nº 8.666/93. A
Deputado Cunha Buen~. . fi~alidade da contratação foi a "prestação de ser-

_ ViÇOS nas áreas de comunicação, publicação,
GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE pesquisa técnica e educacional, conforme con-

1_ Relatório trato nº. 008/95".

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Em 1996, conforme comprovam as notas de
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam em~enho de. nºs 96NE00103, ~04, 769 e 834, o
solicitadas ao Senhor Ministro do Planejamento e Instituto Naclo~~1 de Desenvolvimento do Despor-
Orçamento informações sobre procedimentos para to-INDESP emitiU empenhos orçamentários no va-
privatização de empresas estatais realizada pelo lor global de R$2.963.747,00 em favor da Funda-
Governo Federal. ção Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto.

É o relatório. Tais empenhos foram emitidos, novamente, com
dispensa de licitação, tendo como finalidade a

11- Voto do Relator "Prestação de Serviços na Área de Comunicação
Considerando que se encontram de acordo e Publicação". A dispensa de licitação foi justifica-

com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, § da nos empenhos com base no Artigo 24/08 Lei nº
22 da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re- 8.666/93. No Extrato de Dispensa de licitação pu-
gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha- blicado no Diário Oficial da União, o fundamento
mento das informações requeridas pelo nobre Autor. legal alegado foi o Artigo 24, inciso XIII da Lei nº

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. _ 8.666/93.
Deputado Ronaldo Perim Primeiro Vice-Presidente. A regularidade da dispensa de licitação esta

Aprovo Ad Referendum. sendo analisada pelo TCU.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim 12 Posteriormente, observou-se que a Fundação

Vice-Presidente no exercício da Presidência. Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto, subcon-
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES tratou .se~ços beneficiando a dive~~ pessoas físi-

Nl! 1964 DE 1996 cas e Jundlcas, fato que pode constituir afronta à Lei
• , nl! 8.666193.

Senho Presidente ..' . . _ As cópias dos documentos de pagamentos e
Requeiro a 'I. EXª, com base na Constltulçao do contrato que já tenham sido ou venham a ser efe-

Federal e no Reg.lmento Intemo.da C~~ara dos.~e- tivados com empresas públicas ou privadas permiti-
putados que, o~vlda a Mesa, seja SOh?lt~do a Mlnls- rão que sejam apurados esses descaminhos de re-
tro da Educaçao e do Desporto, c.ópla Integral dos cursos públicos através da dispensa de processos Ii-
documentos de pagamento~ e cópias dos contratos citatórios.
celebrados entre a Fundaçao Educativa de Rádio e _
Televisão Ouro Preto e terceiros, que já tenham sido Sala das Sessoes, 26 de novembro de 1996. -
efetuados em 1995 e 1996 até a presente data, com Augusto Carvalho, Deputado Federal- PPS/DF
empresas públicas ou privadas, decorrentes dos GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE



00270 Quarta-feira 8 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1997

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Carvalho dirige-se à Mesa requerendo seja
solicitada ao Senhor Ministro da Educação e do Des
porto cópia integral dos documentos de pagamentos e
contratos, firmados com empresas públicas ou priva
das, decorrentes dos contratos celebrados entre a
Fundação Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto
e o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto
-INDESP, nos anos de 1995 e 1996.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), Voto Pelo Encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre
Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente

Aprovo Ad Referendum
Em 20-12-96. Ronaldo Perim, 1º Vice

Presidente no exercício da Presidência

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.965J96

Senhor Presidente:
Requeiro, de conformidade com o art. 50, § 22 ,

da Constituição Federal e art. 116, do Regimento In
terno da Câmara dos Deputados, sejam solicitadas
ao Exm2 Sr. Ministro de Estado da Educação, as se
guintes informações referentes às atividades da FAE
no Estado de São Paulo no período compreendido
entre 1994/1996, a saber.

I. qual o montante de recursos destinados pela
FAE para o Estado de São Paulo no período com
preendido entre 1994/1996;

11. deste total, quanto foi destinado para aquisi
ção de livro didático;

111. quais disciplinas escolares foram atendidas
e qual montante foi destinada a cada uma delas;

IV. quais os livros foram adquiridos identifican
do a disciplina, o autor, editora e série a que se des
tinavam?

Requeiro, ainda, que as informações prestadas
se façam acompanhar de toda a documentação
comprovatória.

Sala das Sessões, 26 de novembro de 1996. 
Ivan Valente, Deputado Federal PT/SP

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Ivan Valente dirige-se à Mesa requerendo seja soli
citada ao Senhor Ministro da Educação e do Despor
to informações sobre recursos destinados pela Fun
dação de Assistência ao Estudante - FAE, ao Esta
do de São Paulo no período de 1994 a 1996.

É o relatório.

II - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996.

Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presi
dente

Aprovo Ad Referendum
Em 20-12-96. Ronaldo Perlm, 12 Vice

Presidente no exercício da Presidência

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.967, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição
Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Interno,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Mi
nistro do Trabalho o seguinte peddo de informações:

a)qual o preço cobrado pela Casa da Moeda
para confecção das novas Carteiras de Trabalho?
Favor informar os preços unitários e total;

b) foi feita alguma pesquisa sobre os preços
cobrados por empresas da iniciativa privada para
confecção de iguais carteiras? Qual foi a diferença
entre o preço fixado pela Casa da Moeda e os des
sas empresas? Solicito cópia da documentação e
planilhas respectivas;

c) caso não tenha sido feita essa pesquisa, por
que não foi realizada e corno sabe o Ministério do
Trabalho se o preço cobrado pela Casa da Moeda
está ou não a nível de mercado?

d) quantas carteiras serão proWzidas, em que
prazo e como se dará a cistribuiçãolsubstituição? Quais
os órgãos responsáveis pela execução desse trabalho?

e) a Casa da Moeda tem condições de atender
a toda a demanda desse processo de substituição
das Carteiras de Trabalho? Caso negativo, haverá li
citação para contratação de empresas privadas para
confeccionarem as carteiras? Quando isso ocorrerá?



11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente

Aprovo Ad Referendum
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nl! 1.969, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constituição

Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento Intemo,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr.
Ministro da Saúde o seguinte pedido de informações:

a) procedem as informações de que o Fundo
Nacional de Saúde não dispõe de verbas suficientes
para controlar e combater a febre amarela no País?

b) caso positiva a informação, o que o Ministério
da Saúde está fazendo para reverter essa situação?

c) qual a atuação presente do Ministério no
combate à febre amarela?

d) quais as reais possibilidades de a febre
amarela chegar às cidades?

e) o que pode ser feito e o que está sendo feito
para evitar esse avanço da doença?

f) idem, relativamente à dengue, à malária, à
leishmaniose, à cólera, à hanseníase e à doença de
Chagas?

g) que outras endemias estão avançando no
País ou não estão sendo combatidas adequadamen
te? Por que? O que. está sendo feito para reverter
essa situação? '-'

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente

Aprovo Ad Referendum
Em 20/12/96 - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nl! 1.968, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
temo, solicito a Vossa excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro da Fazenda o seguinte pedido de in
formações:

a) qual o preço cobrado pela Casa da Moeda
para confecção das novas Carteiras de Trabalho?
Favor informar os preços unitários e total;

b) a Casa da Moeda participou de algum tipo
de licitação ou concorrência com outras empresas
para fazer esse serviço?

c) como a Casa da Moeda chegou ao preço
cobrado pelas Carteiras? Favor fomecer cópia das
planilhas e dos estudos internos que chegaram a
esse preço;

d) quantas carteiras serão produzidas, em que
prazo e como se dará a distribuição/substituição?
Qual vai ser a participação da Casa da Moeda nesse
processo?

e) a Casa da Moeda tem condições de atender
a toda a demanda desse processo de substituição
das Carteiras de Trabalho? Caso negativo, qual vai
ser a parcela por ela atendida?

f) quais são as principais empresas no Brasil
concorrentes da Casa da Moeda, que teriam capaci-
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Sala das Sessões, 16 de novembro de 1996. - dade e tecnologia para também produzir essas Car-
Deputado Cunha Bueno teiras?

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE Sala das Sessões, 26 de novembro de 1996. -
1_ Relatório Deputado Cunha Bueno

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
Pela presente proposição, o Senhor Deputado

Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam I - Relatório
solicitadas ao Senhor Ministro do Trabalho informa- Pela presente proposição, o Senhor Deputado
ções sobre aquisição e distribuição das novas Car- Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
teiras de Trabalho. solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informa-

É o relatório. ções sobre a contratação da Casa da Moeda para
11_ Voto do Relator confecção das novas Carteiras de Trabalho.

É o relatório.
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I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro das Comunicações in
formações sobre danos causados pela Embratel aos
provedores de acesso e aos usuários da Internet.

É o relatório

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
212, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1Q

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 1.971 DE 1996

Senhor Presidente,
O Conselho de Educação da Zona Leste de

São Paulo - SP, formado por professores e cerca de
28 (vinte e oito) entidades comunitárias entre as
quais Sociedades de Amigos de Bairros, Associaçõ-

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.970, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 212, da Constituí

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro do Planejamento e Orçamento o se
guinte pedido de informações:

a) quais foram os reais motivos que levaram ao
colapso. a partir do dia 14-11-96, a comunicação via
Internet no País através da Embratel?

b) qUi:lm foram os responsáveis por esse co
lapso e quais as providências tomadas a respeito,
para apuração das responsabilidades?

c) como a Embratel ressarciará os provedores
e usuários da Intemet que tiveram seus acessos
prejudicados, inclusive com substanciais perdas de
mensagens de e-mail?

d} haverá devolução dos valores cobrados pela
Embratel dos provedores de acesso pelos serviços
que deixou de prestar nesse período de colapso e,
ainda, dos provedores de acesso aos usuários em

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
212 da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente

Aprovo Ad Referendum
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 112

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

h) onde se localizam, atualmente, os principais geral, que pagam mensalmente pelos direitos de
focos dessas doenças no País e quais as efetivas acesso à rede?
ações do Ministério e dos seus órgãos sobre esses e) o que está s~ndo feito pela Embratel para
focos? evitar que novos colapsos como esses voltem a

i} como é feito, e por quais órgãos, o controle e ocorrer?
o monitoramento dessas doenças? f) houve algum planejamento prévio, ou ensaio

Sala das Sessões, 26 de novembro de 1996. - com testes, antes de fazer as mudanças que leva-
Deputado Cunha Bueno. ram aos graves problemas ocorridos na semana do

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE dia 14-11-96?
g} qual a marca dos roteadores que deram pro-

I - Relatório blemas, como foram eles adquiridos, quando se deu
Pela presente proposição, o Senhor Deputado a licitação para compra, qual o preço pago por cada

Cunha Bueno dirige-se à mesa requerendo sejam um deles e qual o preço de mercado desses mes-
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçó- mos roteadores? Solicito cópia integral do processo
es sobre o controle e combate à febre amarela. de compra desses roteadores;

É o relatório. h) quais as áreas do País que estão abrangi-
11 - Voto do Relator das pelos 40% das redes afetadas no episódio?

i) como foi contratada a empresa Global One,
que assessorou a Embratel no episódio, e qual a
responsabilidade dela em relação ao colapso havi
do?

Sala das Sessões, 26 de novembro de 1996. 
Deputado Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
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es de Moradores, Igreja etc., firmou acordo com o
Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário 
IBEAC (localizado à Av. Dr. Arnaldo, 2.0831Sumaré,
São Paulo - SP) para organizar cursos de alfabeti
zação para adultos, ficando a citada ONG responsá
vel por conseguir os recursos necessários para o
efetivo funcionamento dos cursos e o pagamento
dos monitores.

OCorre que após o Conselho colocar em fun
cionamento 150 cursos, o IBEAC tem alegado que o
Ministério não tem repassado as verbas, e por isso
não está em condições de honrar com seu compro
missos junto ao Conselho.

Diante do exposto, e considerando que o traba
lho de alfabetização de adultos realizado pelo Con
selho de Educação da Zona Leste é de suma impor
tância para a população carente daquela região, a
qual não é atendida a contento pelas autoridades
competentes, solicito a V. Ex.ª fundamentado no art.
50, § 2º da constituição federal e nos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados,
que seja encaminhado ao Exm.º Senhor Ministro da
Educação, Paulo Renato, o presente Requerimento
para que sejam prestadas as seguintes informações:

1) O Ministério da Educação tem convênio ou
contrato de prestação de serviços firmado com o
Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário 
IBEAC?

1.1 - Em caso afirmativo, em que termos foi fir
mado? Que tipo de atividades devem ser desenvol
vidas pela IBEAC para receber recursos do Ministé
rio? Fornecer cópia.

2) Ainda em caso da existência de convênio ou
contrato de prestação de serviços, quanto foi repas
sado de recursos para o IBEAC de janeiro a novem
bro de 1996? Fornecer cópias de comprovantes de
recebimento dos recursos por parte do IBEAC.

2.1 No caso de atraso no repasse dos recur
sos, por que ocorreu e quando será atualizado?

Sala das Sessões, 26 de novembro de 1996. 
Deputado Aldo Rebelo.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Aldo Rebelo dirige-se à Mesa requerendo sejam so
licitadas ao Senhor Ministro da Educação e dos Des
porto informações sobre convênio ou contrato de
prestação de serviço firmado com o Instituto Brasilei
ro de Estudos e Apoio Comunitário - IBEAC.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
. Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden

te.

Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NR 1.972, DE 1996

Requeiro a Vossa Excelência, após a manifes
tação da Mesa, seja solicitado ao Ministro da Educa
ção as seguintes informações:

1 - O valor total dos recursos repassados à
Prefeitura de São Luís, do capital do Estado do Ma
ranhão, no período de janeiro de 1996 a novembro
de do ano em curso.

2 - Discriminar a natureza e a finalidade dos
recursos repassados, indicando a contrapartida do
município.

3 - Se o município de São Luís cumpriu com
suas obrigações legais e constitucionais perante
este Ministério, inclusive, com a prestação de contas
respectiva.

4 - Em caso, negativo, que providências foram
ou estão sendo adotadas por este Ministério.

Justificação

Há informações de que a administração muni
cipal de São Luís tem praticado uma série de irregu
laridades com os recursos federais repassados ao
município, tais como, desvio de finalidades, falta de
contrapartida do município, mal utilização, dentre ou
tras.

Estes fatos, se verdadeiros além de prejuízo
real, concreto e imediato aos beneficiários diretos,
podem comprometer no futuro a próxima administra
ção, a iniciar-se em janeiro próximo, com repercus
sões negativas para o conjunto da população.

Desta forma, toma-se urgente as presentes in
formações, visando esclarecer as denúncias veicula
das em São Luís e adoção de providências em caso
positivo, tendo em vista a importância e a essenciali
dade da educação para o conjunto da sociedade.
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Sala das sessões, 27 de novembro de 1996. 
Deputado Domingos Dutra.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Domingos Dutra dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Educação e do
Desporto informações sobre recursos repassados à
Prefeitura de São Luís, Estado do Maranhão.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2l1, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 111

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!l1.973, DE 1996

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 50, § 211 da Constituição Fe

deral e do art. 116 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, venho requerer a Vossa Excelência
que seja encaminhado ao Ministro de Estado de Re
forma Agrária, Sr. Raul Jungmann, o pedido de infor
mações com base nas seguintes considerações:

1. Em 22 de setembro de 1987 o Incra, pela via
amigável, desapropriou uma área no Jaiba, totali
zando entre 21.000 e 18.000 hectares, para fins de
Reforma Agrária, sendo previsto o assentamento de
mais de 4.000 famnias.

2. Em 30 de outubro de 1994 a referida área foi
doada à Codevasf, obedecendo à Resolução nll 53
do Incra, com fundamento na letra "B" do art. 17, da
Lei nll 8.666193.

3. O termo de doação foi registrado no Cartório
Zildete e Alencar, no Município de Manga - MG, no
Livro, 2. V, folha 73, sob a matrícula nll 6.107 e Re
gistro nll 3.6107, de 30-12-94.

4 - A doação efetivada pelo Incra vinculou obri
gatoriamente a utilização da terra para cumprir os
objetivos previstos nos Arts. 24 e 25 da Lei nll 4.504,

de 30-11-64, devendo reverter ao doador, caso não
fossem cumpridos os objetivos fixados.

Diante do exposto, requer as seguintes infor
mações:

a) Quais os recursos aplicados no projeto pelo
Poder Público?

b) Entre os beneficiários-assentados da área
incluíram-se pessoas físicas e jurídicas? Enviar a re
lação nominal de todos os beneficiários/assentados.

c) Quais os critérios utilizados para o assenta
mento e escolha dos beneficiários-assentados?

Sala das sessões, 27 de novembro de 1996. 
Deputado João Fassarella, PTJMG.

GABINETE DO PRIMEIRQ-VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
João Fassarella dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro Extraordinário de Po
lítica Fundiária informações sobre desapropriação,
para fins de reforma agrária, de área no Jaíba, Esta
do de Minas Gerais.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras de matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, em 6 de dezembro de 1996.
- Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presi
dente.

Aprovo Ad Referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 1li

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NlI 1.974 DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência nos termos do

art. 115, inciso I do Regimento Interno da Câmara,
que oficie ao Senhor Ministro da Administração Fe
deral e Reforma do Estado, solicitando resposta
quanto ao enquadramento dos servidores do INSS
"que preencham os requisitos estabelecidos em lei"
(ex vi do art. 97 da Constituição Federal de 1967, e
do art~ 37, inciso I, da atual Constituição), nos car
gos abrangidos pela Categoria Funcional de "Con
trolador da Arrecadação Federal" sob código nll

TAF-602, criada pelo Decreto nll 72.933, de 6-10-73,



11- Voto do Relator .

Aprovo Ad Referendum
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim 1Q

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N!11.976, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2l1, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da saú~

de o seguinte pedido de informações:
a) Qual o montante de recursos do Reforsus

atribuído àquela Unidade de saúde?
b) Quanto e como será feita a liberação desses

recursos?

Considerando que se encontram de aCqrd~{
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,. §
211, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re-,
gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha-'
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala das Reuniões, em 6 de dezembro de
1996. Deputado Ronaldo Perim Primeiro Vice-~re

sidente.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N2 1975196

I - Relatório
Pela presente proposição, o Senhor Deputado

Valdemar Costa Neto dirige-se à Mesa requerendo
sejam solicitadas ao Senhor Ministro das Comunica
ções informações sobre liberação'de recursos para
pagamento ao Jornal do Brasil S.A. de informe pu
blicitários desse ministério, ou empresas, fundações
e autarquias subordinadas.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
211, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, em 6 de dezembro de 1996.
- Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presi
dente.

Aprovo Ad Referendum
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 111

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N!11.975, DE 1996

Sr. Presidente:
, Com fundamento no art. 50, § 211 da Constitui
ção Federal, e no art. 24, inciso V e § 22 , e art. 115,
inciso I do Regimento Intemo, solicito a V. ExA ouvi
da a Mesa, encaminhar ao Sr. Ministro Sérgio Ro
berto Vieira da Motta, do Ministério das Comunica
ções, o seguinte Pedido de Informações:
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em seu art. 32 , e pertencente ao "Grupo Tributação, 1 - Esse Ministério ou empresas, fundações e
Arrecadação e Fiscalização" instituído pela lei n2 autarquias a ele subordinadas liberou para paga-
5.645, de 10-12-70, em seu art. 311, inciso VI, isto é, mento de veiculações, anúncios, editais, informes
o Plano de Classificação de Cargos em vigor (pro- publicitários, encartes ou qualquer outra forma de
cesso nl1 46040.002466/93-56). publicação no Jornal do Brasil S.A., diretamente ou

Os vencimentos dos servidores do INSS, em por intermédio de agência publicitária ou empresa si-
face do que dispõe sobre o art. 18 da lei nI1 8.212, de mUar?
25-7-91, já não mais oneram o Tesouro Nacional, 2 - Em caso afirmativo, pede-se o envio das
posto que são pagos à conta de arrecadação do Ins- faturas, comprovantes de despesa, notas fiscais, re-
tituto que direcionada por uma nova política de arre- cibos, bem como cópia das publicações correspon-
cadação, com a necessária autonomia administrati- dentes a cada um deles.
va que impulsionará o crescimento das receitas. Sala das sessões, 27 de novembro de 1996. -

Assim sendo, o ofício a ser encaminhado deve- Deputado Valdemar Costa Neto Líder do Partido Li-
rá enfatizar os problemas causados à Categoria beral.
Funcional dos referidos servidores do INSS.

Sala das sessões, 27 de Novembro de 1996 
Deputado Salvador Zimbaldi, Vice-Líder do
PSDBlSP

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Salvador Zimbaldi dirige-se à Mesa requerendo se
jam solicitadas ao senhor Ministro da Administração
Federal e Reforma do Estado informações sobre en
quadramento doe servidores do INSS nos cargos
abrangidos pela Categoria Funcional de Controlador
de Arrecadação Federal.

É o relatório.



GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para a
Santa Casa de São José dos Campos, no Município
de São José dos Campos, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, em 6 de dezembro de 1996.
- Deputado Ronaldo Perim Primeiro Vice-Presiden
te.
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C) Em que serão eles aplicados e como será 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur- Excelência seja encaminhado ao Senhor Ministro da
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza- Saúde o seguinte pedido de informações:
ção? a) Qual o montante de recursos do Reforsus

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova- atribuído àquela Unidade de Saúde?
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia b) Quanto e como será feita a liberação dhSSt' ,J

desse projeto. recursos?
e) Houve licitação para a contratação das em- c) Em que serão eles aplicados e como será

presas que executarão essas obras? Quais são es- feita a fiscalização sobre o emprego desses recur-
sas empresas? sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza-

f) Houve licitação para a compra de equipa- ção?
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven- d) Houve projeto prévio, devidamente aprova-
cedoras? do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia

g) Qual o cronograma para a execução dessas desse projeto.
obras? Quando começam e quando terminam? e) Houve licitação para a contratação das em-

h) Quais os benefícios para a entidade e a po- presas que executarão essas obras? Quais são es-
pulação à qual atende em conseqüência dessas sas empresas?

obras? f) Houve licitação para a compra de equipa-
Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado mentos? Quem participou? Quais as empresas ven-

Cunha Bueno cedoras?

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE g) Qual o cronograma para a execução dessas
I - Relatório obras? Quando começam e quando terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a po-
Pela presente proposição, o Senhor Deputado pulação à qual atende em conseqüência dessas

Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam obras?
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ-
es sobre liberação de recursos do Reforsus para Brasília, 27 de novembro de 1996. Deputado
P.A. São Lourenço da·Serra, no Município de São Cunha Bueno.
Lourenço da Serra, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Aprovo Ad Referendum
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nl! 1.977, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2l! da Cons
tituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala das Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perlm, Primeiro Vice-Presidente

Aprovo Ad Referendum
Em 20-12-96 - Ronaldo Perlm, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.



Aprovo Ad Referendum
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 1Q

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE':'PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital Municipal de santos (Zona Nordeste) no
Município de Santos, Estado de São Paulo.

É o relatório.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nl! 1.979, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2Q
, e 115, in

ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de o seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de saúde?

b} Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para a contratação das em
presas que executarão essas obras? Quais são es
sás empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a po
pulação à qual atende em conseqüência dessas
obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital de São Bernardo do Campo, no Município
do Campo, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Sala de Reuniões, em 6 de dezembro de ·1996.
Nl! 1.978, DE 1996. - Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presi-

Senhor Presidente, dente.

Com fundamento no art. 50, § 2Q da Constitui-
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 115, in-
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce-
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da saú-
de do seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a .fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para a contratação das em
presas que executarão essas obras? Quais são es
sas empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a po
pulação à qual atende em conseqüência dessas
obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.



REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.981, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de o seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para a contratação das em
presas que executarão essas obras? Quais são es
sas empresas?

1) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a p0

pulação à qual atende em conseqüência dessas
obras?

Brasnia, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam

Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 12 Vice-Presi

dente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.980, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de do seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para a contratação das em
presas que executarão essas obras? Quais são es
sas empresas?

1) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução des
sas obras? Quando começam e quando termi
nam?

h) Quais os benetrcios para a entidade e a po
pulação à qual atende em conseqüência dessas
obras?

Brasnia, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.
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11- Voto do Relator solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ-

Considerando que se encontram de acordo es s~bre Iit>.eração ~e recursos do Reforsus para o
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, § H.ospltal GUilherme Alvaro -.:: Hemocentró, no Municí-
22 da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re- piO de,Santos, Estado de Sao Paulo.
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen- E o relatório.
to das informações requeridas pelo nobre Autor. 11- Voto do Relator

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. -
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden- Considerando que se encontram de acordo
te. com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §

22 da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, em 6 de dezembro de 1996.
- Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presi
dente.

Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12 Vice-Presi

dente no exercício da Presidência.



Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.983, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de o seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para a contratação das em
presas que executarão essas obras? Quais são es
sas empresas?

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital Municipal Santana do Parnaíba, no Municí
pio de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 1.982, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da saú
de do seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e corno será a
fiscalização sobre o emprego desses recursos? Qual
entidade é responsável por essa fiscalização?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para a contratação das em
presas que executarão essas obras? Quais são es
sas empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital Regional de Santo André, no Município de
Santo André, Estado de São Paulo.

É o relatório
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GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE h) Quais os benefícios para a entidade e a po-
I _ Relatório pulação à qual atende· em conseqüência dessas

obras?
Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado

Cunha Bueno.



GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para a
Santa Casa de Salesópolis, no Município de Sales6
polis, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

'REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NR 1.985, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de o seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur..,
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

. Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente

Aprovoad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N~ 1.984, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja ercaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de do seguinte pedido de informações:

a) Qual (; montante de ,recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de SaiJde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
reCl-!rsos? .

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital Santa Bárbara DOeste, no Município de
Santa Bárbara DOeste, Estado de São Paulo.

É o relatório.

II - Voto do Relator
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f) Houve licitação para a compra de equipa- e) Houve licitação para a contratação das em-
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven- presas que executarão essas obras? Quais são es-
cedoras? sas empresas?

g) Qual o cronograma para a execução dessas f) Houve licitação para a compra de equipa-
obras? Quando começam e quando terminam? mentos? Quem participou? Quais as empresas ven-

h) Quais os benefícios para a entidade e a po- cedoras?
pulação à qual atende em conseqüência dessas g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? obras? Quando começam e quando terminam?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado h) Quais os benefícios para a entidade e a po-
Cunha Bueno. pulação à qual atende em conseqüência dessas

obras?
Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado

Cunha Bueno.



Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NIl1.987, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § ~2, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de do seguinte pedido de informações:

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reur.iões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para a
Santa Casa de Ribeirão Preto, no Município de Ri
beirão Preto, Estado de São Paulo.

É o relatório.

II - Voto do Relator

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 1.986, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao senhor Ministro da saú
de do seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?
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d) Houve projeto prévio, devidamente aprova- c) Em que serão eles aplicados e como será
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia feita a fiscalização sobre o emprego desses recur-
desse projeto. sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza-

e) Houve licitação para a contratação das em- ção?
presas que executarão essas obras? Quais são es- d) Houve projeto prévio, devidamente aprova-
sas empresas? do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia

f) Houve licitação para a compra de equipa- desse projeto.
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven- e) Houve licitação para a contratação das em-
cedoras? presas que executarão essas obras? Quais são es-

g) Qual o cronograma para a execução dessas sas empresas?
obras? Quando começam e quando terminam? f) Houve licitação para compra de equipamen-

h) Quais os benefícios para a entidade e a po- tos? Quem participou? Quais as empresas vencedo-
puJação à qual atende em conseqüência dessas ras?
obras? g) Qual o cronograma para a execução dessas

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado obras? Quando começam e quando terminam?
Cunha Bueno. h) Quais os benefícios para a entidade e a po-

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE pulação à qual atende em conseqüência dessas
obras?

I - Relatório Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Pela presente proposição, o Senhor Deputado Cunha Bueno.

Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do REFORSUS para
o Hospital Municipal de São José Campos, no Muni
cípio de São José dos Campos, Estado de São Pau
lo.



GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

'Pela: presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Buemo dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçé
essobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital Municipal de Poá, no, Município de Poá, Es
tado de São Paulo.

É o relatório.

11- vOto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §,'
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimentólntemo da Casa), Voto Pelo Encaminha- "
mehto das informações requeridas pelo nobre Autor. '

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente. ,',

Aprovo Ad Referendum
Em 20-12-96. -' Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NR 1.989, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in-

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informações
sobre liberação de recursos do Reforsus para a San
ta Casa de Praia Grande, no Município de Praia
Grande" Estado de São Paulo. " ,

,É o relatório., ,

II - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to'das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 'De
putado Ronaldo Perin, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldc Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NR 1.988, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso Ve § 22, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce-
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a) Qual o montante de recursos do Reforsus lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú-
atribuído àquela Unidade de Saúde? de o seguinte pedido de informações:

b) Quanto e como será feita a liberação desses a) Qual o montante de recursos do Reforsus
recursos? atribuído àquela Unidade de Saúde?

c) Em que serão eles aplicados e como será b) Quanto e como será feita a liberação desses
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur- recursos?
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza- c) Em que serão eles aplicados e como será feita
ção? a fiscalização sobre o emprego desses recursos? Qual

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova- entidade é responsável por essa fiscalização?
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia d) Houve projeto prévio, devidamente aprova-
desse projeto. do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia

e) Houve licitação para a contratação das em- desse projeto.
presas que executarão essas obras? Quais são es- e) Houve licitação para a contratação das em-
sas empresas? presas que executarão essas obras? Quais são es-

f) Houve licitação para a compra de equipa- sas empresas?
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven- f) Houve licitação para a compra de equipa-
cedoras? mentos? Quem participou? Quais as empresas ven-

g) Qual o cronograma para a execução dessas cedoras?
obras? Quando começam e quando terminam? g) Qual o cronograma para a execução dessas

h) Quais os benefícios para a entidade e a popu- obras? Quando começam e quando terminam?
lação à qual atende em conseqüência dessas obras? h) Quais os benefícios para a entidade e a popu-

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado lação à qual atende em conseqüência dessas obras?
Cunha Bueno. Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado

Cunha Bueno
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ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de o seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação des
ses recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será feita
a fiscalização sobre o emprego desses recursos? Qual
entidade é responsável por essa fiscalização?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para a contratação das em
presas que executarão essas obras? Quais são es
sas empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipamen
tos? Quem participou? Quais as empresas vencedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?

h) Quais 05 benefícios para a entidade e a popu
lação à qual atende em conseqüência dessas obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital Municipal de Osasco, (Zona Norte) no Mu
nicípio de Osasco, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad Referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NIl1.990, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 115, in-

ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de o seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será feita
a fiscalização sobre o emprego desses recursos? Qual
entidade é responsável por essa fiscalização?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para a contratação das em
presas que executarão essas obras? Quais são es
sas empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a popu
lação à qual atende em conseqüência dessas obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital Luzia Pinho de Melo, no Município de Mogi
das Cruzes, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad Referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.991, DE 1996

Senhor Presidente,



Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Buerió dirige-se à· Mésa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor,Ministro,da Saúde informa((Õ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para a

: \)ni~ape,Mis~'de Juéfuitiba, no MunicíRio"de Juquiti~
" Dá; f:s~do pe'São Paulo: ',e • •

• '" '. : -, • >. r. I!

É' OrelatÓrio.
" . .

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Fie
gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.
.. . Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
baputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente!.

11- Voto do Relator

Considerando que se 'encontram de· ·acordo
'com as normas disciplinadorás'da matéria (al1:,50; §
.22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 doRe
gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro 001996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum
Em 20-12-96. ''-Ronaldo perim, 12

\ 'ic.e-pr-"sidente, no exer('ír ', da Presidência.

..GABINETE 00 PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

" I ..., Relatório

, , Pel,a presente' proposiç~o, o 'Senhor D~putf-,do ,
.Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Sen,hor Ministro,da Saúde infprrnaçõ
es sobre liberação de recursos do ReforsL1s para a
Santa Casa de Limeira, no Município de Limeira, 'Es-
tado de São Paulo'; ,

É o relatório.
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Com fundamento nó art. 50, § '2~ da Constitui- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
ção Federal, e nos arts. 24, inciso Ve § 22 , e 115, in- NlZ 1.992, DE 1996
ciso I, do Regimento ínterno, solicito a Vossa Exce- Senhor Presidente
lência sej~ encam,inhado. ao Senh_or Ministro'da Saú- Com fundamento ~o art. 50, § 22 da Constiltui-
de o segumte pedido de mformaçoes: . ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in-

a) Qualo montante de recursos do Reforsus ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce-
atribuído àquelaUnidade de Saúde? lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú-

b) Quantoe~mo será feita a liberação desses de o seguinte pedido de informações:
recursos? a) Qual o montante de recursos do Reforsus

c) Em que serão eles aplicados e como será atribuído àquela Unidade de Saúde?
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur- b) Quanto e como será feita a liberação desses
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza- recursos?

ção? , .' . c) Em que serão eles aplicados e como s(~rá
d) Houve projeto prévio,devidamente aprova- feita a fiscalização sobre o emprego desses rec:ur-

do, para a utilização desses ~ecursos? Solicito cópia sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza-
desse projeto. .' ,ção?

e) Houve licitação para a contratação das"em- d} Houve projeto prévio, devidamente aprova-
presas que executarão essas obras? Quais são es- do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
sas empresas? desse projeto.

f) Houve licitação para acomprade ~quipa-e)Houve licitação para,a contratação das em-
'mentos? Quem participou? Quais as empresas ven- presas que executarão eSSaS obras? Quais sãol9s-
cedoras? sasempresas?

g) Qual o cronograma para a execução des~s .f) Houve licitação para a compra de equipa-
,obras? QUando começam e quanto termina~? • 'mentos? Quem,participou? Quais as empresas v(~n-

h} Quais os benefícios para a entidade e a po- cedoras?
pula:çãoà qual atende em conseqüência dessas l', g) ,QUal, Q ,e,rçmograma para a exec!Jção dessas
obras? '. " , ,Qbra$?,Quando começam e quanto terminam?

Brasília, 24 de,novelTlbro de 1996. -:Oeputádo h) Quais os benefícios para a entidade e a po-
CUl'lhàBueno. pulação à, qual ,atende em conseqüência dessas

obras?"."".,. , ."
. , Brasília, 24 de novembro de 1996. .,... Deputado

'Cunha Bueno. "".' , , , ,.

GABINETE 00 PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
, ,

','" , l ' ',' • • I ~Rélatório
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GABINETE 00 PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à MeS,a requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital ltaquaquecetuba, no Município de Itaqua
quecetuba, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando' que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §

Aprovo Ad referendum gimento Intemo da Casa), Voto Pelo Encaminha-
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12 mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Vice-Presidente, no exercício da Presidência. sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. -
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Deputado Ronaldo Perim, Primeiro VICe-Presidente.

N21.993, DE 1996 Aprovo Ad referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.994, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de o seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será feita
a fiscalização sobre o emprego desses recursos? Qual
entidade é responsável por essa fiScalização?

. , d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para a contratação das em
présas que executarão essas obras? Quais são es
sas empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipamen
tos? Quem participou? Quais as empresas vencedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quanto terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a po
pulação à qual atende em çonseqüência dessas
obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2!!, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re-

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú-
de o seguinte pedido de informações: .

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para a contratação das em
presas que executarão essas obras? Quais· sãoes
sas empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quanto terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a po
pulação à qual atende em conseqüência dessas
obras?

Brasília, 27 de !1ovembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.

GABINETE 00 PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital Municipal de Jaguariuna, no Município de

, Jaguariuna, Estado de São Paulo.
É o relatório.
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GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital Geral de Itapevi, no Município de Itapevi,
Estado de São Paulo.

É o relatório.

211, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re- II - Voto do Relator
gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha- Considerando que se encontram de acordo
mento das informações requeridas pelo nobre Autor. com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. - 211, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re-
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro VICe-Presidente. gimento Intemo da Casa), Voto Pelo Encaminha-

Aprovo Ad referendum mento das informações requeridas pelo nobre Autor.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 111 Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. -

Vice-Presidente, no exercício da Presidência. Deputado Ronaldo Perim, Primeiro VICe-Presidente.
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Aprovo Ad referendum

NR 1.995, DE 1996 Em 20-12-96. - Ronaldo Perlm, 111

Senhor Presidente, Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Com fundamento no art. 50, § 211 da Constitui- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2ll, e 115, in- NR 1.996, DE 1996
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce- Senhor Presidente,
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú- Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui-
de do seguinte pedido de informações: ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2ll, e 115, in-

a) Qual o montante de recursos do Reforsus ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce-
atribuído àquela Unidade de Saúde? lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú-

b) Quanto e como será feita a liberação desses de do seguinte pedido de informações:
recursos? a) Qual o montante de recursos do Reforsus

c) Em que serão eles aplicados e como será atribuído àquela Unidade de Saúde?
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur- b) Quanto e como será feita a liberação desses
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza- recursos?
ção? c) Em que serão eles aplicados e como será

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova- feita a fiscalização sobre o emprego desses recur-
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza-
desse projeto. ção?

e) Houve licitação para a contratação das em- d) Houve projeto prévio, devidamente aprova-
presas que executarão essas obras? Quais são es- do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
sas empresas? desse projeto.

f) Houve licitação para a compra de equipa- e) Houve licitação para a contratação das em-
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven- presas que executarão essas obras? Quais são es-
cedorê:l;:)-: sas empresas?

g) Qual o cronograma para a execução dessas f) Houve licitação para a compra de equipa-
obras? Quando começam e quanto terminam? mentos? Quem participou? Quais as empresas ven-

h) Quais os benefícios para a entidade e a pc- cedoras?
pulação à qual atende em conseqüência dessas g) Qual o cronograma para a execução dessas
obra.s? obras? Quando começam e quanto terminam?

Brasnia, 27 de novembro de 1996. - Deputado h) Quais os benefícios para a entidade e a pc-
Cunha Bueno. pulação à qual atende em conseqüência dessas

obras?
Brasnia, 27 de novembro de 1996. - Deputado

Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o



11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 1.998, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminahdo ao Senhor Ministro da Saú
de do seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do REFOR
SUS atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para a contratação das em
presas que executarão essas obras? Quais são es
sas empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução des
sas obras? Quando começam e quanto termi
nam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a po
pulação à qual atende em consequência dessas
obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.

11- Voto do Relator

Aprovo Ad referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1g

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.997, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2\1, da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2!l, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de do seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do REFOR
SUS atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será feita
a fiscalização sobre o emprego desses recursos? Qual
entidade é responsável por essa fiscalização?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para a contratação das em
presas que executarão essas obras? Quais são es
sas empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipamen
tos? Quem participou? Quais as empresas vencedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quanto terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a po
pulação à qual atende em conseqüência dessas
obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.
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Hospital Itapecerica da Serra, no Município de ltape- solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ-
cerica, Estado de São Paulo. es sobre liberação de recursos do Reforsus para o

É o relatório. Hospital Municipalltanhaem, no Município de ltape
cerica, Estado de São Paulo.

É o relatório.



Aprovo Ad referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente,·no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.000, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts..24, inciso V e § 22, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de do seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do REFOR
SUS atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para a contratação das em
presas que executarão essas obras? Quais são es
sas empresas?

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital Municipal Hortolândia-MOD, no Município
de Hortolândia, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 2fl, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), Voto Pelo Encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre
Autor.

Sala de Reuniões, 06 de dezembro de 1996.
- Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presi
dente.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 06 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 1.999, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2!l,e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao senhor Ministro da Saú
de do seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do REFOR
SUS atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e corno será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para a contratação das em
presas que executarão essas obras? Quais são es
sas empresas?

.f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quanto terminam?

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital Municipal Indaiatuba, no Município de In
daiatuba, Estado de São Paulo.

É o relatório.
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GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE h) Quais os benefícios para a entidade e a pa-
I_ Relatório pulação à qual atende em consequência dessas

obras?
BrasOia, 27 de novembro de 1996. - Deputado

Cunha Bueno.



GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha' Bueno dirige-se. à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para a
Santa Casa de Guararema, no Município de Guara
rema, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , daConstituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 06 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum ,. I"

Em 2o-1~-96.- Ronaldo Perim, 1º
Vice-Presidente, no exercício da PresidênciC!...

. REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 2.002, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e §,22• e 115, in
ciso I,do Regimento Intemo,'solicito a Vossa. EXce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro dasaú
de.do seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do REFOR
SUS atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a IibelAção desses
recúrsos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matériC!. (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do' Re
gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informaçõeS requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 06 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro VICe-Presidente.

, Aprovo Ad referendum
Em 20-12-96. .:.. Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

, REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 2.001 ,DE 1996

$enhor Presidente,
Com fundamento no'art.' 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in
ciso I,' do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lênci~ seja eneaminhadoao Senhor Ministro daSaú
de do seguinte pedido dê infonríações:

a) Qual o montante de recursos do REFOR
SUS atribuído àqúela Unidade'de saúde?

b) Quanto ecomo será feita a liberação desSes
recursos?'

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a. fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital Geral.de Guarulhos, no Município de Gua
rulhos, Estado de São Paulo.

É o relatório.

Janeiro de 1997 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Quarta-feira 8 00289

f) Houve licitação para a compra de equipa- e) Houve licitação para a contratação. das em-
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven- presas que executarão essas obras? Quais são es-
cedoras? sas empresas?

g) Qual o cronograma para a execução dessas f) Houve licitação para a compra de equipa-
obras? Quando começam e quanto terminam? mentos? Quem participou? Quais as empresas ven-

h) Quais os benefícios para a entidade e a po- cedoras?
pulação à qual atende em conseqüência dessas g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? obras? Quando começam e quanto terminam?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado h) Quais os benefícios para a entidade e a po-
Cunha Bueno. pulação à qual atende em consequência dessas

obras?
BrasOia, 27 de novembro de 1996. - Deputado

Cunha Bueno.



Aprovo Ad referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 2.004, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce-

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para a
Maternidade Municipal do Embu das Artes, no Mu
nicípio de Embu, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerahdo que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 06 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo Ad referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 2.003, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de do seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do REFOR
SUS atribuído àquela Unidade de Saúde?

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para a
Maternidade Municipal do Embu-Guaçu, no Mu.nicí
pio de Embu-Guaçu, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), Voto Pelo Encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre
Autor.

Sala de Reuniões, 06 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

00290 Quarta-feira 8 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Janeiro de 1997

d) Houve projeto prévio, devidamenta aprova- b) Quanto e como será feita a liberação desses
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia recursos?
desse projeto. c) Em que serão eles aplicados e como será

e) Houve licitação para a contratação das em- feita a fiscalização sobre o emprego desses recur-
presas que executarão essas obras? Quais são es- sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza-
sas empresas? ção?

f) Houve licitação para a compra de equipa- d) Houve projeto prévio, devidamenta aprova-
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven- do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
cedoras? desse projeto.

g) Qual o cronograma para a execução dessas e) Houve licitação para a contratação das em-
obras? Quando começam e quanto terminam? presas que executarão essas obras? Quais são es-

h) Quais os benefícios para a entidade e a po- sas empresas?
pulação à qual atende em consequência dessas f) Houve licitação para a compra de equipa-
obras? mentos? Quem participou? Quais as empresas ven-

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado cedoras?
Cunha Bueno. g) Qual o cronograma para a execução dessas

obras? Quando começam e quanto terminam?
h) Quais os benefícios para a entidade e a po

pulação à qual atende em conseqüência dessas
obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.



GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital Municipal de Cubatão, no Município de Cu
batão, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

sala de Reuniões, 06 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perlm, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 111

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital de Diadema, no MUl"Jicípio de Diadema, Es
tado de São Paulo.

É o relatório.

II - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinádoras da matéria (art. 50,
§ 22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), Voto Pelo Encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre
Autor.

Sala de Reuniões, 06 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidne
te.
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lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da saú- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
de do seguinte pedido de informações: NR 2.005, DE 1996

a) Qual o montante de recursos do REFOR- Senhor Presidente,
SUS atribuído àquela Unidade de saúde? Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui-

b) Quanto e como será feita a liberação desses ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 115, in-
recursos? ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce-

c) Em que serão eles aplicados e como será lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú-
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur- de do seguinte pedido de informações:
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza- a) Qual o montante de recursos do REFOR-
ção? SUS atribuído àquela Unidade de saúde?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova- b) Quanto e como será feita a liberação desses
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia recursos?
desse projeto. c) Em que serão eles aplicados e como será

e) Houve licitação para a contratação das em- feita a fiscalização sobre o emprego desses recur-
presas que executarão essas obras? Quais são es- sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza-
sas empresas? ção?

f) Houve licitação para a compra de equipa- d) Houve projeto prévio, devidamente aprova-
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven- do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
cedoras? desse projeto.

g) Qual o cronograma para a execução dessas e) Houve licitação para a contratação das em-
obras? Quando começam e quanto terminam? presas que executarão essas obras? Quais são es

sas empresas?
h) Quais os benefícios para a entidade e a po- f) Houve licitação para a compra de equipa-

pulação à qual atende em consequência dessas mentos? Quem participou? Quais as empresas ven-
obras? cedoras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado g) Qual o cronograma para a execução dessas
Cunha Bueno. obras? Quando começam e quando terminam?

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE h) Quais os benefícios para a entidade e a po-
I _ Relatório pulação à qual atende em conseqüência dessas

obras?
Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado

Cunha Bueno.



GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
P. S. Municipal de Vila Dirce, no Município de Cara
picuiba, Estado de São Paulo.

É o relatório.

I1 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re-

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para a
Santa Casa de Cravinhos, no Município de Cravi
nhos, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator
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Aprovo Ad referendum gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha-
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12 mento das fnformações requeridas pelo nobre Autor.

Vice-Presidente, no exercício da Presidência. Sala de Reuniões, 06 de dezembro de 1996. -
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

N2 2.006, DE 1996 Aprovo Ad referendum

Senhor Presidente . Em. 20-12-96. - ~~naldo P~m,. 1
2

, VIce-Presidente, no exerclclo da PresidênCia.
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui- -

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in- REQUERIM~NTO DE INFORMAÇOES
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce- N 2.007, DE 1996
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú- Senhor Presidente,
de do seguinte pedido de informações: Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui-

a) Qual o montante de recursos do REFOR- ção Federal, e nos arts. 24, inciso Ve § 22, e 115, in-
SUS atribuído àquela Unidade de Saúde? ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exee-

b) Quanto e como será feita a liberação desses lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú-
recursos? de do seguinte pedido de informações:

c) Em que serão eles aplicados e como será a) Qual o montante de recursos do Reforsus
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur- atribuído àquela Unidade de Saúde?
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza- b) Quanto e como será feita a liberação desses
ção? recursos?

d) Houve projeto prévio, devidamenta aprova- c) Em que serão eles aplicados e como será
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia feita a fiscalização sobre o emprego desses recur-
desse projeto. sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza-

e) Houve licitação para a contratação das em- ção?
presas que executarão essas obras? Quais são es- d) Houve projeto prévio, devidamente aprova-
sas empresas? do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia

f) Houve licitação para a compra de equipa- desse projeto. .. _ _
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven- e) Houve hcitaçao para a contrataçao das em-
cedoras? presas que executarão essas obras? Quais são es-

g) Qual o cronograma para a execução dessas sas empresas?
obras? Quando começam e quanto terminam? f) Houve licitação para a compra de equipa-

h) Quais os benefícios para a ent"d d mentos? Quem participou? Quais as empresas ven-
_ , I a. e e a pc- cedoras?

pulaçao a qual atende em consequêncla dessas
obras? g) Qual o cronograma para a execução dessas

Brasília, 27 de novembro de 1996. _ De utado obras? Qua~o começa~ e quanto te~inam?
Cunha Bueno. p h) QuaIs os benefICIOS para a entIdade e a po-

pulação à qual atende em conseqüência dessas
obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.



11- Voto do Relator

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ-

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro VICe-Presidente.

Aprovo Ad referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 2.009, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de do seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do REFOR
SUS atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será feita
a fiscalização sobre o emprego desses recursos? Qual
entidade é responsável por essa fiscalização?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.
. e) Houve licitação para a contratação das em
presas que executarão essas obras? Quais são es
sas empresas?

f) Houve licitação para a compra· de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quanto terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a popu
lação à qual atende em consequência dessas obras?

Brasma, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.008, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de do seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do REFOR
SUS atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamenta aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para a contratação das em
presas que executarão essas obras? Quais são es
sas empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quanto terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a po
pulação à qual atende em consequência dessas
obras?

Brasma, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa reqúerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
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Considerando que se encontram de acordo Hospital de Carapicuiba, no Município de Carapicui-
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, § ba, Estado de São Paulo.
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re- É o relatório.
gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.



Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50: §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum

Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12 Vice-Presi
dente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.011, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminahdo ao Senhor Ministro da Saú
de do seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos? '

c) Em que serão eles aplicados e corno será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamenta aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para a contratação das em
presas que executarão essas obras? Quaias são es
sas empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Quala o cronograma para a execução des
sas obras? Quando começam e quanto terminam?

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital Universiário Celso Piero, no Município de
Campinas, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Aprovo Ad referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.010, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminahdo ao Senhor Ministro da Saú
de do seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamenta aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para a contratação das em
presas que executarão essas obras? Quaias são es
sas empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Quala o cronograma para a execução des
sas obras? Quando começam e quanto terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a p0

pulação à qual atende em consequência dessas
obras?

Brasnia, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de, acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.
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es sobre liberação de recursos do Reforsus para o GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
Hospital das Clínicas, no Município de Campinas, 1_ Relatório
Estado de São Paulo.

É o relatório.



Aprovo Ad referendum.
Em 20-12··96 -:- Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 2.013, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 da Cons
tituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e
115, inciso I, do Regimento Intemo, solicito a Vossa
Excelência seja encaminhado ao Senhor Ministro da
Saúde do seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital Regional de Bauru, no Município de Bauru,
Estado de São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), Voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Aprovo Ad referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.012, DE 1996.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 da Cons
tituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22

, e
115, inciso I, do Regimento Intemo, solicito a Vossa
Excelência seja encaminhado ao Senhor Ministro da
Saúde do seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

II - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
20, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital Municipal de Biritiba Mirim, no Município de
Biritiba Mirim, Estado de São Paulo.

É o relatório.
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h) Quais os benefícios para a entidade e a po- e) Houve licitação para contratação das· empre-
pulação à qual atende em consequência dessas sas que executarão essas obras? Quais são essas
obras? empresas?

Brasnia, 27 de novembro de 1996. - Deputado f) Houve licitação para a compra de equipa-
Cunha Bueno. mentos? Quem participou? Quais as empresas ven

cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a po
pulação à qual atende em conseqüência dessas
obras?

Brasnia, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.



GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital Regional de Araras, no Município de Ara
ras, Estado de São Paulo.

É o relatório.

II - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 12 Vice

Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.015, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 , e 115, in-

I - Relatório

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
P.S. Municipal de Barueri, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice·Presiden
te.

Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.014, DE 1996.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 da Cons
tituição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2'\ e
115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa
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c) Em que serão eles aplicados e como será Excelência seja encaminhado ao Senhor Ministro da
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur- Saúde do seguinte pedido de informações:
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza- a) Qual o montante de recursos· do Reforsus
ção? atribuído àquela Unidade de Saúde?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova- b) Quanto e como será feita a liberação desses
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia recursos?
desse projeto. c) Em que serão eles aplicados e corno será

e) Houve licitação para contratação das empre- feita a fiscalização sobre o emprego desses recursos?
sas que executarão essas obras? Quais são essas Qual entidade é responsável por essa fiscalização?
empresas? d) Houve projeto prévio, devidamente aprova-

f) Houve licitação para a compra de equipa- do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven- desse projeto.
cedoras? e) Houve licitação para contratação das empre-

g) Qual o cronograma para a execução dessas sas que executarão essas obras? Quais são essas
obras? Quando começam e quando terminam? empresas?

h) Quais os benefícios para a entidade e a po- f) Houve licita~~o para a.compra de equipa-
pulação à qual atende em conseqüência dessas mentos? Quem particIpoU? Quais as empresas ven-
obras? cedoras?

C ha
BraBsma, 27 de novembro de 1996. - Deputado obras~)~~~d~~~~~~~:: ~~~~~oe~~~~~essas

un ueno. h) Q. be f'· ·dadeuals os ne ICIOS para a entl e a popu-
lação à qual atende em conseqüência dessas obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.
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ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da saú
de do seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para contratação das empre
sas que executarão essas obras? Quais são essas
empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a po
pulação à qual atende em conseqüência dessas
obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da SaÚde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital Regional de Araçatuba, no Município de
Araçatuba, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.016, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 da Cons
tituição Federal, e 115, inciso I, do Regimento Inter
no, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao
Senhor Ministro da Saúde do seguinte pedido de in
formações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para contratação das empre
sas que executarão essas obras? Quais são essas
empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a po
pulação à qual atende em conseqüência dessas
obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital Municipal de Votorantim, no Município de
Votorantim, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.



Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Depl'*':lGo
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerem'~jarn

solicitadas ao senhor Ministro da Saúde inlormaçã
es sobre liberação de recursos do Reforsus para a
Maternidade Municipal de Taboão da serra, no Mu
nicípio de Taboão da Serra, Estado de São Paulo.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 2.018, DE 1996

Senhor Presidente
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de do seguite pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b)Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para contratação das empre
sas que executarão essas obras? Quais são essas
empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a po
pulação à qual atende em conseqüência dessas
obras?

BrasOia, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Ambulatório Esp. e Laboratório, no Município de
Vargem Grande Paulista, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
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Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. - 22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re-
Deputado Ronaldo Perlm, Primeiro Vice-Presiden- gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha-
te. mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Aprovo Ad referendum. Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. -
Em 20-12-96 - Ronaldo Perlm, 12 Vice-Presi- Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden-

dente, no exercício da Presidência. te.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 2.017, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso Ve § 22 e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de do seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para contratação das empre
sas que executarão essas obras? Quais são essas
empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a popu
lação à qual atende em conseqüência dessas obras?

BrasOia, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.
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É O relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2l!, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), Voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 1l!

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nl! 2.019, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso Ve § 2º e 115, in
ciso I, do Regimento Intemo, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de do seguite pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para contratação das empre
sas que executarão essas obras? Quais são essas
empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a popu
lação à qual atende em conseqüência dessas obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam

solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital de Pirajussara, no Município de Taboão da
Serra, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2l!, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 1Q

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nl! 2.020, DE 1996

Senhor Presidente
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2º e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de do seguite pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para contratação das empre
sas que executarão essas obras? Quais são essas
empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a po
pulação à qual atende em conseqüência dessas
obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.



Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 1l!

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NR 2.022, DE 1996

Senhor Presidente
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso Ve § 22 e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao senhor Ministro da Saú
de do seguite pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para contratação das empre
sas que executarão essas obras? Quais são essas
empresas?

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para a
Santa Casa de Suzano, no Município de Suzano,
Estado de São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 12 Vice

Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.021, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de do seguite pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para contratação das empre
sas que executarão essas obras? Quais são essas
empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto Pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
P.S. Palmeiras, no Município de Suzano, Estado de
São Paulo.

É o relatório.
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GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE h) Quais os benefícios para a entidade e a pa-
I _ Relatório pulação à qual atende em conseqüência dessas

obras?
Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado

Cunha Bueno.



Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 1!l

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 2.024, DE 1996

Senhor Presidente

Com fundamento no art. 50, § 2!l da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2!l e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de do seguite pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?.,

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Centro de Saúde de São Vicente, no Município de
São Vicente, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
·com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2!l, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), Voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 1!l

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nll 2.023, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2!l aa Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso Ve § 2!l e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de do seguite pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e corno será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2!l, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital de Sumaré, no Município de Sumaré, Esta
do de São Paulo.

É o relatório.
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f) Houve licitação para a compra de equipa- d) Houve projeto prévio, devidamente aprova-
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven- do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
cedoras? desse projeto.

g) Qual o cronograma para a execução dessas e) Houve licitação para contratação das empre-
obras? Quando começam e quando terminam? sas que executarão essas obras? Quais são essas

h) Quais os benefrcios para a entidade '8 a po- empresas?
pulação à qual atende em conseqüência dessas f) Houve licitação para a compra de equipa-
obras? mentos? Quem participou? Quais as empresas ven-

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado cedoras?
Cunha Bueno. g) Qual o cronograma para a execução dessas

obras? Quando começam e quando terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a po
pulação à qual atende em conseqüência dessas
obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.



Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 1R

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para
UBS Vila Clara, no Município de São Paulo, Estado
de São Paulo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NR 2.025, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 e 115, in-
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b) Quanto e como será feita a liberação desses ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce-
recursos? lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú-

c) Em que serão eles aplicados e como será de do seguite pedido de informações:
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur- a) Qual o montante de recursos do Reforsus
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza- atribuído àquela Unidade de Saúde?
ção? b) Quanto e como será feita a liberação desses

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova- recursos?
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia c) Em que serão eles aplicados e como será
desse projeto. feita a fiscalização sobre o emprego desses recur-

e) Houve licitação para contratação das empre- 50S? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza-
sas que executarão essas obras? Quais são essas ção?

empresas? d) Houve projeto prévio, devidamente aprova-
f) Houve licitação para a compra de equipa- do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia

mentos? Quem participou? Quais as empresas ven- desse projeto.

cedoras? e) Houve licitação para contratação das empre-
g) Qual o cronograma para a execução dessas sas que executarão essas obras? Quais são essas

obras? Quando começam e quando terminam? empresas?
h) Quais os benefícios para a entidade e a po- f) Houve licitação para a compra de equipa-

pulação à qual atende em conseqüência dessas mentos? Quem participou? Quais as empresas ven-
obras? cedoras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado g) Qual o cronograma para a execução dessas
Cunha Bueno. obras? Quando começam e quando terminam?

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE h) Quais os benefícios para a entidade e a po-
1_ Relatório pu/ação à qual atende em conseqüência dessas

obras?
Pela presente proposição, o Senhor Deputado Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado

Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam Cunha Bueno.
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital de São José, no Município de São Vicente,
Estado de São Paulo.

É o relatório.



Aprovo Ad referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital de Sapopemba, no Município de São Paulo,
Estado de São Paulo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NR 2.027, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de do seguite pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será feita
a fiscalização sobre o emprego desses recursos? Qual
entidade é responsável por essa fiscalização?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para contratação das empre
sas que executarão essas obras? Quais são essas
empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a popu
lação à qual atende em conseqüência dessas obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital do Rim (Fundação Oswaldo Ramos), no
Município de São Paulo, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2"1, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. -
NR 2.026, DE 1996 Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden-

Senhor Presidente te.

Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui-
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22 e 115, in-
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce-
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú-
de do seguite pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para contratação das empre
sas que executarão essas obras? Quais são essas
empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a po
pulação à qual atende em conseqüência dessas
obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.
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22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re- É o relatório.
gimento Interno da Casa), Voto pelo encaminhamen- 11- Voto do Relator
to das informações requeridas pelo nobre Autor. Considerando que se encontram de acordo

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. - com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden- 22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re-
te. gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen-

Aprovo Ad referendum. to das informações requeridas pelo nobre autor.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 1

11
Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. -

Vice-Presidente, no exercício da Presidên- Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden-
cia. te.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NII2.028, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211 da Constitui

Ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 211 e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de o seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela unidade de saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e corno será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Howe projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) HOlNe licitação para contratação das empre
sas que executarão essas obras? Quais são essas
empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a p0
pulação à qual atende em conseqüência dessas
obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do REFORSUS para
o Hospital Geral de Vila Alpina, no Município de São
Paulo, Estado de São Paulo.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NII 2.029, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constitui

ção Federal e nos arts. 24, inciso V e § 2º e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de do seguinte pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela unidade de saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para contratação das empre
sas que executarão essas obras? Quais são essas
empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a po
pulação à qual atende em conseqüência dessas
obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Saúde informaçã-



11- Voto do Relator
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es sobre liberação de recursos do Reforsus para o solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ-
Hospital Geral de Grajaú, no Município de São Pau- es sobre liberação de recursos do Reforsus para C.
lo, Estado de São Paulo. Ref. da S. M. Nutr. AI. Des. Inf., no Município de São

É o relatório. Paulo, Estado de São Paulo.
É o relatório.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2l!, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96 Ronaldo Perim, 1l! Vice

Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nl! 2.030, DE 1996

Senhor Presidente
Com fundamento no art. 50, § 2º da Constitui

ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2l!, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de o seguite pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será feita
a fiscalização sobre o emprego desses recursos? Qual
entidade é responsável por essa fiscalização?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para contratação das empre
sas que executarão essas obras? Quais são essas
empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a popu
lação à qual atende em consequência dessas obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2l!, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informaçãoes requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo ad referendum.
Em 20~12-96 Ronaldo Perim, 1º Vice

Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nl! 2.031, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2l! da Constitui
ção Federal, e nos art. 24, inciso V e § 2l!, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de o seguite pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus',
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza

-7"çao.

d) Houve projeto prévio, devidament.~ ap~
do, para a utilização desses recursos? Só~"():Cópia

desseprojeto.:::};.. .

e) Houve licitação para contratação daSl~re
sas que executarão essas obras? Quais sãoe~s
empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?

h) Quais os benefícios para a entidade e a po
pulação à qual atende em consequência dessas
obras?

Brasília, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.



Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996.
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Depu
tado Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo
sejam solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde
informações sobre liberação de recursos do Re
forsus para o Hospital Geral de Itaim Paulista,
no Município de São Paulo, Estado de São Pau:
lo.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 212, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informaçãoes requeridas pelo nobre au
tor.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96 Ronaldo Perim, 1Q Vice

Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NR 2.033, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2R da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 212, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de o seguite pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e corno será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.
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GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE h) Quais os benefícios para a entidade e a po-
I - Relatório pulação à qual .atende em consequência dessas

obras?

Brasnia, 27 de novembro de 1996. - Deputado
Cunha Bueno.

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para o
Hospital Geral de Pedreira, no Município de São
Paulo, Estado de São Paulo.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informaçãoes requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96 Ronaldo Perim, 112 Vice

Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
NR 2.032, DE 1996

Senhor Presidente

Com fundamento no art. 50, § 212 da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 212 , e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Senhor Ministro da Saú
de o seguite pedido de informações:

a) Qual o montante de recursos do Reforsus
atribuído àquela Unidade de Saúde?

b) Quanto e como será feita a liberação desses
recursos?

c) Em que serão eles aplicados e como será
feita a fiscalização sobre o emprego desses recur
sos? Qual entidade é responsável por essa fiscaliza
ção?

d) Houve projeto prévio, devidamente aprova
do, para a utilização desses recursos? Solicito cópia
desse projeto.

e) Houve licitação para contratejão das empre
sas que executarão essas obras? Quais são essas
empresas?

f) Houve licitação para a compra de equipa
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven
cedoras?

g) Qual o cronograma para a execução dessas
obras? Quando começam e quando terminam?



GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor'Deputado
Luciano Zica dirige-se à Mesa requerendo sejam So
licitadas ao Senhor Ministro de Minas e Eneiiia in
formações sobre a Resolução n!! 15, de 9 de julho d~.

1996, do Conselho Nacional de Desestatização,
bem como a respeito do processo de transferência
de ativos e passivos entre Fumas Centrais Elétricas
S/A e a Nuclebrás Engenharia-Nuclen.

É o relatório

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2!!, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1!!

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

11 - Voto do Relator

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96 Ronaldo Perim, 12 Vice

Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.034 DE 1996

Senhor Presidente,

Requeiro de V. Exll, com base no art. 50, § 2!!
da Constituição Federal e na forma dos arts. 115, I e
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputa
dos que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Sr. Mi
nistro de Estado de Minas e Energia, com a maior
celeridade possível o que se pede a seguir:

1 - Se a justificativa para a Resolução n!! 15,
de 9 de julho de 1996, do Conselho Nacional de De
sestatização, publicada no Diário Oficial da União,
de 12 de julho de 1996, visava, tão- somente, propi
ciar a privatização de Fumas Centrais Elétricas S.A.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informaçãoes requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde informaçõ
es sobre liberação de recursos do Reforsus para
UBS Bairro do Portão, no Município de Cotia, Estado
de São Paulo.

É o relatório.
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e) Houve licitação para contratação das empre- através da transferência dos ativos e passivos vincu-
sas que executarão essas obras? Quais são essas lados ao seu sistema termonuclear?
empresas? 2 - Se ao Conselho Nacional de Desestatiza-

f) Houve licitação para a compra de equipa- ção foram prestadas todas as informações relativas
mentos? Quem participou? Quais as empresas ven- à matéria, notadamente a que diz respeito à desne-
cedoras? cessidade da transferência de mencionados ativos

g) Qual O cronograma para a execução dessas e_passivos da ~mpres~ Fumas para sua privat!za-
obras? Quando começam e quando terminam? çao, tendo em Vista a Simples faculdade de se pnva-

h) Q . b f" t'd d tizar outras unidades passíveis de privatização?uals os ene ICIOS para a en I a e e a po- .. ,. .
pulação à qual atende em consequência dessas 3 - Sendo certo que o Mlnlsteno das Minas e
obras? Energia contratou consultoria internacional para defi-

. . nir o modelo para o Setor Elétrico, qual a justificativa
Brasnla, 27 de novembro de 1996. - Deputado apresentada pelo consultor em tela para propor, com

Cunha Bueno. tamanha presteza, a transferência das atividades
GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE nucleares de Furnas para a Nuclen?

I _ Relatório . 4 - Se alguma medida concreta já foi adotada
com vistas à referida cisão do sistema termonuclear
de Fumas para a Nuclen, tais como transferência de
contratos, assunção de compromissos, etc.?

5 - Em, que data a referida questão, da prerroga
tiva do Congresso Nacional, será a ele submetida?

Tendo em mira que aludidas informações di
zem respeito à atividade nuclear brasileira, de super
lativa importância para o País, esperamos contar
com a resposta do Ministério das Minas e Energia
com a maior brevidade.

Sala das Sessões, 26 de novembro de 1996. 
Luciano Zica.- PT/SP
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NlI 2.035, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui
ção Federal, e no art. 24, inciso V e § 22 e no artigo
115, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, solicito a Vossa Excelência seja encami
nhado ao Sr. Ministro de Estado da Agricultura e do
Abastecimento, o seguinte Pedido de Informações:

Os acordos firmados no âmbito do Mercosul
vêm estabelecendo mecanismos para assegurar a li
vre circulação de produtos fitossanitários entre os
países membros desse Tratado.

Entretanto, pairam dúvidas sobre as conve
niências e procedimentos a serem adotados para
essas liberalizações, tendo em vista que os países
membros do Mercosul adotam critérios diferentes
para registro dos produtos fitossanitários.

Como a legislação brasileira que rege a maté
ria é extremamente complexa e exigente, toma-se
necessário aprofundar as di~cussões sobre esse
tema, para que estejamos seguros de que a comer
cialização, no Brasil, de produtos fitossanitários
oriundos dos países membros do Mercosul se pro
cesse de acordo com a legislação vigente e não ve
nha a comprometer o meio ambiente, a saúde dos
consumidores, as atividades e interesses dos ,produ
tores rurais brasileiros.

Especificamente no que se refere às Resoluçõ
es Mercosul GMC n2 48 e n2 87, ambas de 1996, tor
na-se fundamental obter importantes esclarecimen
tos de aspectos que, aparentemente, colidem com
normas já estabelecidas no Brasil.

Por essas razões, julgamos necessário que
nos sejam encaminahadas as seguintes informaçõ
es:

A) Sobre o artigo 12 da Resolução GMC nº
48/96, que estabelece que devem ser mantidos os
sistemas de registro vigentes em nível nacioillal, até
que se concretize a harmonização definitiva dos req
uisitos, normas, critérios e alcances para um proces
so de avaliação comum dos registros nacionais de
produtos fitossanitários, o que deverá ocorrer até 12

1-98, cabe solicitar as seguintes informações:
A.1) Não existindo, na legislação brasielira, a

figura da "inscrição" de produto, e sendo os Estados
brasileiros responsáveis pela fiscalização do uso dos
produtos fitossanitários (registrados) comercializa
dos em seus respectivos territórios, quais os proce
dimentos a que estarão sujeitos os produtos impor
tados dos países do Mercosul?

A.2) Já que os Estados brasileiros, em sua
missão de fiscalização, fazem exigências às empre
sas sediadas no Brasil, quando dos pedidos de ca
dastramento estadual do produto, tais como laudos
de eficácia agronômica, resultados de aná,;.,es de
resíduos realizadas no Brasil, entre outras, i>:.:rãr
aplicáveis, analogamente, aos produtos importE ::os
dos países do Mercosul, as mesmas exigências?
Em caso negativo, que exigências mínimas serão
feitas?

A.3) Já que só podem ser prescritas, no Recei
tuário Agronômico, as recomendações de uso conti
das no registro do produto, como será ele, o Recei
tuário Agronômico, aplicado aos produtos importa
dos dos países do Mercosul?

B) Quanto ao Artigo 4º da Resolução GMC nº
48/96, que criou uma Lista de Substâncias Ativas e
suas Formulações, de livre circulação entre os Esta
dos Partes do Mercosul, cabe perguntar.

B.1) Quais os critérios adotados para as inclu
sões de produtos na citada Lista e que entidades po
dem solicitar essas inclusões.

C) Quanto ao artigo 5º da Resolução GMC n2

48/96, que estabelece as condições para a livre cir
culação dos produtos na região do Mercosul e tendo
em vista o que estabelece o Artigo 2º, no que tange
à harmonização definitiva de requisitos, normas e
critérios para a valiação de produtos, cabe pergun
tar.

C.1) - Considerando que no Brasil, atualmente,
cada empresa deve apresentar os dados referentes
ao seu produto, qual o tratamento a ser dado a um
produto candidato a "inscrição" no Brasil, no caso
em que determinados usos em nosso País não este
jam contemplados no registro do produto similar, de
origem de país do Mercosul? Não poderia se estar
frente a um caso de tratamento diferenciado (não
isonômico) aplicado a empresas atuantes no âmbito
do Tratado?

C.2) No caso de um novo uso, gerado por em
presa brasileira e incluído o respectivo registro,
como ficaria o tratamento a produto de empresas de
outro país do Mercosul, já inscrito?

O) Sobre o item 2.1, do Capítulo 11 da Resolu
ção GMC nQ 87/96, que exige a inscrição de estabe
lecimento que sintetize ou formule produtos fitossa
nitários na região do Mercosul, cabe perguntar:

0.1} As exigências de fornecimentos dos da
dos necessários a essa inscrição refletirão o contido
no Certificado de Origem da cada produto a ser ins
crito?



II - Voto do Relator

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.036, DE 1996

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º), da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Senhor Presidente,

Requeiro de V. Exª, com base no art. 50, § 2º
da Constituição Federal e na forma dos arts. 115, I e
116 do Regimento Intemo da Câmara dos Deputa
dos que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Sr. Mi
nistro de Estado das Minas e Energia aditamento ao
nosso Requerimento n2 1.679/96, onde V. Ex;! ofere
ceu resposta apresentando valores preliminares e
em razão de recentes denúncias apresentadas a
esta Casa de novas fraudes sendo encontradas no
sistema de pagamentos de subsídios administrados

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Renato Johnsson dirige-se à Mesa requerendo se
jam solicitadas ao Senhor Ministro da Agricultura e
do Abastecimento informações sobre a livre circula
ção de produtos fitossanitáriois entre os países
membros do Mercosul.

É o relatório.
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E) Sobre o Item 3.2.4, do Capítulo 111 da Reso- pelo Departamento Nacional de Combustíveis, solici-
lução GMC, n2 87/96, que trata do prazo de conclu- tamos os seguintes dados e informações:
são do processo de inscrição de produtos e que es- 1 - O subsídio pago na comercialização do ál-
tabelece que, decorridos 180 dias sem que haja ma- cool combustível é devido ao produtor da cana ou ao
nifestação por parte de autoridade registrante, o pro- produtor do álcool, ou ainda, às distribuidoras de
duto estará automaticamente inscrito, cabe solicitar, combustíveis;
finalmente, o seguinte esclarecimento: 2 - quais os atos jurídicos em vigor (solicita-

E.1) Dado o fato de que tal dispositivo não es- mos cópia), entre Leis, Decretos, Portarias, Instruçõ-
tacontemplado na legislação brasileira, para registro es Normativas e outros, que conferem respaldo legal
de produtos, não estaria caracterizado, aí, um trata- para o pagamento do subsídio acima citado, bem
mento diferenciado entre empresas sediadas no como estabelecem os procedimentos administrativos
Brasil e outras sediadas nos demais paísés mem- para a execução destes pagamentos, e quais foram
bros do Tratado do Mercosul? revogados ou alterados a partir de 12 de janeiro de

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1996. - 1991 ;
Deputado Renato Johnsson. 3 - qual a classificação fiscal do valor cobrado

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE no preço da gasolina, do óleo diesel e dos lubrifican
tes com vistas a formar o fundo que se destina a su
prir recursos para o pagamento do subsídio ao ál
cool combustível;

4 - para as informações listadas nos subitens
abaixo, solicitamos que os dados sejam fornecidos a
partir de 12 de janeiro de 1994, para cada mês ca
lendário, ou período inferior, quando houver altera
ções nos valores dos subsídios, no preço da gasoli
na ou do álcool combustível.

4.1 - o valor unitário do subsídio pago na co
mercialização do álcool hidratado e do álcool anidro,
para cada região onde este valor não seja uniforme;

4.2 - o volume de álcool hidratado e anidro co
mercializado por cada distribuidora, segregado por
região onde subsídio pago é diferenciado;

4.3 - o fornecedor do álcool anidro e hidratado
comercializado na forma do item anterior, informar
se álcool nacional ou importado;

4.4 - o valor do subsídio pago à cada distribui
dora, por região, onde este possua valor diferencia-
do; .

4.5 - o volume de álcool hidratado e ainidro co
mercializado por cada fornecedor (produtor);

4.6 - o valor de subsídio recebido por cada
produtor, referente ao álcool anidro e ao álcool hi
dratado.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1996. 
Luciano Zica.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Luciano Zica dirige-se à Mesa requerendo sejam so
licitadas ao Senhor Ministro de Minas e Energia em
aditamento ao Requerimento de Informação nº



Aprovo ad referendum.
Em 17-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Augusto Carvalho dirige-se à Mesa requerendo seja
solicitada ao Senhor Ministro Extraordinário dos Es
portes cópia integral dos documentos de pagamen
tos e contratos, celebrados entre a Fundação Edu
cativa de Rádio e Televisão Ouro Preto e terceiros,
decorrentes de contratos firmados entre esta e o Ins
tituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto 
INDESP, nos anos de 1995 e 1996.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

11- Voto do Relator

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nl! 2.037, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro a V. EXª, com base na Constituição

Federal e no Regimento Intemo da Câmara dos De
putados que, ouvida a Mesa, seja solicitado ao Mi
nistro Extraordinário dos Esportes, cópia integral dos
documentos de pagamentos e cópias dos contratos
celebrados entre a Fundação Educativa de Rádio e
Televisão Ouro Preto e terceiros, que já tenham sido
efetuados em 1995 e 1996 até a presente data, com
empresas públicas ou privadas, decorrentes dos
contratos firmados entre a citada Fundação e o Insti
tuto Nacional de Desenvolvimento do Desporto - IN
DESP. A referida Fundação recebeu recursos públi
cos do INDESP, devendo, portanto, prestar contas
dos dispêndios por ela realizados.

Justificação

Em 1995, o Instituto Nacional de Desenvolvi
mento do Desporto -INDESP, pagou, em 29-12-95,
R$292.329,OO, a Fundação Educativa de Rádio e
Televisão Ouro Preto, situada à Rua Diogo de Vas
concelos 328, Ouro-PretolMG [tel.: (031) 551-1015].
Os empenhos orçamentários (95NE00475 e
95NE00476) demonstram que os serviços foram
contratados com dispensa de licitação com base no
Art. 24/13 Lei n28.666/93. A finalidade da contrata
ção foi a ·prestação de serviços nas áreas de comu
nicação, publicação, pesquisa técnica e educacional,
conforme contrato n2 008195.·

Em 1996, conforme comprovam as notas de
empenho de n2s 96NEOO103, 104, 769 e 834, o Ins-

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2l!, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.
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1.679196, informações complementares sobre novas tituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto -
fraudes no sistema de pagamentos de subsídios ad- INDESP· emitiu empenho orçamentário no valor glo-
ministrados pelo Departamento Nacional de Com- bal de R$2.963.747,OO em favor da Fundação Edu-
bustíveis. cativa de Rádio e Televisão Ouro Preto. Tais empe-

É o relatório. nhos foram emitidos, novamente, com dispensa de
licitação, tendo como finalidade a "Prestação de Ser
viços na Área de Comunicação e Publicação". A dis
pensa de licitação foi justificada nos empenhos com
base no Artigo n224/08 da Lei2 8.666193. No Extrato
de Dispensa de Licitação publicado no Diário Oficial
da União, o fundamento legal alegado foi o Artigo 24,
inciso XIII da Lei n2 8.666193. A regularidade da dis
pensa de licitação está sendo analisada pelo TCU.

Posteriormente observou-se que a Fundação
Educativa de Rádio e Televisão Ouro Preto, sub
contratou serviços beneficiando a diversas pes
soas físicas e jurídicas, fato que pode constituir
afronta à Lei n2 8.666/93. As cópias dos documen
tos de pagamentos e do contrato que já tenham
sido ou venham a ser efetivado com empresas pú
blicas ou privadas permitirão que sejam apurados
esses descaminhos de recursos públicos através
da dispensa de processos Iicitatórios.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1996. 
Augusto Carvalho, Deputado Federal - PPS/DF.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nl! 2.038, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2!!, da Constitui
ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
temo, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
ao Sr. Ministro do Planejamento e Orçamento o se
guinte pedido de informações:

a) quais as condições impostas às pessoas e
empresas para terem acesso ao data room instala
do no BNDES com informações sobre a Companhia
Vale do Rio Doce - CVRD?

b) que informações são essas e quais delas
são consideradas confidenciais e por quê?

c) o que garante que uma empresa ou pessoa que
atenda aos pré-requisitos e tenha acesso às informa
ções confidenciais não vá divulgá-Ias a terceiros ou
delas se valer em interesse próprio? Qual o procedi
mento legal e quais as penalidades aplicáveis nesse
caso de utilização/divulgação indevida dessas infor
mações?

d) empresas mineradoras concorrentes da
CVRD poderão se cadastrar e ter acesso a essas in
formações?

e) Solicito cópia integral dessas informações.

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1996. 
Deputado Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro do Planejamento e
Orçamento informações sobre o data room instala
do no Banco Nacional de Desenvolvimento Econô
mico e Social - BNDES, com informações sobre a
Companhia Vale do Rio Doce - CVRD.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2!!, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perlm.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96 Ronaldo Perim, 1li Vice

Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 2.039, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui
ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
temo, solicito a V. Exil seja encaminhado ao Sr. Mi
nistro da Justiça, o seguinte pedido de informações
complementares:

a) sabia o Ministério da Justiça e o Cade dos
processos em curso no Banco Central do Brasil e na
Secretaria da Receita Federal a respeito da origem e
destinação dos recursos envolvidos na compra de
Kolynos pela Colgate-Palmolive?

b) foram essas apurações e as informações le
vantadas nesses processos objeto de consideração
pelo Cade por ocasião do exame e do julgamento
dessa aquisição: Caso negativo, por que não? Caso
positivo qual foi a importância e influência desses
aspectos no julgamento do Cade?

c) caso sejam apuradas irregularidades de na
tureza grave nesses processo~ em curso no Banco
Central e na Receita Federal, essas conclusões po
derão ensejar revisão da decisão do Cade? Por
que?

d) solicito cópia de decisão do Cade a respeito,
assim como dos votos de cada um dos seus Conse
lheiros sobre esse julgamento.

e) quais as condições impostas pelo Cade em
relação a essa operação, quais as obrigações exigi
das das partes e qual o cronograma fixado para que
sejam cumpridas?

f) como, por quem e por quanto tempo é feita a
fiscalização sobre o cumprimento dessa determina
ção do Cade?

Sala das Sessões, 28 de outubro de 1996. 
Deputado Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Justiça informaçõ
es sobre a compra de Kolynos pela Colgate-Palmoli
ve.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2R, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re-



Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perlm, Primeiro VICe-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perlm, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 2.040, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui

ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, e tendo em vista o contido nos Avisos n2s
5551MF, 578-AlMF e 9231MF, respectivamente de 4,
12 de julho e 10 de outubro de 1995, em resposta
aos meus Requerimentos de Informação nºs 249,
501,503 e 833 todos de 1995, solicito a V. Exª seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda, o seguinte
pedido de informações complementares:

a) qual a situação atual do processo em curso
no Banco Central, na Diretoria da Área Extema, so
bre remessa de divisas ao exterior, envolvendo a fir
ma Wyeth-Whitehall relativamente à aquisição do
controle da marca Kolynospela Colgate-Palmolive?

b) quando foram respondidas as correspon
dências do Banco Central de 13-6-95 dirigidas às
empresas Wyeth-Whitehall e K&K Aquisições?
Quais os termos dessas cartas do Banco Central e
quais os termos das respostas oferecidas?

c) quando e em que termos atendeu a Secreta
ria da Receita Federal ao expediente do Banco
Central datado de 17-2-95, sobre a regularidade das
operações no que diz respeito aos aspectos tributá
rios?

d) a que conclusões se chegou nesse proces
so no Banco Central? Quais as providências toma
das em decorrência dessas conclusões?

e) reitero os termos da alínea c, do meu Re
querimento (e Informação n2 833195, não atendido
pelo Ministério r:a Fazenda sob alegação de "que os
dados estão revertidos (sic) de caráter (sic) confi
dencial", no qual perguntei se "foram atendidos sa
tisfatoriamente os pedidos de informações feitos
pela SEAE (ofícios 55, 56, e 237/95), no prazo de 10
(dez) dias estipulado no OHcio SEAElCOIND/RJ n2

324/95, de 14-6-95? Solicito cópia da resposta da
K&K Aquisições Ltda. a esses pedidos, com indica
ção e. cópia dos respectivos protocolos de remessa
e recebimento."

Os únicos dados que poderiam estar revesti
dos dessa confídencialidade alegada pelo Ministério
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gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen- da Fazenda seriam as Declarações de Imposto de
to das informações requeridas pelo nobre autor. Renda solicitadas naqueles ofícios.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. - Não há porque alegar sigilo para esta Câmara
Deputado Ronaldo Perim. dos Deputados, em detrimento de sua competência

Aprovo ad referendum. constitucional de fiscalizar, relativamente a cópias
Em 20-12-96 - Ronaldo Perim, 12 de protocolos, composições acionárias, capacidade

Vice-Presidente no exercício da Presidência. instalada, volume anual de vendas, importações rea
lizadas, insumos utilizados, principais clientes, fatu
ramento, gastos com investimentos, estrutura de
oferta etc, conforme solicitações dos ofícios 55, 56 e
237 do SEAElCOIND/RJ.

A recusa em prestar essas informações impor
ta em crime de responsabilidade, nos termos do art.
50, § 22, da Constituição Federal.

f) caso não tenha sido observado o prazo de
10 (dez) dias pela K&K Aquisições Ltda., foi aplicada
a multa recomendada na forma do art. 26, da Lei n2

8.884, de 11-6-94? Caso negativo, por que não?
g) foram fiscalizadas as empresas constituídas

por ocasião da venda da Kolynos para a Colgate
Palmolive, no Brasil, no Uruguai e nos Estados Uni
dos com a finalidade de viabilizar a operação? As
transações financeiras por elas realizadas, relativas
àquela venda, também foram examinadas? Quais as
constatações, quais as conclusões e quais as provi
dências tomadas a respeito?

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1996. 
Deputadc Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informa
ções sobre a compra da Kolynos pela Colgate-Pal
molive, bem como a situação do processo em curso
no Banco Central, referente a remessa de divisas ao
exterior envolvendo a firma Wyeth-Whitehall, relati
vamente ao processo de aquisição.

É o relatório.

II - Voto do Relator
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES

N1l2.041, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 211, da Constitui

ção Federal e no art. 115, inciso I, do Regimento In
terno, solicito a Vossa Excelência seja encaQ1inhado
ao Sr. Ministro das Comunicações o seguinte pedido
de informações:

a) quantas campanhas Mcriança esperançaMfo
ram feitas através da Telebrás e das suas empresas
coligadas? Favor informar os períodos em que esti
veram no ar;

b) quantas ligações foram realizadas para cada
uma dessas campanhas?

c) qual o total de doações realizadas em cada
uma delas (favor informar em valores convertidos
para o real)?

d) quantas dessas doações, em cada uma das
campanhas, foram efetivamente cobradas e quantas
não o foram, e por que não, neste último caso?e)
quais foram os índices de inadimplência ou falta de
pagamento, em cada uma dessas campanhas?f)
quais os resultados líquidos apurados em cada uma
daquelas campanhas, em valores atualizados para o
Real, e de que forma e em que datas foram efetiva
mente repassados os recursos para a UNICEF?

g) quanto desses recursos ficaram para a Te
lebrás ou suas coligadas, e por que razão?

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1996.
Deputado Cunha Bueno.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Cunha Bueno dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro das Comunicações in
formações sobre as campanhas MCriança Esperan
ça" realizadas através da Telebrás.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2ll, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re~

gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha~

mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad Referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1ll

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nll 2.042, DE 1996

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.
50, da Constituição Federal e na forma dos arts. 115
e 116 do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, se
jam solicitadas informações ao Sr. Ministro das Co
municações a respeito de processo Iicitatório ocorri
do no Estado de Rondônia, sob responsabilidade da
Telecomunicações de Rondônia - TELERON:

1. Qual foi a empresa vencedora do processo
Iicitatório nll 004/96, feito pela Telecomunicações de
Rondônia?

2. Qual foi o preço, prazo e condições da pro
posta vencedora, bem como de todas as demais
propostas?

3. Face a eventuais irregularidades constata
das no processo Iicitatório, quais as providências
adotadas pela Teleron no sentido de saná-Ias?

Sala das Sessões, 28 de novembro de 1996. 
Deputado Matheus Schmidt, Líder do PDT.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Matheus Schmidt, dirige-se à Mesa requerendo se
jam solicitadas ao SenhOr Ministro das Comunicaçõ
es informações sobre processo Iicitatório ocorrido no
Estado de Rondônia, sob responsabilidade da Tele
comunicações de Rondônia S/A - TELERON, bem
como qual a empresa vencedora, e quais as provi
dências tomadas devido às irregularidades constata-
das. .

É o relatório.

11- Votado Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 211, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre au
tor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1li

Vice-Presidente no exercício da Presidência.
Ao Excelentíssimo Senhor Pedro Malan, Minis

tro da Fazenda.

Brasma, 30 de outubro de 1996
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 2.043196

Senhor Ministro,
Decorrido um ano e nove meses da decretação

do RAET (Regime de Administração Especial Tem
porário), ao qual está submetido o Banco do Estado
de Alagoas S.A., é lamentável verificar que a situa
ção atual do Produban é infinitamente pior que a ve
rificada no início do RAET.

Em três ocasiões, a Bancada Federal de Ala
goas no Congresso Nacional, em consonância com
as Lideranças Sindicais dos Bancários Alagoanos,
se dirigiu à Direção do Banco Central com sugestõ
es, idéias, propostas e iniciativas visando encontrar
formas que solucionem definitivamente os proble
mas vividos pelo Produban S/A.

Estranhamente, a Bancada Federal e as lide
ranças não receberam até hoje nenhuma informação
a respeito de nossas iniciativas.

Diante do comportamento do Bacen, os Parla
mentares de Alagoas solicitam de Vossa Excelência,
agilizar junto aos diretores daquela instituição res
postas e informações para as seguintes indagações:

a) O valor do redesconto no início do RAET era
de vinte e três milhões de reais.

Por que hoje chega à quase cento e viilt~ mi
lhões?

b) O Patrimônio Líquido do Produban era posi
tivo? Por que hoje é negativo em quase cinqüenta
milhões?

c) O que o Conselho Diretor fez para intemali
zarrecursos das ações ajuizadas?

d) Por que o Crédito de Liquidação do Produ
ban tem aumentado tanto? Cual o valor inscrito em
CL no início do RAET e o verificado hoje?

e) Quais as medidas efetivas de saneamento
foram tomadas e qual foi o resultado alcançado?

f) Do ponto de vista de aniquilar as áreas de
estrangulamento do Banco, quanto foi investido em
treinamento, reciclagem de funcionários, automação
bancária, etc., etc.?

g) O primeiro Conselho Diretor foi formado por
quatro funcionários do Banco Central. Por que hou
ve tanta mudança na composição (quatro diretores
foram substituídos) e, hoje, o Produban encontra-se
com apenas três Conselheiros? E, mas grave: O
Presidente do Conselho encontra-se em férias e só
dois Conselheiros vêm administrando o Banco.

h) Quanto o Produban desembolsou até hoje a
título de salários dos Diretores, enviados pelo Banco
Central, compreendendo, diárias, passagens, etc.,
etc.?

i) Quanto o Produban já pagou ao Bacen a títu
lo de custo da linha de redesconto?

Por fim, aguardamos de Vossa Excelência a
agilização competente das respostas a este expe
diente, visando uma definição urgente para o Produ
bano

Atenciosamente, - Deputado Benedito de Ura
- Deputado Albérico Cordeiro - Deputado José
Thomaz Nonô - Deputada Ceci Cunha - Deputado
Olavo Calheiros - Deputado MoaCir Andrade 
Deputado Fernando Torres - Deputado Augusto
Farias.

ordem.

SEM REVISAo fiNAL·
B.nedlto d. lira .18hD8mln . . 12511

Flivlo .Ák/.au ~íU~
R~I MarIa 301101H

o SR. BENEDITO DE LIRA - Sr. Presidente,> peço a palavra pela

O~rigido) - Tem V.Exa. a palavrá.

SR. BENEDITO DE LIRA' Bloco/PFL-AL. Sem revisão do

, encaminho à Mesa requerimento de

autoria da bancada do Estado de Alagoas, solicitando a S.Exa., o Sr. Ministro da

Fazenda, uma série de infonnações que dizem respeito ao regime de administração

especial imposto pelo Govemo Fernando Henrique Cardoso ao Banco do Estado de

Alagoas.
O SR. PRESIDENTE (Chicão Brigido) - A Mesa recebe o

pronunciamento de V.Exa., ao qual dará os procedimentos regimentais.
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SGMIP n2 979/96

Brasflia, 2 de dezembro de 1996
A Sua Excelência o Senhor
Deputado Benedito de Lira
Gabinete 215 - Anexo IV
Nesta

Senhor Deputado,
Em atenção ao requerimento de autoria da

Bancada do Estado de Alagoas, onde solicita uma
série de informações que dizem respeito ao regime
de administração especial imposto pelo Govemo
Fernando Henrique Cardoso ao Banco do"Estado de
Alagoas, comunico-lhe que exarei o seguinte despa
cho:

"Recebo como Requerimento de Informação a
Ministro de Estado (Art. 50, § 22, da Constituição Fe
deral). Numere-se e, após, remeta-se ao Senhor Pri
meiro Vice-Presidente para parecer."

Colho o ensejo para expressar a Vossa Exce
lência protesto de alta estima e distinta considera
ção. - Luís Eduardo, Presidente.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Benedito de Lira e demais integrantes da bancada
alagoana dirigem..,se à Mesa requerendo sejam soU
citadàs ao Senhor Ministro da Fazenda informações
sobre a decretação do REAT (Regime de Adminis
tração Especial Temporário) aplicado ao Produban,
bem com quais medidas de saneamento foram to
madas e qual a sua situação atual.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que Se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pelos nobres au
tores.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro V~Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perlm, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.045, DE 1996

Senhor Presidente,
Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo

presente, nos termos do artigo 50, § 22 da Constitui-

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Cidinha Campos dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro das Comunicações
listagem das emissoras de radiodifusão (AM e FM)
em todo território nacional, bem como o nome dos
respectivos proprietários.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 6 de setembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.046, DE 1996

Senhor Presidente,
Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo

presente, nos termos do artigo 50, § 22 da Constitui
ção Federal e do art. 115, inciso I do Regimento In
temo, requerer o nome de todas as Administradoras
de Planos e Seguros de Saúde, no âmbito nacional,
cadastradas junto à SUSEP - Superintendência de
Seguros Privados, bem como o nome de seus res
pectivos sócios.

Justificação

A requerente, visando reunir elementos acerca
das atividades na área de saúde e no exercício do
jus inspeetlones, é quem busca as informações
presentes.



11- Voto do Relator

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96.. ...;. Ronaldo Perim, 1g

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 6 de setembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.047;DE 1936

Senhor Presidente,

Com a edição da Medida Provisória nl2 1.528,
de 19 de novembro dê 1996, o Governo Federal,
não só alteroir as regras 'de cobrança do' Imposto
Territorial Rural, como também, autorizoU o"paga
mento da dívida véncida e vincenda representada
por Títulos da Dívida Agrária - TOA, emitidos pelo
Incra, até 23 de junho de 1992, e que tenham sido
ou venham a ser registrados junto à Central de
Custódia e de liquidação Financeira de Títulos.
CETIP. Contudo, jáse tornou de domínio público a
informação de que algumas instituições financei
ras foram benef,iciadas por terem tido acesso priyi
legiado à decisão do Governo de resgatar estes tí
tulos. De fato, a imprensa vem registrando, e o
próprio Governo confirma, que há fortes indícios
de negócios de volume acima do normal envolven
,do a aquisição de TOA no período que antecedeu
a edição da Medida Provisória. Isso permitiu que
TOA, adquiridos com um deságio de 60 ou .até
70%, tivessem uma valorização ir'1ediata de um
dia 1= ~"l C outro, passando a' ~r :.,'lnlercializados
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Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1996. - por 85% de seu valor de face, ou seja, um deságio
Cidinha Campos, Deputada Federal. de apenas 15'ro.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE A gravidade destes fatos nos leva a concluir
pela necessidade, não só de obter esclarecimentos

I - Relatório a cerca das investigações sobre compra e venda de
Pela presente proposição, a Senhora Deputada TOA no período recente, as quais vêm sendo reali-

Cidinha Campos dirige-se à Mesa requerendo sejam zadas no âmbito do Banco Central, como também
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda relação de obter informações básicas sobre estes títulos,
de todas as Administradoras de Planos e Seguros tendo em vista o completo desconhecimento que
de Saúde, cadastradas junto à Superintendência de cerca o tema.
Seguros Privados - SUSEP, bem corno o nome do Diante destas considerações e com fundamen-
proprietário e seus respectivos sócios. to no art. 50, § 22 , da Constituição Federal, e nos

É o relatório. arts. 24, inciso V e § 22
, e 115, inciso I, do Regimen

to Intemo, solicito a V. EXª seja encaminhado ao Sr.
Ministro de Estado da Fazenda o seguinte pedido de
informações:

1) QUal o valor do estoque total de TOA até a
presente data, em reais de 1996! Especificar o valor
dos TOA vencidos e vincendos.

2) Qual o valor do estoque de TOA registrados
sob a forma escriturai, junto ao Sistema Securitizar,
da CETIP, em reais de 1996?

3) Qual o' valor do estoque de TOA não regis
tradossob a forma escriturai, em reais de 1996?
Como é feito o controle destes títulos?

'4) Caso o somatório dos valores mencionados
no item 2 e no item 3 acima, não se igualar ao valor
mencionado no item 1,explicar a razão para tal dife
rença.

, 5) Qual o valor das despesas com juros relati
vas a TOA no ano de 1996.

6) Oual'o valór das'despesas cóm amortizaçõ
es de TOA efetuadás no'ano de 1996.

7) Quais os membros do Governo Federal que
,estiveram envolvidos na elaboração da Medida Pro
.visória n2 1.528, notadamente na formulação dos
qi$positivos que r~gulam o resgate ~a TAD?

, .8) Qual a previsão d~ despesa decorrente do
.pagamento de 10% do saldo devedor repres.entado
por TAD vencidos e vjncendos, conforme estabeleci
do na alínea b do inciso I e alínea a do inciso' 11, am
bos· do artigo 24 da Medida Provisória n2 1.528.

," , 9)' Com respeito aos TOA mantidos sob a for
ma escriturai no CETIP, relacionar:

a) os detentores destes títulos e o valor, em
reais, do estoque de títulos por proprietário.

b) os detentores de TOA que realizaram ven
das destes títulos a partir de 12 de outubro deste
ano, bem como os adquirentes destes títulos. Espe
cificar o valor em reais das operações efetuadas.



Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2!', da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), Voto pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1I!

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE. INFORMAÇÃO
N22.049J96

Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 50 da Constituição Fede

ral e dos artigos 115 e 116 do Regimento, Interno,. re
queiro ao Exm2 Sr. Ministro do Planejamento as se
guintes informações:

1) quais os critérios utilizados para o acesso.ao
arquivo de informações sobre a CompE!-nhia Vale·do
Rio Doce?

2) quantas empresas procuraram até agora
este selViço?

3) Quais são essas empresas interessadas?
Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1996. 

Inácio Arruda, Deputado Federal (PCdoB-CE).

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Inácio Arruda dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro do Planejamento e

.Orçamento informações sobre critérios para acesso
ao arquivo de informações da Companhia Vale do

Aprovo ad Referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 11!

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

,REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.048 DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro de V. Exil., com base no art. 50 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Sr. Minis
tro de' Estado das Minas e Energia informações s0
bre o Aditivo ao Contrato nl! 3.376/Petrobras referen
te a obras na Bahia e no Opasc, Aditivo esse que al
tera O'objeto e os prazos do contrato, incorporando
urna verba adicional de R$ 15 milhões destinada a
treinar pessoal que irá ocupar postos de trabalho,
atendendo às necessidades das duas novas agên
cias do setor de energia, nomeadamente da Aneel e
da futura ANP.

Consta ainda, nesse Aditivo, que o currículo do
curso e das pessoas que serão treinadas terão que
ser submetidos à aprovação do Banco Mundial. Des-

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
21!, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Milton Temer dirige-se à Mesa requerendo sejam s0

licitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informaçõ
es sobre Títulos da Dívida Agrária - TOA.

É o relatório.
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10) Com respeito aos TOA que não se acham se modo solicitamos por fim que o governo explicite
sob a forma escriturai relacionar: os motivos que justificam tal prática.

a)os detentores destes títulos e o valor, em Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1996. -
reais, do estoque de títulos por proprietário. Luciano Zica, Deputado FederaI-PT/SP.

b) os detentores de TOA que realizaram ven- GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
das destes títulos a partir de 1I! de outubro deste
ano, bem como os adquirentes destes títulos. Espe- 1- Relatório
cificar o valor em reais das operações efetuadas. Pela presente proposição, o Senhor Deputado

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 1996. - Luciano Zica dirige-se à Mesa requerendo sejam so-
Deputado Milton Temer, PT/RJ. licitadas ao Senhor Ministro de Minas e Energia in-

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE formações sobre o aditivo ao Contrato nl! 3.376/Pe
trobras concementes a obras no Estado da Bahia e

1- Relatório no OPASC, que altera o objeto e os prazos do con
trato.

É o relatório.

11- Voto do Relator



Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.051196

Reitero a Vossa Excelência, resposta ao Re
querimento de Informações n!! 1.267, de 6 de de
zembro de 1995, visto que a documentação encami
nhada pelo Ministro de Estado da Previdência e As
sistência Social encontra-se incompleta.

Justificação

Em 29-8-95, a autora encaminhou ao Sr. Minis
tro de Estado da Previdência, Requerimento de In
formações n!! 901/95, solicitando cópia dos proces
sos de concessão de aposentadorias especiais des
de a edição da Lei n2 6.683/79. No dia 30-10-95,
através do Aviso n2 772/95, o Senhor Ministro escla
rece existir impedimentos operacionais que impossi
bilitam o atendimento do Requerimento formulado.
Face ao exposto, foi apresentado novo requerimento
especificando o nome dos beneficiários, tendo o se
nhor Ministro, em 17-6-96, através do Aviso n2 388,
encaminhado apenas quatro dos 52 processos soli
citados. Em 20-8-96, foi apresentado à Mesa desta
Casa, novo requerimento, solicitando a complemen
tação das informações, que foi respondido pelo
Senhor Ministro, através do Aviso n2 461, de 11 de
setembro de 1996. Contudo, Senhor Presidente,
insiste o Ministro de Estado da Previdência Social,
Senhor Reinhold Stephanes, em omitir informaçõ
es, pois após análise minuciosa dos processos,
constatamos a ausência de peças imprescindíveis
para a concessão das citadas aposentadorias es
peciais.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

11- Voto do Relator

Notícias vinculadas insistentemente pela im
prensa nacional dão conta das irregularidades co
medidas no serviço público e nas empresas públi
cas. Recentemente uma operação estabelecida en
tre a Caixa Econômica Federal e Hay do Brasil Con
sultores Ltda., esta envolto por dúvidas a respeito de
sua legalidade. Como representantes do povo ternos
a obrigação de verificarmos operações, que supos
tamente possam ter irregularidades, portanto para
dirimir qualquer dúvida a respeito da transparência
desta operação solicitamos ao Sr. Ministro da Fa
zenda, que nos fomeça cópia do parecer da consul
toria jurídica que fundamentou a dispensa de licita
ção para contratação dos serviços, cópia do contra
to, cópia da ata da reunião da diretoria que decidiu
pela assinatura do contrato. E assim possa o Sr. Mi
nistro esclarecer esta Casa sobre a operação.

Sala das Sessões, 4-12-96. - Nedson Miehe
leti, Deputado Federal- PT-PR.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 2.050, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1996

Senhor Presidente, Requeiro a V. ExS!., com base
no art. 50 da Constituição Federal e na forma dos arts.
115 e 116 do Regimento Intemo que, ouvida a Mesa,
sejam solicitadas informações ao Ministro da Fazenda
Sr. Pedro Sampaio Malan, no sentido de esclarecer
esta Casa quanto a dispensa de licitação por parte da
caixa Econômica Federal para contratação de empre
sa de consultoria Hay do Brasil Uda.

Justificação
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Rio Doce - CVRD, bem como quantas empresas Pela presente proposição, o Senhor Deputado
procuraram esse serviço e quais são as empresas Nedson Micheleti dirige-se à Mesa requerend~ se-
interessadas. jam solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda Infor-

É o relatório. mações sobre dispensa de licitação por parte da
Caixa Econômica Federal na contratação da empre
sa de consultoria Hay do Brasil Ltda.

É o relatório.

11- Voto do Relator



11 - Voto do Relator

Aprovo ad referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Cidinha Campos dirige-se à Mesa requerendo sejam
reiteradas ao Senhor Ministro da Previdência e As
sistência Social informações anteriormente solicita
das (Requerimento de Informações nº 1.267/95) ver
sando sobre processos de concessão de aposenta
dorias especiais, desde a edição da Lei n2 6.683, de
1979.

É o relatório.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pela nobre au
tora.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.
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Vale ressaltar que o presente requerimento é o Ausência de elemento comprobatório da anis-
terceiro pedido de reiteração de informações, relati- tia, o que é exigido pelo artigo 130 do Decreto
vamente aos processos de concessão de aposenta- 611/92.
dorias especiais, especificadas no segundo Requeri- 7 - NB-58/47908376-2 - Beneficiário: Walter
mento nQ 1.267195. Peri.

Referida situação, a par de se caracterizar Ausência de elemento comprobatório da anis-
como flagrante desrespeito não só a autora do re- tia, o que é exigido pelo artigo 130 do Decreto
querimento, representante do povo do Rio de Janei- 611/92.
ro, como à própria instituição da qual faz parte, a 8 - NB-58/87953361-7 - Beneficiário: Admar
Câmara dos Deputados, constitui-se em crime de Vieira.
responsabilidade previsto no § 2

Q

do art. 50 da Ausência de elemento comprobatório da anis-
Constituição Federal, já que o mesmo se recusa a tia, o que é exigido pelo artigo 130 do Decreto
prestar todas as informações pretendidas, verbis: 611/92.

Art.50. Caso não seja atendida, no prazo de trinta
. dias, estabelecidos constitucionalmente, a autora do

§ 2
Q

As Mesas da Câmara dos Deputados e do presente pedido de reiteração, comunica que apre-
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escri- sentará, mais uma vez, à Procuradoria-Geral da re-
tos de informação a Ministros de Estado ou a quais- pública para que a mesma instaure inquérito e, pos-
quer das pessoas referidas no caput deste artigo, teriormente, promova a competente ação por crime
importando em crime de responsabilidade a recusa, de responsabilidade contra o Senhor Reinhold Step-
ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, bem hanes, Ministro de Estado da Previdência e Assis-
como a prestação de informações falsas. (grifo nos- tência Social.

so). Sala das Sessões, 7 de dezembro de 1996. -
Face ao exposto, requer a autora a documen- Cidinha Campos, Deputada Federal.

tação abaixo relacionada, referente aos seguintes GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
processos:

1 - NB-58/44068153-7 - Beneficiário: Alfredo 1- Relatório
Freitas Dias Gomes.

Elementos concessórios da aposentadoria es
pecial de anistiado, concedida a beneficiário em
questão;

Que seja informado se o benefício nQ NB
42/11010413-7, ainda se encontra em manutenção
e, em caso negativo, quando foi encerrado e o res
pectivo motivo.

2 - NB-58/10822415-5 - Beneficiário: írio Lima.
Os elementos concessionários.
3 - NB-58/44137339-9 Beneficiário: Antônio

Pereira da Silva Filho.
Os elementos concessionários.
4 - NB-58179809723-0 - Beneficiário: Feman

do Pereira Christiano.
Os elementos concessionários.
5 - NB-58/46412165-5 - Beneficiário: Theodo

miro Braga da Silva.
Formulário-resumo de benefício em conces

são, juntado por cópia reprográfica ilegível.

6 - NB-58/20482729-9 - Beneficiário: João Ba
tista Teixeira.
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Senhor Presidente,
Requeiro de V. EXª, com base no art. 50 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
que, ouvida a Mesa, sejam solicitadas ao Sr. Minis
tro de Estado das Minas e Energia as seguintes in
formações:

1) Como tem sido definido o preço e a forma
de pagamento à Petrobras, pelo petróleo bruto for
necido às Refinarias de Manguinhos e Ipiranga, res
pectivamente, nos últimos cinco anos?

2) Qual o volume e o valor de comercialização
do petróleo fomecido a essas Companhias nesses
cinco anos pela Petrobras e qual o valor de compra
desse petróleo pago na ocasião pela Petrobras?

3) Que prazos de pagamento tinham e, têm,
essas Refinarias após o recebimento do óleo e que
custos financeiros tinham esses prazos, consideran
do os intervalos de inflação em cada época desses
prazos?

4) Qual o preço "porta de refinaria" da gasolina
dessas Refinarias e o da Petrobras?

5) Qual o volume médio de recursos, em moe
da corrente, atualizadas em dólar de hoje, foi empe
nhado na manutenção desses subsídios?

6) Qual o volume médio desses recursos,
como acima definido, corresponde ao 12 trimestre
deste ano (janlfev/marI96).

Sala das Sessões, 4 dezembro de 1996. - De
putado Miguel Rossetto.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Miguel Rossetto dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro de Minas e Energia
informações sobre forma de pagamento à Petrobras,

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Considerando que se encontram de acordo
NR 2.052, DE 1996 com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §

211, da Constituição Federal, e arts. 115 e 1~6 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 2.054, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Sr. Ministro da Indústria,
do Comércio e do Turismo, o seguinte pedido de in
formações:

a) quantidade de cana moída para a produção
de açúcar e de álcool, por safra, desde 78/79 até a
atual, nas regiões Norte-Nordeste e Centro-Sul, ou
por Estados;

b) área plantada e quantidade de cana-de-açú
car produzida nas regiões Norte-Nordeste e Centro
Sul, no período de 1994 a 1995;

c) variação mensal da frota de veículos a ál
cool no período de 1979 a 1989;

d) preços do álcool hidratado pagos pelo con
sumidor no período de 1979 a 1989;

e) preços pagos ao produtor das regiões Cen
tro-Sul e Norte-Nordeste para cana, o açúcar e o ál
cool, mês a mês, durante o período de 1979 a 1989;

f) preço do açúcar no mercado intemacional,
mês a mês, de 1979 a 1995.

Justifica-se a solicitação ao Sr. Ministro de Es
tado da Indústria, do Comércio e do Turismo, por ser
esse Ministério o responsável pelo setor sucroalcoo
leiro e por coordenar o Conselho Interministerial do
Álcool.

Os dados solicitados não se encontram dispo
níveis na Câmara dos Deputados e mostraram-se in
frutíferas as tentativas em obtê-los por outras for
mas. Assim, por serem de grande relevância para as
atividades deste Parlamentar, decidiu-se utilizar o
mandamento constitucional citado nesta proposição.

Sala das Sessões, 27 novembro de 1996. 
Deputado Ricardo Barros.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Ricardo Barros dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Indústria, do Co
mércio e do Turismo informações sobre a produção
de açúcar e álcool nas regiões Centro-Sul e Norte
Nordeste.

É o relatório.

II - Voto do Relator



Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Paulo Delgado dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro das Relações Exterio
res informações sobre a discriminação de Cuba na
reunião do Fórum das Américas, programada para
os dias 13 a 16 de maio de 1997, em Belo Horizon
te, Estado de Minas Gerais.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §

Um fórum organizado para integração de todos
os países das Américas está discriminando um dos
membros. A embaixada de Cuba em Brasília protes-

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.055, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2!! da Constitui

ção Federal, e nos arts. 40, inciso Ve § 22, e 115 do
Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência, seja
encaminhado ao Sr. Ministro das Relações Exterio
res, o seguinte pedido de informações:

Conforme matéria publicada no jomal Hoje em
Dia, desta quarta-feira, 4-12-96, pág. 3, em anexo,
solicito a Vossa Excelência, informações circunstan
ciadas com relação à discriminação de Cuba, na
reunião do Fórum das Américas, programado para
13 a 16 de maio de 1997, em Belo HorizontelMG.

Justificação

Considerando a gravidade do protesto cubano,
principalmente em relação à possível renúncia de
soberania por parte de nosso País, e que o convite é
uma prerrogativa do País anfitrião, não se justifica a
discriminação de Cuba, já que este País é parceiro
do Brasil em vários outros campos de intercâmbio,
cooperação e comércio. Sabemos da competência e
capacidade diplomática deste Ministério e não pode
haver qualquer dúvida ou interpretação difusa da po
sição brasileira.

Brasnia, 4 de dezembro de 1996. - Deputado
Paulo Delgado.

Hoje em Dia Belo Horizonte, quarta-feira,
4/12/96

Política

GOVERNO DO BRASIL BOICOTA CUBA NO
FÓRUM DAS AMÉRICAS

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro VICe-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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pelo petróleo bruto fornecido às Refinarias de Man- tou ontem por não t~r sido convidada para o Fórum
guitos e Ipiranga nos últimos cinco anos. das Américas, programada para 13 a 16 de maio de

É o relatório. 1997, em Belo Horizonte. A justificativa oficial do lta-

11_ Voto do Relator ~~raty é ~ue o país nã~ ~articipou.da primeira. re~
mao da cupula das Amencas, realizado em Miami,
em 1994. Todos os 34 países das Américas do Nor
te, Central e do Sul deverão comparecer. Não há ne
nhum regulamento que impediria o Brasil de convi
dar Cuba. Cuba sofre boicote econômico dos Esta
dos Unidos desde 1959.

O conselheiro da embaixada cubana, Júlio So
lis, afirmou que o boicote é decisão do governo nor
te-americano. Ele garantiu que Cuba tem participado
de todas as reuniões realizadas na América Latina,
além da Ibero-Americana (que inclui Portugal e Es
panha).

O Ministro Rui Pereira, chefe do Núcleo de
Coordenação da Área de Livre Comércio das Améri
cas, do Ministério das Relações Exteriores, confir
mou que o país anfitrião é o responsável pelo convi
te. Ele afirmou ser uma exigência que todos os paí
ses tenham participado da reunião em Miami mas
não soube dizer se representantes de Cuba foram
convidados a participarem daquela reunião. O minis
tro admitiu não haver nenhum regulamento que proí
ba o convite a Cuba.

Não haverá convites para o fórum dos empre
sários (13 a 16 de maio) e, portanto, os cubanos po
deriam participar. O convite para o encontro dos 34
ministros da área de comércio (16 de maio) deverá
começar a ser expedido no início de 1997. O Fórum
das Américas é um encontro de 34 países cujo obje
tivo é criar uma área de livre comércio em todas as
Américas. O primeiro Fórum das Américas foi reali
zado em Denver, Colorado (EUA), em 1995. Neste
ano foi em Cartagena (Colômbia) e, em 1998, será
realizado em San José (Costa Rica).

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório



c.1) Considerando que no Brasil, atualmente,
cada empresa deve apresentar os dados referentes
ao seu produto, qual o tratamento a ser dado a um
produto candidato a -inscrição· no Brasil, no caso
em que determinados usos em nosso País não este
jam contemplados no registro do produto similar, de
origem de país do Mercosul? Não poderia se estar
frente a um caso de tratamento diferenciado (não
isonômico) aplicado a empresas atuante no âmbito
do Tratado?

c.2) No caso de um novo uso, gerado por em
presa brasileira e incluído no respectivo registro,
corno ficaria o tratamento a produto de emresa de
outro país do Mercosul, já inscrito?
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22, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re- produtos fitossanitários, o que deverá ocorrer até 12..
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen- 1-98, cabe solicitar as seguintes informações:
to das informações requeridas pelo nobre Autor. a.1) Não existindo, na legislação brasileira, a fi-

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. - gura da -inscrição" de produto, e sendo os Estados
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden- brasileiros responsáveis pela fiscalização do uso dos
te. produtos fitossanitários (registrados) comercializa-

Aprovo ad referendum. dos em seus respectivos territórios, quais os proce-
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12 dimentos a que estarão sujeitos os produtos impor-

Vice-Presidente, no exercício da Presidência tados dos países do Mercosul?

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES a.2) Já que os Estados brasileiros, em sua mis-
NR 2.056, DE 1996 são de fiscalização, fazem exigências às empresas

Senhor Presidente, sediadas no Brasil, quando dos pedidos de cadas
tramento estadual do produto, tais como laudos de

Com fundamento no art. 50, § 2
2

, da Constitui- eficácia agronômica, resultados de análises de resí-
ção Federal, e no art. 24, inciso V e § 22

, e no artigo duos realizadas no Brasil, entre outras, serão aplicá-
115, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos veis, analogamente, aos produtos importados dos
Deputados, solicito a Vossa Excelência seja encami- países do Mercosul, as mesmas exigências? Em
nhado ao Sr. Ministro de Estado do Meio Ambiente, caso negativo, que exigências mínimas serão feitas?
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, o seguinte
Pedido de Informações: a.3) Já que só podem ser prescritas, no Recei-

Os acordos firmados no âmbito do Mercosul tuário Agronômico, as recomendações de uso conti-
das no registro do produto, como será ele, o Recei

vêm estabelecendo mecanismos para assegurar a Ii-
tuário Agronômico, aplicado aos produtos importa-

vre circulação de produtos fiossanitários entre os dos dos países do Mercosul?
países-membros desse Tratado.

Entretanto, pairam dúvidas sobre as conve- b) Quanto ao artigo 42 da Resolução GMC n2

niências e procedimentos a serem adotados para 48/96, que criou uma Lista de Substâncias Ativas e
essas liberalizações, tendo em vista que os países- suas Formulações, de livre circulação entre os Esta-
membros do Mercosul adotam critérios diferentes dos-Partes do Mercosul, cabe perguntar:
para registro dos produtos fitossanitários. b.1) Quais os critérios adotados para as inclu-

Como a legislação brasileira que rege a maté- sões de produtos na citada Lista e que entidades po-
ria é extremamente complexa e exigente, toma-se dem solicitar essas inclusões?
necessário aprofundar as discussões sobre esse c) Quanto ao artigo 52 da Resolução GMC n2

tema, para que estejamos seguros de que a comer- 48/96, que estabelece as condições para a livre cir-
cialização, no Brasil, de produtos fitossanitários culação dos produtos na região do Mercosul e tendo
oriundos dos países-membros do Mercosul se pro- em vista o que estabelece o artigo 22, no que tange
cesse de acordo com a legislação vigente e não ve- à harmonização definitiva de requisitos, normas e
nha a comprometer o meio ambiente, a saúde dos critérios para a avaliação de produtos, cabe pergun-
consumidores, as atividades e interesses dos produ- tar:
tores rurais brasileiros.

Especificamente no que se refere às Resoluçõ
es Mercosul GMC nº 48 e n2 87, ambas de 1996, tor
na-se fundamental obter importantes esclarecimen
tos de aspectos que, aparentemente, colidem com
normas já estabelecidas no Brasil.

Por essas razões, julgamos necessário que
nos sejam encaminhadas as seguintes informações:

a) Sobre a artigo 12 da Resolução GMC n2

48/96, que estabelece que devem ser mantidos os
sistemas de registro vigentes em nível nacional, até
que se concretize a harmonização definitiva dos req
uisitos, normas, critérios e alcances para um proces
so de avaliação comum dos registros nacionais de
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d) Sobre o item 2.1, do Capítulo 11 da Resolu
ção GMC nll 87/96, que existe a inscrição de estabe
lecimento que sintetize ou formule produtos fitossa
nitários na região do Mercosul, cabe perguntar:

d.1) As exigências de fornecimento dos dados
necessários a essa inscrição refletirão o contido no
Certificado de Origem de cada produto a ser inscri
to?

e) Sobre o item 3.2.4, do Capítulo 111 da Reso
lução GMC nll 87/96, que trata do prazo de conclu
são do processo de inscrição de produtos e que es
tabelece que, decorridos 180 dias sem que haja ma
nifestação por parte da autoridade registrante, o pro
duto estará automaticamente inscrito, cabe solicitar,
finalmente, o seguinte esclarecimento:

e.1) Dado o fato de que tal dispositivo não está
contemplado na legislação brasileira, para registro
de produtos, não estaria caracterizado, aí, um trata
mento diferenciado entre empresas sediadas no
Brasil e outras sediadas nos demais países-mem
bros do Tratado do MERCOSUL?

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1996. 
Deputado Renato Johnsson.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Renato Johnsson dirige-se à Mesa requerendo se
jam solicitadas ao Senhor Ministro do Meio Ambien
te, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal in
formações sobre a livre circulação de produtos fitos
sanitários entre os países membros do Mercosul.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
211, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Intemo da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 111

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NIl 2.057, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui
ção Federal, e no art. 24, inciso V e § 211, e no artigo
115, inciso I, do Regimento Intemo da Câmara dos
Deputados, solicito a Vossa Excelência seja encami
nhado ao Sr. Ministro de Estado da Saúde, o seguin
te pedido de informações:

Os acordos firmados no âmbito do MERCO
SUL vêm estabelecendo mecanismos para assegu
rar a livre circulação de produtos fitossanitários entre
os países-membros desse Tratado.

Entretanto, pairam dúvidas sobre as conve
niências e procedimentoS a serem adotados para
essas liberalizações, tendo em vista que os países
membros do MERCOSUL adotam critérios diferen
tes para registro dos produtos fitossanitários.

Como a legislação brasileira que rege a maté
ria é extremamente complexa e exigente, toma-se
necessário aprofundar as discussões sobre esse
tema, para que estejamos seguros de que a comer
cialização, no Brasil, de produtos fitossanitários
oriundos dos países-membros do MERCOSUL se
processe de acordo com a legislação vigente e não
venha a comprometer o meio ambiente, a saúde dos
consumidores, as atividades e interesses dos produ
tores rurais brasileiros.

Especificamente no que se refere às Resolüçõ
es MERCOSUL GMC nl1 48 e n1l 87, ambas de 1996,
toma-se fundamental obter importantes esclareci':'.,
mentos de aspectos que, aparentemente, colidem;
com normas já estabelecidas no Brasil.

Por essas razões, julgamos necessário que
nos sejam encaminhadas as seguintes informações:

a) Sobre a artigo 1º da Resolução GMC nº
48/96, que estabelece que devem ser mantidos os
sistemas de registro vigentes em nível nacional, até
que se concretize a harmonização definitiva dos req
uisitos, normas, critérios e alcances para um proces
so de avaliação comum dos registros nacionais de
produtos fitossanitários, o que deverá ocorrer até 1º
1-98, cabe solicitar as seguintes informações:

a.1) Não existindo, na legislação brasileira, a fi
gura da "inscrição" de produto, e sendo os Estados
brasileiros responsáveis pela fiscalização do uso dos
produtos fitossanitários (registrados) comercializa
dos em seus respectivos territórios, quais os proce
dimentos a que estarão sujeitos os produtos impor
tados dos países do MERCOSUL?

a.2) Já que os Estados brasileiros, em sua mis
são de fiscalização, fazem exigências às empresas
sediadas no Brasil, quando dos pedidos de cadas
tramento estadual do produto, tais como laudos de
eficácia agronômica, resultados de análises de resí-



II - Voto do Relator

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente, no exercício da PresidÉ)n
cia.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2º, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Fle
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamlln
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 6 de dezembro de 1996.. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-PresidEm
te.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Nº 2.058, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2º, da Constituí
ção Federal, e nos arts. 24, inciso Ve § 2º, e 115, ~n

ciso I do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência seja encaminhado ao Sr. Presidente do Iba
ma, através do Gabinete Civil da Presidência da Ate
pública, o seguinte pedido de informações:

Foram amplamente divulgados pela imprensa,
bem como foram objeto de moção de repúdio da Câ
mara Municipal de Vereadores de Pelotas, os abusi
vos aumentos na Tabela de Preços para obtençilo
de autorização anual de caça amadoristica, registro
de comerciante de moto-serra, registro de proprietá
rio de moto-serra, registro de pesca, expedição ele
carteira de pescador, licença de pesca amadora e
criadouros de espécies de porcos silvestres. Os au
mentos partem de índices de 101,20% para expedi
ção de carteira de pescador profissional e vão até
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duos realizadas no Brasil, entre outras, serão aplicá- e.1) Dado o fato de que tal dispositivo não está
veis, analogamente, aos produtos importados dos contemplado na legislação brasileira, para registro
países do MERCOSUL, as mesmas exigências? Em de produtos, não estaria caracterizado, aí, um tr€lta-
caso negativo, que exigências mínimas serão feitas? mento diferenciado entre empresas sediadas no

21.3) Já que só podem ser prescritas, no Recei- Brasil e outras sediadas nos demais países-mE:m-
tuário Agronômico, as recomendações de uso conti- bros do Tratado do MERCOSUL?
das no registro do produto, como será ele, o Recei- Sala das Sessões, 27 de novembro de 199€i. -
tuário Agronômico, aplicado aos produtos importa- Deputado Renato Johnsson.

dos dos países do MERCOSUL? GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
b) Quanto ao artigo 4º da Resolução GMC nº

48/96, que criou uma Lista de Substâncias Ativas e I - Relatório
suas Formulações, de livre circulação entre os Esta- Pela presente proposição, o Senhor Deputado
dos-Partes do MERCOSUL, cabe perguntar: Renato Johnsson dirige-se à Mesa requerendo se-

b.1) Quais os critérios adotados para as inclu- jam solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde infor-
sões de produtos na citada Lista e que entidades po- mações sobre a livre circufação de produtos fitoS:Xl-
dem solicitar essas inclusões? nitários entre os países-membros do MERCOSUL

c) Quanto ao artigo 5º da Resolução GMC nºÉo relatório.
48/96, que estabelece as condições para a livre cir
culação dos produtos na região do MERCOSUL e
tendo em vista o que estabelece o artigo 2º, no que
tange à harmonização definitiva de requisitos, nor
mas e critérios para a avaliação de produtos, cabe
perguntar:

c.1) Considerando que no Brasil, atualmente,
cada empresa deve apresentar os dados referentes
ao seu produto, qual o tratamento a ser dado a um
produto candidato a "inscrição" no Brasil, no caso
em que determinados usos em nosso País não este
jam contemplados no registro· do produto similar, de
origem de país do MERCOSUL? Não poderia se es
tar frente a um caso de tratamento diferenciado (não
isonômico) aplicado a empresas atuantes no âmbito
do Tratado?

c.2) No caso de um novo uso, gerado por em
presa brasileira e incluído no' respectivo registro,
como ficaria o tratamento a produto de empresa de
outro país do MERCOSUL, já. inscrito?

d) Sobre o Item 2."1, do Capítulo 11 da Resolu
ção GMC nº 87/96, que existe a inscrição de estabe
lecimento que sintetize ou formule produtos fitossa
nilários na região do i'!'!!::RCOSUl, cabe perguntar:

G. i) As exigências de fornecimentos dos dados
necessários a essa inscrição refletirão o contido no
Certificado de Origem de cada produto a ser inscri
to?

e) Sobre o item 3.2.4, do Capítulo 111 da Reso
lução GMC nº 87/96, que trata do prazo de conclu
são do processo de inscrição de produtos e que es
tabelece que, decorridos 180 dias sem que haja ma
nifestação por parte da autoridade registrante, o pro
duto estará automaticamente inscrito, cabe solicitar,
finalmente, o seguinte esclarecimento:



Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.060, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com base no art.

50, § 212 , da Constituição Federal, e na forma dos ar
tigos 115 e 116 do Regimento Interno da Câmara
dos Deputados, seja solicitado ao Exmº Sr. Ministro
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal a prestação das seguintes informa
ções:

1) Quais empresas estão atuando em projetos
de manejo florestal nos municípios paraenses de
Aveiro e Santarém, entre os rios Arapiuns e Tapa
jós?

2) Quem são os dirigentes das empresas que
atuam naquela área? As empresas são de capital
nacional ou estrangeiro? Informar os percentuais de
participação, quando r.ouver.

3) As empresas possuem título de posse das
áreas? Qual o tamanho da área de cada uma e a si
tuação legal perante o Incra e o Interpa que foi infor
mada ao Ibama?

4) Quais são as empresas que possuem ape
nas autorização para manejo florestal?

5) Existem planos ele manejo florestal nessas
áreas? Em caso a.1im1alj1Jo, ans>mf cópias dos mesmos.

6) Existe, nessas áreas, reflorestamento com
espécies nativas da região?

7) Caso afirmativo o item anterior, qual a área
reflorestada em C:'lda empreendimento? Informar a

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
212, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pela encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1Q

Vice-Presidente o exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.059, DE 1996

Senhor Presidente,

Amparado no Art. 50, parágrafo 2 da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e parágrafo 212,

e 115, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos
Deputados, solicito a V. Ex!! requeira ao Sr. Ministro
da Previdência e Assistência Social a seguinte infor
mação:

- Quais entidades filantrópicas existentes no
RGS e seus respectivos endereços.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1996. 
Deputado Miguel Rossetlo.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Adão Pretto dirige-se à Mesa requerendo sejam soli
citadas ao Senhor Ministro do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, no âmbito
do IBAMA, informações sobre aumento na tabela de
preços para registro de pesca e outros serviços.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.
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2.149,71%, para registro de comerciante de moto- Pela presente proposição, o Senhor Deputado
serra pessoa física. Como tais aumentos não foram Miguel Rossetto dirige-se à Mesa requerendo sejam
devidamente esclarecidos, julgamos necessário con- solicitadas ao Senhor Ministro de Previdência e As-
tar com os seguintes esclarecimentos: sistência Social relação das entidades filantrópicas

a) o que justifica tais aumentos exorbitantes existentes no Rio Grande do Sul e seus respectivos
para uma inflação de pouco mais de 10% em j 2 me- endereços.
ses? É o relatório.

b) que tipo de retomo este órgão oferece para II - Voto do Relator
os usuários, no desenvolvimento de atividades liga
das à proteção do meio ambiente?

Sala das Sessões, 4 de dezembro de 1996. 
Deputado Adão Preito.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE



I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Paulo Rocha dirige-se à Mesa requerendo sejam s0

licitadas ao Senhor Ministro da Previdência e Assis
tência Social informações sobre seguro-desemprego
a pescadores.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 22, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Au
tor.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Justificação

Milhares de famílias das comunidades ribeiri
nhas que vivem da pesca artesanal no Estado do
Pará são enfrentado toda sorte de dificuldades para
ter acesso ao seguro-desemprego no período de de
feso de diversas espécies de peixe. Funcionários do
INSS não aceitam a carteira do Ibama, que reconhe
ce o pequeno pescador como "pescador profissio
nal". Como cabe ao Congresso Nacional zelar para
que sejam cumpridos os dispositivos que asseguram
o benefício do salário-desemprego aos pescadores
artesanais, entendemos ser de interesse comunitário
o presente requerimento.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1996. 
Deputado Paulo Rocha.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1!2

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Paulo Rocha dirige-se à Mesa requerendo sejam so
licitadas ao Senhor Ministro do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal informaçõ
es sobre empresas que estão atuando em projetos
de manejo florestal nos Municípios de Aveiro e San
tarém, Estado do Pará.

É o relatório.

II - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 2Q

, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Au
tor.
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quantidade e o tipo de espécies que estão sendo re- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
florestadas. NR 2.061, DE 1996

8) A madeira que está sendo retirada da área Sr. Presidente,
destina-se ao mercado interno ou extemo? Informar Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui-
as quantidades retiradas nos últimos cinco anos. ção Federal, e no art. 115, inciso I, do Regimento In-

9) Existe algum tipo de beneficiamento da ma- temo, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado
deira na região ou as toras estão sendo transporta- ao Sr. Ministro de Estado da Previdência Social o
das para outra região? pedido das seguintes informações:

Justificação a) Por que o INSS não está aceitando os doeu-

Milhares de famílias das comunidades ribeiri- mentos expedidos pelo Ibama que, já há vários
anos, reconhecem os pescadores autônomos como

nhas que vivem entre os Municípios de Santarém e
Aveiro, no Estado do Pará, estão assustadas com o pescadores profissionais?
avanço das empresas madeireiras na região. A cada b) Quais os critérios e determinações adotados
dia, desmata-se parcela significativa da mata ama- pelo INSS para o acesso dos pequenos pescadores
zônica, com ameaças, inclusive, a tradicionais áreas ao seguro-desemprego durante o período do defe-
de posse de lavradores, pescadores e populações so?
que vivem do extrativismo vegetal. Muitas empresas
estão explorando a região há mais de 15 anos, não
deixando nenhum benefício para a região.

Diante do exposto, consideramos da maior re
levância a obtenção dessas informações, que nos
subsidiarão na elaboração de projetos voltados
àquela região.

Sala das Sessões, 5 de dezembro de 1996. 
Deputado Paulo Rocha.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 2.063, DE 1996

a) Quando o Banco Central recebeu para exa
me as informações sobre o lançamento de títulos
pelo Estado de Pemambuco, e por que órgão ou en
tidade foram elas enviadas?

b) Qual o cronograma proposto pelo Governo
pernambucano para a colocação dos títulos no mer
cado?

c) Qual a taxa de juros remuneratórios do prin
cipal e como é ela aplicada?

Senhor Presidente,

Requeremos a V. ExiI, nos termos do art. 50, §
22, da Constituição Federal, e do art. 226, inciso li, do
Regimento Intemo, seja encaminhado ao Sr. Ministro
da Fazenda o seguinte pedido de informações:

As graves denúncias de irregularidades recen
temente formuladas pelo Senador Vilson Kleinubing,
do Estado de Santa Catarina, a propósito da emis
são de títulos da dívida pública do seu Estado, para
pagamento de precatórios judiciais, levaram à cons
tituição de Comissão Parlamentar de Inquérito no
Senado Federal com vistas a investigar em profundi
dade os fatos e condições que cercam as emissões
feitas por Estados e Municípios da Federação, com
aquela finalidade.

Na esteira das repercussões da citada denún
cia, os órgãos de informação divulgaram que o Esta
do de Pernambuco, cujo povo me elegeu para repre
sentar seus interesses nesta Casa, foi um dos que
levantou recursos para pagamento de precatórios ju
diciais. As matérias, sobretudo as divulgadas pelo
jornal O Estado de S. Paulo na edição de 1º de de
zembro do corrente, mostram claramente que esta
operação para arrecadação de recursos reveste-se
de fatos que precisam ser melhor explicados à so
ciedade. Note-se que muitas das informações foram
prestadas pelo presidente da instituição financeira
que preparou o lançamento dos títulos no mercado,
instituição esta escolhida sem processo de licitação
pelo Govemo pernambucano.

Como para a autorização de emissão de títulos
pelos Estados é necessário ouvir a opinião do Banco
Central do Brasil, solicitamos os seguintes esclareci
mentos, os quais julgamos ser de grande importân
cia para melhor compreensão dos fatos:

Aprovo ad referendum. Em 20-12-96. Ronaldo Perim, 12

Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12 Vice-Presidente, no exercício da Presidên-
Vice-Presidente, no exercício da Presidên- cia.
cia.

Aprovo ad referendum.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 2.062, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no artigo 50, § 2!!, da Consti
tuição Federal e os artigos 24, inciso V, e 115, inciso
I, do Regimento Intemo, solicito a V. EX« séja enca
minhado ao Ministro da Justiça, o seguinte pedido
de informações:

O Diário Oficial de 12 de outubro de 1969 di
vulgou o ato de cassação dos mandatos eletivos e
de suspensão dos direitos políticos, por dez anos,
das Deputadas Lígia Doutel de Andrade, Maria Lúcia
de Andrade, Júlia Steinbruck, Ivete Vargas e Nysia
Carone.

Solicito a V. Exª cópia da ata da reunião do
Conselho de Segurança Nacional que tomou esta
decisão, bem assim como cópia dos documento que
informaram esta deliberação.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1996. 
Deputada Sandra Starling, Líder do PT.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, a Senhora Deputada
Sandra Starting dirige-se à Mesa solicitando seja re
querida ao Senhor Ministro da Justiça cópia da ata
da reunião do Conselho de Segurança Nacional,
bem como cópia dos documentos que fundamenta
ram o ato de cassação dos mandatos e a suspensão
dos direitos políticaos por dez anos, das Deputadas
Lígia Doutel de Andrade, Maria Lúcia de Araújo, Jú
lia Steinbruck, Ivete Vargas e Nysia Carone.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 22 , da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pela nobre Au
tora.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perlm, Primeiro Vice-Presiden
te.



11- Voto do Relator

Aprovo ad referendum.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

Justificação

A requerente no exercício do jus inspectio
nes, necessita das informações requeridas, essen
ciais à continuidade dos trabalhos que desenvolve
corno parlamentar.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1996. 
Deputada Cidinha Campos.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NlI 2.064, DE 1996

Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo
presente, nos termos do artigo 50, § 2!!, da Constitui
ção Federal, e do artigo 115, inciso I, do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados, requerer o
nome dos sócios das entidades listadas na Re
solução nll 201, de 18 de novembro de 1996, do
Conselho Nacional de Assistência Social 
CNAS, publicada no Diário Oficial nº 231 - Se
ção I, páginas 25167 e 25168, de 28 de novem
bro de 1996.

Pela presente proposição, a Senhora Deputa
da Cidinha Campos dirige-se à Mesa requerendo
sejam requeridas ao Senhor Ministro da Previdên
cia e Assistência Social informações sobre sócios
das entidades listadas na Resolução nll 201, de
1996, do Conselho Nacional de Assistência Social
-CNAS.

É o relatório.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 22, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pela nobre Au
tora.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.
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d) Qual o deságio concedido no lançamento, mento das informações requeridas pelo nobre Autor.
se já estava estipulado, ou se já havia referência ao Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. -
mesmo na documentação analisada? Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden-

e) Se a instituição que preparou e executou o te.
lançamento dos papéis já havia participado de emis-
sões semelhantes e quais foram elas?

f) Qual a remuneração paga à instituição finan
ceira, como se compõe esta remuneração, se a for
ma e valores adotados são correntes no mercado e
se estão de acorelo com as leis e normas vigentes?

g) se a instituição financeira escolhida é a úni-
ca no mercado para tal tipo de emissão ou se há ou
tras qualificadas?

h) Se estão explicitados os valores dos preca
tórios judiciais do Estado de Pernambuco pendentes
em 5 de outubro de 1988, quais estes valores e qual
a fonte de informação?

i) Se outros valores de precatórios pendentes,
posteriores à promulgação da Constituição da Repú
blica, estão incluídos na emissão em questão, quais
seus valores e qual a fonte de informação?

j) Com relação à parte da emissão que tenha
ultrapassado o valor dos precatórios, em desrespeito
ao art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais
Provisórias, que medidas disciplinares ou punitivas
poderiam ser adotadas pelo Banco Central do Bra
sil?

I) Qual a posição do Banco Central do Brasil
em relação à utilização de recursos captados para
pagamentos outros que os precatórios?

m) Qual o parecer do Banco Central do Brasil
sobre os documentos analisados?

n) Houve restrições do Banco Central do Brasil
quanto a aspectos daquela emissão?

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1996. 
Deputado Mendonça Filho.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Mendonça Filho dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao senhor Ministro da Fazenda informa
ções sobre emissão de títulos pelo Estado de Per
nambuco para pagamento de precatórios judiciais.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadores da matéria (art. 50,
§ 22, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha-
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Aprovo ad referendum
Em 20-12;96. - Ronaldo Perim, 1º

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.067, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 , da Constitui

ção Federal, e no art. 24, inciso V e § 22, e art. 115,
inciso I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Ex
celência, ouvida a Mesa, encaminhar ao Sr. Ministro
José serra, do Ministério do Planejamento e Orça
mento, para que oficie o Presidente do Banco Nacio
nal de Desenvolvimento Econômico e Social 
BNDES, o seguinte pedido de informações:

1 - A relação nominal de funcionários, do qua
dro e os contratados, em cargo de comissão ou não,
com os respectivos valores de salários, que rece
bem os 50 maiores salários brutos, contabilizadas já
todas as gratificações, vantagens e bonificações pa-

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Paulo Mourão dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda informa
ções sobre empréstimos concedidos ao Estado do
Tocantins, e sobre empréstimos internacionais solici
tadas pelo referido Estado, com seus respectivos va
lores e objetos, bem como especificação daqueles
para os quais a União deu seu aval.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1º encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda, o seguinte
Vice-Presidente, no exercício da Presidên- pedido de informações:
cia. 1. Sobre empréstimos concedidos ao Estado do

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Tocantins, com seus respectivos valores e objetos.
N2 2.065, DE 1996 2. Sobre empréstimos internacionais solicita-

dos pelo Estado do Tocantins, com seus respectivos
valores e objetos, bem comp especificação daqueles
para os quais a União deu aval.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1996. 
Deputado Paulo Mourão.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perlm, 111

Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NII 2.066, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 2I!, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2Il, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. ExB seja

1- Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Paulo Mourão dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro da Previdência e As
sistência Social informações sobre repasses realiza
dos pela Secretaria de Assistência Social a todas as
unidades da Federação no período de 12 de janeiro
de 1994 a 10 de dezembro de 1996.

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 22 , da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 22, e 115, in
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. ExB seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Previdência e Assis
tência Social, o seguinte pedido de Informações:

1. Sobre os repasses realizados pela Secreta
ria de Assistência Social a todas as Unidades da Fe
deração, no período de 12 de janeiro de 1994 a 10
de dezembro de 1996.

2. Discriminação dos serviços para os quais fo
ram destinados.

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1996. 
Deputado Paulo Mourão.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE



Pela presente proposição, o Senhor Deputa
do Robson Tuma dirige-se à Mesa requerendo
seja solicitada ao Senhor Ministro das Comunica
ções relação de todas as concorrências realizadas
e contratos celebrados pela Companhia Telefônica
da Borba do Campo - CTBC, no período de janei
ro de 1996 até a presente data.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perlm, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perlm, 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NQ 2.069, DE 1996

Senhor Presidente,

Aprovo ad referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.068, DE 1996

Senhor Presidente,

Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui
ção Federal, e na forma regimental do art. 115, inci
so I, do Regimento Interno, solicito a V. ExA, seja en
caminhado ao Sr. Ministro de Estado das Comunica
ções, Sr. Sérgio Motta, o pedido de informações so
bre as seguintes questões:

1 - Relação de todos os contratos feitos atra
vés de concorrência da CTSC (Companhia Telefôni
ca da Borba do Campo) a partir de janeiro de 1996.

2 - Quais as concorrências realizadas neste
período?

3 - Quais os participantes destas nestas con
corrências?

4 - Quais as vencedoras destas concorrên
cias?

5 - Quais as concorrências canceladas e moti
vos?

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.
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gas pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Eco- 6 - Quais os contratos feitos em caráter de
nômico e Social - BNDES, aos mesmos. emergência?

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1996. - 7 - Quais os contratos feitos através de carta-
Deputado Valdemar Costa Neto, líder do Partido convite?

Liberal. 8 - Quais as vencedoras e o tempo de duração
GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE destes contratos de emergência?

1- Relatório Justificação

Pela presente proposição, o Senhor Deputado Através de diversas informações que nos che-
Valdemar Costa Neto dirige-se à Mesa requerendo gam sobre o fato de estar havendo um ·processo·
sejam solicitadas ao Senhor Ministro do Planeja- de concorrência direcionada junto à Companhia Te-
mento e Orçamento, no âmbito do Banco Nacional lefônica da Borba do Campo - CTSC, onde determi-
do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, nadas empresas entram no processo de concorrên-
relação nominal dos funcionários que recebem os 50 cia, cumprindo todos os requisitos e são desclassifi-
maiores salários brutos. cadas. Ocorre que, após cancelamentos de determi-

É o relatório. nada concorrência uma outra empresa é contratada
11_ Voto do Relator em regime de urgência.

Sabemos não ser esta a fórmula correta para
contratação de prestação de serviços ou fornecimento
de materiais, é intuito deste par1amentar para garantir
a transparência e amplo conhecimento desta Casa
que os fatos acima mencionados sejam esclarecidos.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1996. 
Deputado Robson Tuma.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório



Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perlm, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perlm, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.071, DE 1996

Senhor Presidente,

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perlm, Primeiro Vice-Presiden
te.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 22, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Au
tor.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.070, DE 1996

Senhor Presidente,
Requeiro de V. ExI, com base no art. 50 da

Constituição Federal, e na forma dos arts. 115 e 116
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
que, ouvida a Mesa, seja solicitado ao Sr. Ministro
de Estado da Previdência e Assistência Social, as
seguintes informações:

1) Dados estatísticos e planilha de custos pago
por este Ministério às vítimas do trânsito no Brasil,
tanto na forma de pensões para viúvas e depend
entes, bem como pensões para os que se tomaram
incapazes para o trabalho.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1996. 
Deputado Luciano Zica.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Luciano Zica dirige-se à Mesa requerendo sejam so
licitadas ao Senhor Ministro da Previdência e Assis
·tência Social informações sobre dados estatísticos e
planilhas de custos pagos por este Ministério às víti
mas de trânsito no Brasil.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 22, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Au
tor.
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Com fundamento no art. 50, § 22, da Constitui- Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996.-
ção Federal, e nos arts. 24, inciso Ve § 22, e 115, in- Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden-
ciso I, do Regimento Interno, solicito a V. ExI seja te.
encaminhado ao Sr. Ministro da Indústria, do Comér-
cio e do Turismo o seguinte pedido de informações:

Segundo noticiário da imprensa, o Ministério da
Indústria, do Comércio e do Turismo realizou estu
dos que prevêem investimentos privados no País,
até o ano 2001, da ordem de US$94 bilhões, poden
do chegar a US$251 bilhões, com a inclusão dos se
tores de telecomunicações, energia, petróleo e auto
mobilístico.

Como, aparentemente, esses investimentos
devem localizar-se nas regiões hoje mais desenvol
vidas, toma-se necessário esclarecer:

a) se os estudos do MICT relàcionam os no
vos investimentos por Estado, qual a sua distribui
ção, considerando-se a necessidade de o Governo
promover o equilíbrio espacial do desenvolvimen
to;

b) como o capital procura localizar-se se
gundo as leis do mercado, que políticas alterna
tivas ou compensatórias prevê o Governo imple
mentar, através de mecanismos indutores do in
vestimento privado elou de investimentos públi
cos diretos nos Estados e regiões que hoje não
têm infra-estrutura para atrair esses novos in
vestimentos externos; e

c) qual a distribuição, por Estado, dos empre
gos diretos e indiretos a serem criados e qual a arre
cadação de tributos prevista.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1996. 
Deputado Felipe Mendes.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Depu
tado Felipe Mendes dirige-se à Mesa requerendo
sejam solicitadas ao Senhor Ministro da Indús
tria, do Comércio e do Turismo informações so
bre previsões de investimentos estrangeiros no
Brasil.

É o relatório.

II - Voto do Relator



Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1!l

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NR 2.073, DE 1996

Senhor Presidente,

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 2!l, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Au
tor.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Relação das entidades detentoras de conces
são de rodovias, especificando:

a) a rodovia concedida;

b) os compromissos assumidos pelas entida
des concessionárias das rodovias;

c) prazo de cada uma das concessões;
d) número estimado de veículos que trafegam

diariamente nestas rodovias;

e) valor do pedágio cobrado em cada uma das
rodovias e a quantidade de postos de pedágio exis
tentes em cada uma delas.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1996. 
Deputado Milton Temer.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Milton Temer dirige-se à Mesa requerendo sejam so
licitadas ao Senhor Ministro dos Transportes infor
mações sobre pedágios nas rodovias brasileiras,
bem como a relação das empresas detentoras de
concessão para exploração.

É o relatório.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 1!l

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Milton Temer dirige-se à Mesa requerendo seja soli
citada ao Senhor Ministro do Planejamento e Orça
mento relação das empresas privatizadas, a partir
da Lei n!l 8.031, de 12 de abril de 1990, até a pre
sente data.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 2!l, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Au
tor.
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Com fundamento no art. 50, § 2!l, da Constitui- REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
ção Federal, e nos arts. 24, inciso V e parágrafo 2!l, NR 2.072, DE 1996
e 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Sr. Presidente,
EXª seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado do Com fundamento no art. 50, § 2!l, da Consti-
Planejamento e Orçamento, o seguinte pedido de in- tuição Federal, e nos arts. 24, inciso V e § 2!l, e

formações: 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V.
1) Relação das empresas estatais privatizadas, Exª seja encaminhado ao Sr. Ministro de Estado

a partir da edição da Lei n!l 8.031, de 12 de abril de dos Transportes, o seguinte pedido de informaçõ-
1990, até a presente data, especificando: es:

a) o valor das respectivas avaliações;

b) as empresas e entidades encarregadas de
realizar o trabalho de avaliação e de montar o mode
lo de privatização de cada empresa;

c) os pagamentos efetuados a cada uma das
empresas e entidades encarregadas do trabalho de
avaliação e montagem do modelo de privatização de
cada empresa;

d) o prazo de liquidação da compra da empre
sa privatizada.

e) a relação dos adquirentes das empresas
privatizadas, com a respectiva participação no
capital social na data da aquisição e na data de
hoje.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1996. 
Deputado Milton Temer.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
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Requeiro, de conformidade com o art. 50, §
211, da Constituição Federal, e art. 116, do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, sejam
solicitadas ao Exml1 Sr. Ministro do Meio Ambien
te, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal,
informações sobre a execução do Decreto nl1

1.963, de 25 de julho de 1966, que suspende as
autorizações e concessões para exploração de
mogno e virola, pelo período de dois anos, neste
termos:

i. quantos planos de manejo foram reexamina-
dos;

ii. quantas autorizações foram canceladas;
iii. quantas autorizações foram convalidadas;

iv. quantas concessões foram canceladas;
v. quantas concessões foram convalidadas;

vi. qual a distribuição dos cancelamentos e
convalidações entre os estados amazônicos?

Requeiro, ainda, que as informações prestadas
se façam acompanhar de toda a documentação
comprobatória, especialmente as que se referem ao
art. 4º do Decreto nº 1.963/96, referentes aos estu
dos técnicos para a exploração dos recursos natu
rais da região amazônica.

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1996. 
Deputado Gilney Viana.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Gilney Viana dirige-se à Mesa requerendo sejam so
licitadas ao Senhor Ministro do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal informaçõ
es sobre os procedimentos adotados para o cumpri
mento do Decreto n2 1.963, de 25 de julho de 1996,
que suspende as autorizações e concessões para
exploração de mogno e virola pelo período de dois
anos.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 22, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do
Regimento Intemo da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Au
tor.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

Aprovo ad referendum.

Em 20-12-96. Ronaldo Perim, 111

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
NI1 2.074, DE 1996

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 22 da Constitui

ção Federal, e no art. 24, inciso V e § 22, e art. 115,
inciso I do Regimento Interno, solicito a Vossa Exce
lência, ouvida a Mesa, encaminhar ao Sr. Ministro
Pedro sampaio Malan, do Ministério da Fazenda, o
seguinte pedido de informações:

1 - Quais foram, nominalmente, as agências
de publicidade que operaram com o Banco do Brasil
no ano de 1996?

2 - Qual o valor de cada contrato efetuado com
as agências de publicidade?

3 - Qual o faturamento individual das agências
de publicidade contratadas?

4 - Qual o montante total dispendido pelo Ban
co do Brasil com as agências de publicidade no ano
de 1996?

Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1996. 
Deputado Valdemar Costa Neto, Líder do Partido
Liberal.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Valdemar Costa Neto dirige-se à Mesa requerendo
sejam solicitadas ao Senhor Ministro da Fazenda re
lação nominal das agências de publicidade que ope
raram com o Banco do Brasil bem como o valor de
cada contrato, o faturamento individual das agências
contratadas e o montante dispendido pelo Banco do
Brasil.

É o relatório.

11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 22, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Au
tor.

Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 111

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.



Aprovo ad referendum
Em 20-12-96. - Ronaldo Perlm, 12

Vice-Presidente, no exercício da Presidên
cia.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
N2 2.076, DE 1996

Senhor Presidente,
O programa de desestabilização, criado pelo

ex-Presidente Femando Collor de Mello, instituiu as
bases da política de privatização que vem se efe
tuando até hoje. Para tanto, foi criada e aprovada a
Lei n2 8.031/90, conhecida como ·Lei da Desestabili
zação·, que determinava, entre outras coisas, formu
lação de parâmetros para que ocorresse uma venda
de estatal.

A privatização da companhia Siderúrgica Pau
lista - COSIPA, estatal do setor siderúrgico foi priva
tizada dentro do que instituía o Programa de Deses
tabilização.

Sobre o processo de privatização da Cosipa e
com base nos parâmetros da Lei nº 8.031/90, e em
vista do acima exposto, requeremos a Vossa Exce
lência as seguintes informações, com a documenta
ção pertinente:

1 - Qual a área da Cosipa, em números exa
tos, que foi objeto da privatização?

2 - Foi feito o chamado •Ajuste Provisório· na
venda da Cosipa? Em quanto ficou?

3 - Qual foi o preço mínimo estabelecido para
a venda e quais os critérios adotados?

4 - No cálculo do fluxo de caixa descontado,
foram levadas em consideração, as possíveis vanta
gens competitivas do terminal privativo da Cosipa,
assim como a rentabilidade oriunda destas vanta
gens?

Sala das Sessões, 10 de dezembro de 1996. 
Deputada Teima de Souza.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

1- Relatório

Pela presente proposição, a Sra. Deputada Tei
ma de Souza dirige-se à Mesa querendo sejam solici
tadas ao Senhor Ministro do Planejamento e Orçamen
to informações sobre o processo de privatização da
Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA.

É o relatório.

II - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50,
§ 2l!, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Au
tor.
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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996.-
Nl! 2.075, DE 1996 Deputado"Ronaldo Perlm, Primeiro Vice-Presiden-

Senhor Presidente, te.

Com fundamento no art. 50, § 2l!, da Constitui-
ção Federal, e nos arts. 115, inciso I, e 116 do Regi-
mento Interno da Câmara dos Deputados, solicito a
Vossa Excelência seja encaminhado o seguinte re
querimento de informações:

Dos Fatos
Sr. Ministro, o jomal O Globo edição do dia 10-

12-96 publicou matéria intitulada ·Consulado nega
visto de turista a médica que fez estágio em univer
sidade cubana". Na reportagem, a psiquiatra Ana
Paula Gulijor, uma morena de 27 anos, teve recusa
do seu visto para passar as férias na Disneylândia, a
tia de 82 anos Nair Ferreira e Silva conseguiu o visto
na mesma hora. Ana Paula não recebeu qualquer
explicação para a rejeição, para ela houve discrimi
nação ideológica ou racia'l pois não tem a intenção
de permanecer nos Estados Unidos. Não obstante
este não é um fato isolado, há menos de um mês foi
negado ao menino Carlos Alexandre Rossi, um mu
lato de 5 anos, o visto para passar as férias, tam
bém, na Disneylândia·.

Das Informações
1) Quais os critérios utilizados pelas Embaixa

das e especificamente dos Estados Unidos para
emissão dos vistos?

2) Se tais critérios estão em conformidade com
os acordos internacionais firmados entre o nosso
País e o Estados Unidos da América?

Sala das Sessões, 12 de dezembro de 1996. 
Deputado Lindberg Farias.

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

I - Relatório

Pela Presente proposição, o Senhor Deputado
Lindberg Farias dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitadas ao Senhor Ministro das Relações Exterio
res informações sobre critérios utilizados pelas em
baixadas para concessão de vistos, especificamente
a dos Estados Unidos.

É o relatório.

11- Voto do Relator
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Considerando que se encontram de acordo Neste sentido, solicitamos as seguintes infor-
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, mações:
§ 22

, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do 1) Pretende o Ministério concretizar o repasse
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha- da verba do SUS para os hospitais de gestão semi-
mento das informações requeridas pela nobre Au- plena?

tora.._ 2) Em caso afirmativo, quando e de que forma
Sala de Reumoes, 12 de dezembro de 1996. - isto se processará?

Deputado Ronaldo Perim, Primeiro VICe-Presidente. 3) O Ministério da Saúde avalia o tamanho
Aprovo ad referendum. . da crise e da calamidade pública que já estão

. Em .20-12-96. - RO?~ldo Perlr,?' 1
2

ocorrendo pelo não-pagamento dos salários dos
~Ice-Presldente, no exerCICIO da Presldên- funcionários, e que alguns hospitais já estão em
cla. greve, com possibilidade reais de alastramento

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES total?
N!! 2.077, DE 1996 Sala das Sessões, 11 de dezembro de 1996. -

Senhor Presidente, Deputada Teima de Souza.

Com fundamento no art. 50, parágrafo 2!! d:l. GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE
Constituição Federal, e art. 115 inciso I, do Regi- 1_ Relatório
mento Interno, solicito a Vossa Excelência seja en-
caminhado ao Ministério da Saúde o seguinte pedi- Pela presente proposição, a Senhora Deputa-
do de informações: da Teima de Souza dirige-se à Mesa requerendo

sejam solicitadas ao Senhor Ministro da Saúde in-
O Ministro da Saúde não tem repassado as formações sobre repasses de verba do Sistema

verbas do Sistema Único de Saúde - SUS, há algum Único de Saúde _ SUS _ para hospitais com ges-
tempo. tão semiplena.

Desta maneira, as cidades que possuem hospi- É o relatório.
tais com a gestão semiplena do SUS encontram-se
profundamente ameaçadas pela possibilidade de 11- Voto do Relator
uma crise sem precedentes no setor da saúde, Considerando que se encontram de acordo
porque estes hospitais têm sido impedidos de sal- com as normas disciplinadores da matéria (art. 50,
dar a folha de pagamento de seus funcionários, § 22 da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do
como em Santos, São Vicente, Guarujá, São José Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha-
dos Campos, Diadema, Ribeirão Preto, entre ou- mento das informações requeridas pela nobre Au-
~~ ~~

Assim, até agora não foram pagos os salários Sala de Reuniões, 12 de dezembro de 1996. -
de novembro, com ameaças muito concretas de que Deputado Ronaldo Perlm, Primeiro VICe-Presidente.
o mesmo acontecerá em relação ao 132 e ao salário Aprovo ad referendum.
de dezembro. Em 20-12-96. - Ronaldo Perim, 12

Na Baixada Santista, o Hospital São José, da Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
cidade de São Vicente, já sustou o atendimento à REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
população, estando em greve. N!! 2.105, DE 1996

Por outro lado, a Santa Casa de Misericórdia
de Santos fez empréstimos vultosos para quitar sua Senhor Presidente,
folha de pagamento e, se não houver o repasse das Requeiro a V. ExB, com base no art. 50 da
verbas do SUS, estes empréstimos não serão pa- Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116
gos, precipitando-se um caos infernal sem prece- do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, seja soli-
dentes nos serviços do maior hospital que atende à citado ao Excelentíssimo Senhor Ministro Extraordi-
região já citada. nário dos Esportes as cópias integrais dos relatórios

Estes exemplos serão multiplicados em to- de sindicâncias realizadas pela Secretaria de Con-
dos os hospitais com gestão semiplena se o re- trole Interno da Presidência da República junto ao
passe da verba do SUS não for efetivamente INDESP.
realizado. Justificação



Aprovo Ad referendum.
Em 18-12-96. - Ronaldo Perim. 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

ERRATA

Seção de Atas

No OCD n2 211. de 13-11-96. página 29312.
coluna 2.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50.
§~. da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa). voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre au
tor.

Sala de Reuniões. 18 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presiden
te.

11 - Voto do Relator

Aprovo Ad referendum.
Em 17-12-96. - Ronaldo Perim. 12

Vice-Presidente no exercício da Presidência.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
N2 2.138, DE 1996

Senhor Presidente.
Requeiro a Vossa Excelência. com base no

artigo 50 da Constituição Federal e na forma dos
artigos 115 e 116 do Regimento Interno que. ouvi
da a Mesa. seja encaminhado ao Senhor Ministro
do Planejamento o seguinte pedido de informaçõ
es:

Foram divulgadas pela imprensa notícias sobre .
a adoção de critérios duvidosos nas concessões de
créditos do BNDES. Como as condições para as
concessões não foram suficientemente detalhadas.

Sala de Reuniões, 13 de dezembro de 1996. 
Deputado Ronaldo Perim. Primeiro Vice-Presiden
te.

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50.
§ ~. da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do
Regimento Interno da Casa), voto pelo encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre au
tor.
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Por solicitação do Ministro Extraordinário dos Es- julgamos necessário contar com os seguintes escla-
portes o INDESP vem sendo auditado pela Secretaria recimentos:
de Controle Interno da Presidência da República. Vale a) quantas concessões de crédito o BNDES
ressaltar que à solicitayãç> de auditoria solicitada pelo realizou na gestão do Sr. Luiz Carlos Mendonça de
Ministro Extraordinário dôs~ Esportes foi decorrente de Barros;
denúncias que forml,.lle!:envolvendo o INDESP, a b) quais as empresas. grupos. ou entidades
CBTri e a Fundação Edúéativa Ouro Preto. beneficiadas·•

Torna-se i~p.ort~mte qu~ o Parlame~to acom- c) qual o valor total de cada operação e quanto
p~nhe as posslvels Ir~eg~l~n~ades que Já tenharr1 já foi destinado a cada beneficiário;
Sido constatadas na~ slndlcanclas efetuadas. d) quais os critérios adotados pelo Banco nas

Sala das Sessoes, 12 de dezembro de 1996. - concessões dos créditos.
Augusto Carvalho, Deputado Federal - PPS/DF. Sala das Sessões. 17 de dezembro de 1996. -

GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE Deputado Vicente Cascione.

I - Relatório GABINETE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE

Pela presente proposição, o Senhor Deputa- 1- Relatório
do Augusto Carvalho dirige-se à Mesa requerendo Pela presente proposição. o Senhor Deputado
seja solicitada ao Senhor Ministro Extraordinário Vicente Cascione dirige-se à Mesa requerendo se-
dos Esportes cópia integral dos relatórios de sin- jam solicitadas ao Senhor Ministro do Planejamento
dicâncias realizadas pela Secretaria de Controle e Orçamento, no âmbito do Banco Nacional de De-
Interno da Presidência da República junto a Ins- senvolvimento Econômico e Social - BNDES. os se-
tituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto guintes esclarecimentos:
-INDESP.

É o relatório. a) quantas concessões de crédito o BNDES
realizou na gestão do Sr. Luiz Carlos Mendonça de
Barros;

b) as empresas. grupos. ou entidades benefi
ciárias;

c) o valor total de cada operação. quanto já foi
destinado a cada beneficiário; e

d) quais os critérios adotados pelo Banco nas
concessões dos créditos.

É o relatório.
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b) Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nll

96-A/92, que -altera o Capftulo do Sistema Tri
butário Nacional-. Termo de Reunião em 30-10
96.

b) Comissão Especial destinada a proferir
parecer à Proposta de Emenda à Constituição nll

175-A/95, que -altera o Capftulo do Sistema Tri
butário Nacional-, Termo de Reunião, em 30-10
96.

CÂMARA DOS DEPUTADOS
FUNDO ROTATIVO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

CGC 26.994.574/0001-16

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Cumprindo o disposto na Resolução nO 60, de 1994, apresentamos a
Prestação de Contas Analítica do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados relativa ao mês de Outubro de
1996.
A Administração do Fundo prestará os esclarecimentos que se fizerem necessários à perfeita compreensão
das Demonstrações.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

Outras Receitas de Capital

TRANSFER~NCIAS RECEBIDAS

Transferências Orçamentárias

Repasse Recebido

ING. EXTRA-ORÇAMENTARIOS

Valores em Circulação

Recursos Especiais a Receber

Valores em Trânsito Realizáveis

Outros Valores em Circulação

Obrigações em Circulação

Fornecedores

Restos a Pagar-Insc. - A Pagar

Ajustes de Direitos e Obrigações

Incorporação de Direitos

DISP.PERíODO ANTERIOR

Conta Única Tesouro Nac.

Aplicações Financeiras

Outras Disponibilidades

TOTAL DOS INGRESSOS

5.720.904,11 DESPESAS CORRENTES

844.274,55 Aplicação Direta e Transferência

4.876.629,56 Intergovemamental

6.718,19 Outras Despesas Correntes

6.718,19

1.339.221,11

1.339.221,11

1.339.221,11

19.209.052,39 DIS.P. EXTRA-ORÇAMENT.

18.961.739,24 Valores em Circulação

18.341.537,77 Recursos Especiais a Receber

620.201,46 Outros Valores em Circulação

0,01 Obrigações em Circulação

8.769,82 Restos a Pagar-Inscrição

8.500,00 Ajustes de Direitos e Obrigações

269,82 Baixa de Direitos

238.543,33

238.543,33

7.569.818,53 DISP.PERíODO SEGUINTE

2.034.834,32 Conta Única Tesouro Nac.

5.534.983,40 Aplicações Financeiras

0,81 Outras Disponibilidades

33.845.714,3 TOTAL DOS DISP~NDIOS

E-SE

",t,t..~
ADELMP; SILVEIRA SABINO

Diretor-Geral

1.428.954,51

1.428.954,51

1.428.954,51

18.605.279,57

17.071.664,72

17.071.664,71

0,01

25.198,46

25.198,46

1.508.416,39

1.508.416,39

13.811.480,25

5.465.687,04

8.345.137,16

656,05

33.845.714,33
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BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE OUTUBRO DE 1996

Janeiro de 1997

ATIVO FINANCEIRO

Disponível

Disponível em Moeda Nac.

Bancos ClMovimento

Aplicações Financeiras

Créditos em Circulação

Créditos a Receber

Recursos Receber Tes.Nac.

ATIVO NÃO FINANCEIRO

Realizável a Longo Prazo

Depósitos Realizáveis a

Longo Prazo

Depósitos Compulsórios

Recursos Vinculados

ATIVO REAL

ATIVO TOTAL

30.883.144,96 PASSIVO FINANCEIRO

13.811.480,25 Obrigações em Circulação

13.811.480,25 Restos a Pagar Processados

5.466.343,09 Fornecedores

8.345.137,16 Restos a Pagar Não Processados

17.071.664,71 A liquidar

138.759,24

16.932.905,47

63.306,29

63.306,29

63.306,29

63.306,28

0,01

30.946.451,25 PASSIVO REAL

PATRIMÓNIO LíQUIDO

Patrimônio/Capital

Resultado Acumulado

Resultado do Período

Situação Patrimonial Ativa

Situação Patrimonial Passiva

30.946.451,25 PASSIVO TOTAL

PUBLlQ 'nSE

. t~dl·~
ADELMA ILVEIRA SABINO

Diretor-Geral

8.769,82

8.769,82

8.500,00

8.500,00

269,82

269,82

8.769,82

30.937.681,43

12.217.065,76

14.344.853,91

4.375.761,76

30.946.451,25

26.570.689,49

30.946.451,25



Janeiro de 1997

ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Orçamentárias

Receitas Correntes

Receita Patrimonial

Outras Receitas Correntes

Receitas de Capital

Outras Receitas de Capital

Interferências Ativas

Transf. Financeiras Recebidas

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Acréscimos Patrimoniais

Incorporações de Ativos

Incorporações de Direitos

Ajustes de bens, valores e

créditos

Ajustes de Créditos

VARIAÇÕES ATIVAS

FONTE: SIAFI/96

DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

7.066.843,41 ORÇAMENTÁRIAS

5.727.622,30 Despesas Orçamentárias

5.720.904,11 Despesas Correntes

844.274,55

4.876.629,56

6.718,19

6.718,19

1.339.221,11

1.339.221,11

246.289,25 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

246.289,25 Decréscimos Patrimoniais

238.543,33 Desincorporações de Ativos

238.543,33 Baixa de Direitos

RESULT. PATRIMONIAL

7.745,92 Superavit

7.745,92

7.313.132,66 VARIAÇÕES PASSIVAS

PUB.L1 iE-SE

I I .
I • 4~11.cA

ADELM SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

Quarta-feira 8 00339

1.428.954,51

1.428.954,51

1.428.954,51

1.508.416,39

1.508.416,39

1.508.416,39

1.508.416,39

4.375.761,76

4.375.761,76

7.313.132,66
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NOTAS EXPLICATIVAS

Janeiro de 1997

NOTA 1 - Contexto Operacional- O objetivo do Fundo Rotativo é prover recursos para o aparelhamento da Casa,
a solução do problema habitacional, programas de assistência social, melhoria das condições de trabalho de
Deputados e funcionários, e realizações outras que se fizerem necessárias ao integral cumprimento da função
legislativa.
NOTA 2 - Elaboração das Demonstrações - As demonstrações contábeis foram preparadas com base nos
critérios estabelecidos pela Lei nO 4.320, de 1964, consubstanciados no Plano de Contas da Administração
Pública Federal.
NOTA 3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis - a) Disponibilidades - representadas, principalmente, por
aplicações em NTN, acrescidas dos rendimentos auferidos. b) Depósitos Compulsórios - Demonstrados pelos
valores nominais acrescidos da atualização monetária. c) Receitas e Despesas - registradas obedecendo o
regime contábil misto.
NOTA 4 - Informações Adicionais - Os recursos arrecadados pelo Programa de Assistência à Saúde 
PRÓ-SAÚDE constituem receitas do Fundo Rotativo, conforme estabelece a Resolução nO 60 , de 1994.
NOTA 5 - Receitas Orçamentárias - Representadas por receitas correntes, dentre as quais se destacam as
outras receitas correntes, referentes à arrecadação de recursos do Pró-Saúde (R$ 3.374.931,36), resíduos
passivos/94 (RS1.404.945,77) e resíduos passivos/95 (96.752,43).
NOTA 6 - Resultado Patrimonial- Apresenta no mês de outubro de 1996 um superávit de R$ 4.375.761,76.

ADELMAR SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

ANTONIO FRANCISCO AMARAL
Diretor da Coordenação de Contabilidade

Contador - CRC/DF 8386

MAURO DINIZ BRUMANA
Diretor Departamento de Finanças

MARIA APARECIDA DE MELO BRANDÃO
Assistente de Controle do Fundo Rotativo

Contador - CRCIDF 6883

E-SE

,'"
f j •.
I j .~~I Ll-.

ADELrARJSILVEIRA SABINO
Diretor-Geral



Janeiro de 1997 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

CÃMARA DOS DEPUTADOS
FUNDO ROTATIVO DA CÃMARA DOS DEPUTADOS

CGC 26.994.574/0001-16

Quarta-feira 8 00341

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Cumprindo o disposto na Resolução nO 60. de 1994, apresentamos a
Pre~tação de Contas Analítica do Fundo Rotativo da Câmara dos Deputados relativa ao mês de Novembro de
1996.
A Administração do Fundo prestará os esclarecimentos que se fizerem necessãriosfl. pt3rfelta compreensão
das Demonstrações.

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL

Outras Receitas de Capital

TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS

Transferências Orçamentárias

Repasse Recebido

ING. EXTRA-ORÇAMENTARIOS

Valores em Circulação

Recursos Especiais a Receber

Valores em trânsito Realizáveis

outros Valores em Circulação

Obrigações em Circulação

Restos a Pagar-Insc. - A Pagar

Ajustes de Direitos e Obrigações

Incorporação de Direitos

DISP. PERíODO ANTERIOR

Conta Única Tesouro Nacional

Aplicações Financeiras

Outras Disponibilidades

TOTAL DOS INGRESSOS

6.230.363,57 DESPESAS CORRENTES

948.608,70 Aplicação Direta e Transferência.

5.281.754,87 Intergovernamental

6.718,19 Outras Despesas Correntes

6.718,19

1.442.077,60

1.442.077,60

1.442.077,60

19.207.924,20 DISP. EXTRA-ORÇAMENT.

18.961.739,24 Valores em Circulação

18.341.537,77 Recursos Especiais a Receber

620.201,46 Valores Em Transito Realizaveis

0,01 Outros Valores em Circulação

269,82 Obrigações em Circulação

269,82 Restos a Pagar-Inscrição

245.915,14 Ajustes de Direitos e Obrigações

245.915,14 Baixa de Direitos

7.569.818,53

2.034.834,32 DISP.PERíODO SEGUINTE

5.534.983,40 Conta Única Tesouro Nac.

0,81 Aplicações Financeiras

Outras Disponibilidades

OTAl DOS DISPÉNDIOS

E-SE.
,t~I;"

ADEL SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

2.014.395,96

2.014.395,96

2.014.395,96

18.613.458,07

17.079.843,22

17.079.036,52

806,69

0,01

25.198,46

25.198,46

1.508.416,39

1.508.416,39

13.829.048,06

5.547.819,15

8.280.365,43

863,48

34.456.902,09
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BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 1996

Janeiro de 1997

ATIVO FINANCEIRO

Disponível

Disponível em Moeda Nac.

Bancos CIMovimento

Aplicações Financeiras

Créditos em Circulação

Créditos a Receber

Recursos Receber Tes.Nac.

Valores em Trânsito Realizaveis

ATIVO NÃO FINANCEIRO

Realizável a Longo Prazo

Depósitos Realizáveis a

Longo Prazo

Depósitos Compulsórios

h.ilcursos Vinculados

ATIVO REAL

ATIVO TOTAL

30.908.891,27 PASSIVO FINANCEIRO

13.829.048,06 Obrigações em Circulação

13.829.048,06 Restos a Pagar Não Processados

5.548.682,63 A Liquidar

8.280.365,43

17.079.843,21

146.131,05

16.932.905,47

806,69

64.093,63

64.093,63

64.093,63

64.093,62

0,01

30.972.984,90 PASSIVO REAL

PATRIMÓNIO lÍQUIDO

Patrimônio/Capital

Resultado Acumulado

Resultado do Período

Situação Patrimonial Ativa

Situação Patrimonial Passiva

30.972.984,90 PASSIVO TOTAL

PUBLI I~E

"l,~
ADEL SILVEIRA SABINO

Díretor-Geral

269,82

269,82

269,82

269,82

269,82

30.972.715,08

12.217.065,76

14.344.853,91

4.410.795,41

30.972.984,90

26.562.189,49

30.972.984,90



Janeiro de 1997

ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Orçamentárias

Receitas Correntes

Receita Patrimonial

Outras Receitas Correntes

Receitas de Capital

Outras Receitas de Capital

Interferências Ativas

Transf. Financeiras Recebidas

EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Acréscimos Patrimoniais

Incorporações de Ativos

Incorporações de Direitos

Ajustes de bens, valores e

créditos

Ajustes de Créditos

VARIAÇÕES ATIVAS

FONTE: SIAFII96

DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

7.679.159,36 ORÇAMENTÁRIAS

6.237.081,76 Despesas Orçamentárias

6.230.363,57 Despesas Correntes

948.608,70

5.281.754,87

6.718,19

6.718,19

1.442.077,60

1.442.077,60

254.448,40 EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

254.448,40 Decréscimos Patrimoniais

245.915,14 Desincorporações de Ativos

245.915,14 Baixa de Direitos

RESULT. PATRIMONIAL

8.533,26 Superavit

8.533,26

7.933.607,76 VA~IAÇÕES PASSIVAS

E-SE

Â, [\;./>
ADELM SILVEIRA SABINO

Diretor-Geral

Quarta-feira 8 00343

2.014.395,96

2.014.395,96

2.014.395,96

1.508.416,39

1.508.416,39

1.508. ~16,39

1.508.416,39

4.410.795,41

4.410.795,41

7.933.607,76
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NOTAS EXPLICATIVAS

Janeiro de 1997

NOTA 1 - Contexto Operacional- O objetivo do Fundo Rotativo é prover recursos para o aparelhamento da Casa,
a solução do problema habitacional, programas de assistência social, melhoria das condições 'de trabalho de
Deputados e funcionários, e realizações outras que se fizerem necessárias ao integral cumprimento da função
legislativa.
NOTA 2 - Elaboração das Demonstrações - As demonstrações contábeis foram preparadas com base nos
critérios estabelecidos pela Lei nO 4.320, de 1964, consubstanciados no Plano de Contas da Administração
Pública Federal.
NOTA 3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis - a} Disponibilidades - representadas, principalmente, por
aplicações em NTN, acrescidas dos rendimentos auferidos. b} Depósitos Compulsórios - Demonstrados pelos
valores nominais acrescidos da atualização monetária. c} Receitas e Despesas - registradas obedecendo o
regime contábil misto.
NOTA 4 - Informações Adicionais - Os recursos arrecadados pelo Programa de Assistência à Saúde 
PRÓ-SAÚDE constituem receitas do Fundo Rotativo, conforme estabelece a Resolução nO 60 , de 1994.
NOTA 5 - Receitas Orçamentárias - Representadas por receitas correntes, dentre as quais se destacam as
outras receitas correntes, referentes à arrecadação de recursos do Pró-Saúde (R$ 3.780.056,67), resíduos
passivos/94 (R$1.404.945,77) e resíduos passivos/95 (96.752,43). .
NOTA 6 - Resultado Patrimonial - Apresenta no mês de novembro de 1996 um superávit de R$ 4.410.795,41.

ADELMAR SILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

ANTONIO FRANCISCO AMARAL
Diretor da Coordenação de Contabilidade

Contador - CRC/DF 8386

MAURO DINIZ BRUMANA
Diretor Departamento de Finanças

MARIA APARECIDA DE MELO BRANDÃO
Assistente de Controle do Fundo Rotativo

Contador - CRC/DF 6883

PUBLI~t-~E
n.;f I.t. u.

ADEL~ILVEIRA SABINO
Diretor-Geral

COMISSÕES

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
O Deputado DELFIM NETIO, Presidente da

Comissão de Finanças e Tributação, fez a seguinte

Distribuição n2 1197

Em 7-1-97
Ao Deputado AUGUSTO VIVEIROS
Projeto de Lei Complementar n2 135/96 - da

Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e
Fiscalização - que ·estatui normas gerais de direito

financeiro para elaboração, execução e controle dos
planos, diretrizes 'orçamentos é balanços da União,
dos.Estados, do Distrito Federal e dos Municrpios·,

Ao Deputado FERNANDO RIBAS CARLI
Projeto de Lei n2 750195 - do Sr, Benedito Do

mingos - que ·altera a redação da alínea f e 'acres
centa a alínea 9 ao inciso I, do artigo 17, da Lei n2

8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o
artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal,institui
normas para licitações, e dá outras providências·,

Sala da Comissão, 7 de janeiro de 1997. - Ma
ria Linda Magalhães, secretária.
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Enivaldo Ribeiro
EujácioSlmóes

Fetter Júnior
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Janene
Osvaldo Reis

VaIdorniro Meger
1 vaga

Albérico Cordeiro
Antonio Ueno

Benedito de Ura
Célia Mendes

Chico da Princesa
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella

Maria Valadão
Osvaldo Coelho

saulo Queiroz
1 vaga

PSDB

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFLJPTB)

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POÚTlCA RURAL

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Felix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Femandes
José Borba
José Rocha
Júlio César
Nelson MarquezeUi
Roberto Pessoa
Ronivon Santiago

Adelson Ribeiro
Antonio Aureliano
EZÍdio Pinheiro
Marinha Raum
Odmo Balbinotti (PTB)
Olávio Rocha
Oswaldo Soler
1 vaga

Adelson satvador
Armando Costa
Odacir Klein
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto
3vagas

Bloco (PMDBlPSDJPSLIPSC)

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Oilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurar
Roberto Balestra
Silvemani santos
1 vaga

Presidente: Felix Mendonça (PTB)
12 Vice-Presidente: Odnio Balbinotti (PTB)
22 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
311 Vice-Presidente: Tetê Bezerra (PMOB)

Titulares

Adão Pretto
Alcides Modesto
,Waldomiro Fioravante
2 vagas

PT

Femando Ferro
.loá. Coser

José Pimentel
Padre Roque
Paulo Rocha

Carlos Alberto
Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Luiz Piauhylino
Roberto ROCha

Adroaldo Streck
AntOnio Carlos Pannunzio

Arthur Virgilio
Itamar 5erpa

Márcia Marinho
Marconi Perillo



Roberto Santos
Salvador Zimbaldl
Vic Pires Franco (PFL)

Bloco (PPBlPL)
Corauci Sobrinho (PFL)
Edson Queiroz
Flávio Derzi
José Janene
Laprovita Vieira
Pauderney Avellno
Roberto campos
Wagner Salustiano
Wellnton Fagundes

PT

Jaques Wagner
Jorge Wilson (PPB)
Pinheiro Landim (PMDB)'
Ricardo Izar (PPB)
Sandra Starting

Nelson Marchezan
Nicias Ribeiro

1vaga

Cunha Bueno
Gerson Peres

Renato Johnsson
Salatiel Carvalho
Silvemani Santos

VadãoGomes
Valdenor Guedes
Wigberto Tartuce

1vaga

Esther Grossi
Ivan Valente

José Genoíno
Tllden Santiago

1vaga

lvandro Cunha Lima
João Natal
João Thomé Mestrinho
José Luiz Clerot
Nestor Duarte
Robson Tuma
Udson Bandeira

Bloco (PPBIPL)

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta
A1zira Ewerton (PSDB)
Darci Coelho
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Lima
José Rezende
Prisco Viana
1 vaga

PSOB

Femando Diniz
Pedro Novais

Roberto Valadão
Rubens Cosac

3 vagas

Álvaro Valle
Augusto Farias

Bonifácio de Andrada
Jair Bolsonaro

Jorge Wilson
José Egydio

Luís Barbosa
Talvane Albuquerque

Welinton Fagundes
1 vaga

Haroldo Sabóia
Nilmário Miranda

Paulo Delgado
2 vagas

Ademir Lucas
Celso Russomanno

Franco Montoro
Roberto Rocha

Salvador Zimbaldi
Vanessa Felippe

2 vagas

POT

PT

José Genoíno
Luiz Mainardi
Marcelo Dada
Milton Mendes
MiUonTemer

A1mirio Affonso
. Danilo de Castro
Edson Silva
Marconi Perillo
Nicias Ribeiro
VICente Arruda
Welson Gasparini
4Jlaiê Cobra

João Colaço

Jandira Feghali

Fernando Lopes
Serafim Venzon

1vaga

POT

PSB

PCdoB

Inácio Arruda

Eurípedes Miranda
Wolney Queiroz
1 vaga

Sérgio Guerra

secretária: Maria lvone do Espírito Santo
Local: Plenário Sala 14-A quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Presidente: A1oyso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
22 Vice-Presidente; Nestor Duarte (PMDB)
32 VICe-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

tsloco (PFLlPTB)

Coriolano Sales
ÉnioBacci
SiMoAbreu

PCdoB
Aldo Arantes

PSB

Matheus Schmidt
Severiano Alves
WoIney Queiroz

Jandira Fegtlali

AOtOnio dos Santos
Benedito de Ura
Ciro Nogueira
Jairo Carneiro
Nelson Trad
PaeS! Landim
Raul Belém
Rodrigues Pabna
RoIand Lavigne
Vicente Cascione
Vilmar Rocha
2<V~9.as

Átila Lins
Cláudio cajado

EliseuMoura
Jair Soares

,JairoAzi
Júlio césar

Magno Bacelar
Maluly'Netto

Moisés Upnik
Phllemon Rodrigues

Raimundo Santos
Ricardo Barros

1 vaga

<Alexandre Cardoso Nilson Gibson

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Local: Plenário, Sala 1 terça-feira, quarta-feira eqlJil;lta-feira- 10Il
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Gilney Viana (PT)
12 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
22 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
32 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

Titulares Suplentes
Bloco (PMDBlPSD/PSLlPSC) Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Ciro Nogueira

José Cartos Vieira

Aroldo cedraz
Laura Carneiro
Undberg Farias (PCdoB)

Albérico Filho
Barbosa Neto

Djalma de Almeida César

Aloysio Nunes Ferreira
Arf.Kara
Gilvan' Freire



Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

Suplentes

Ceci Cunha
LeOnidas Cristino

Mário Negromonte

PSDB

AntOnio Carlos Pannunzjo
B.Sá
João Leão

Airton Dipp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
Eliseu Moura
Murilo Pinheiro
Rogério Silva

Bloco (PPBlPL)

Aracely de Paula
João Maia

José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belém

Roberto Pessoa

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Edison Andrino Armando Abilio
Henrique Eduardo Alves Carlos Nelson
Nan Souza lvandro Cunha Lima
Simara Ellery José A1demi
Wilson Cignachi Marisa serrano

Carlos Airton
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
João Mendes
1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Francisco Rodrigues Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Augusto Nardes
Valdenor Guedes Júlio Redecker
2 vaga Roberto Jefferson (PTB)

1 vaga

PSDB

AntOnio Feijão Celso Russomanno
Elias Murad Firmo de Castro
José Aníbal Nelson Otoch
Rommel Feijó 1 vaga

PT

José Genoíno Adão Pretto
Paulo Delgado Luciano.Zica

PDT

Márcia Cibilis Viana Sérgio carneiro

PSB

Ricardo Izar 1 vaga

PCdoB

Haroldo Lima Aldo Rebelo

Bloco (PFLlPTB)

Secretário: Tércio Mendonça Vilar.
Local: Plenário Sala 19 quarta-feira - 9h
Telefones: 318-6998 a 7001

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Fernando ZUppo (PDT)
12 Vice-Presidente: Airton Dipp (PDT)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: carlos Airton (PPB)

TItu'-n

José Coimbra
Osmir Lima

sarney Filho

Abelardo Lupion
carlos Magno

Júlio César
Maluly Netto

Marta Valadão
Paulo Heslander

Elton Rohnelt
José Priante

Marquinho Chedid
Pinheiro Landim

1 vaga

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Euler Ribeiro (PFL)
Freire Júnior
Marcos Lima
Valdir Colatto

1 vaga

Átila Uns
Luciano Pizzatto
Moisés Upnik
Rogério Silva
VilmarRocha
Werner Wanderer

AryKara
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
Marcelo Barbieri
Noel de Oliveira

Albérico Filho
Chicáo Brígido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
1 vaga

Expedito Júnior A1ceste Almeida
Socorro Gomes (PectoB) Alcione Athayde
Tilden santiago (PT) Inácio Arruda (PCdoB)
Valdenor Guedes Pedro Wilson (PT)
Wigberto Tartuce Valdemar Costa Neto

PSDB

celso Russornanno Aécio Neves
Pimentel Gomes Narcio Rodrigues
Vanessa Felippe salomão Cruz
1 vaga Zulaiê Cobra

PT

GilneyViana José Machado
Ivan Valente 1 vaga

PDT

Sérgio Carneiro Serafim Venzon

PSB

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Luciano Pizzatto
Marta Valadão
1 vaga

PV

Fernando Gabeira Fernando Ferro (PT)

Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: Anexo 11, Plenário 13 sala 3 quarta-feira -1Oh
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL

Presidente: Elias Murad (PSDB)
12 Vice-Presidente: AntOnio Feijão (PSDB)
22 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)

Titulares SUplentes

Bloco (PFLlPTB)



1 vaga 1 vaga PCdoB

SlPart.

1 vaga 1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: Plenário 14 terça-feira, quarta-feira e quinta-feira - 10h
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Bloco (PM0BJP80IPSL/PSC)

Anibal Gomes
Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo

Sandro Mabel

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

Carlos Melles
Hugo Rodrigues da Cunha

Jaime Martins
José Coimbra

Waldomiro Fioravante (PT)
1 vaga

José Múcio Monteiro
Lima Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina
Sarney Filho

Bloco (PMOBIPSOIPSL/PSC)

Antonio do Valle
Oilso Sperafico
Elton Rohnell
José Priante
Ordno Gonçalves
Paulo Ritzel

Socorro Gomes Agnelo Queiroz

Secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: Sala 8 - Anexo 11
Telefone: 318-8285

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: José Priante (PMOB)
12 Vice-Presidente: Ellon Rohnelt (PSC)
22 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSOB)
32 Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

1 vaga

1 vaga

Alcides Modesto
José Augusto

Suplentes

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira

Jqão Maia
Luiz Braga

Vicente Cascione

PT

POT

PCdoB

Bloco (PFL/PTB)

José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Marilu Guirnarães
Paulo Bornhausen
VilrnarRocha
1 vaga

1 vaga

Fernando Zuppo

João Paulo
Nedson Micheleti

Presidente: Hélio Bicudo (PT)
12 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PTJ
22 Vice-Presidente: Fernando Lopes (POT)

Titulares

PSOB

FlavioArns Fernando Gabeira (PV)
Nilrnário Miranda (PT) 3 vagas
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

PT

Helio Bicudo Marta Suplicy
Pedro Wilson 1 vaga

POT

Fernando Lopes Eurrpedes Miranda

PSB

1 vaga Fernando Lyra

PSB

Ricardo Heráclio Gonzaga Patriota

Secretária: Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Local: Plenário 112 - BI. das Lid. quarta-feira - 10h
Telefones: 318-7024 a 7026

POT

Fernando Zuppo

Antonio Feijão
João Faustino

Koyu lha
Nelson Otoch
Veda Crusius

Ari Magalhães
Fetter Júnior

Herculano Anghinetti
Hugo Biehl

Laprovita Vieira
1 vaga

Pauderney Avelino (PPB)

Luiz Mainardi
Maria da Conceição Tavares

1 vaga

PT

PSOB

PCdoB

Bloco (PPBIPL)

Júlio Redecker (PPB)

Antonio Balhmann
Luiz Carlos Hauly
Luiz Fernando
Salomão Cruz
Vittorio Medioli

João Fassarella
José Machado
Severino Cavalcanti (PPB)

1 vaga

Cunha Lima
Enivaldo Ribeiro
Francisco Horta
,João Pizzolatti
João Ribeiro
Renato Johnsson

Gilvan 'Freire
4 vagas

Francisco Silva
4 vagas

Bloco (PPBIPL)

Anivaldo Vale
4 vagas

De Velasco
Elcione Barbalho
Roberto Valadão
Silas Brasileiro
1 vaga



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
22 Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMDB)
32 Vice-Presidente: Marilu Guimarães (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Lina Netto
Mauro Lopes
Rogério Silva

Wilson Cunha
2 vagas

EdinhoBez
Germano Rigotto
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Mussa Demes
Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
Saulo Queiroz
Sérgio Naya (PPB)
Silvio Torres (PSDB)

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Antônio do Valle
Odacir Klein
Paulo Ritzel

Pinheiro Landin
4 vagas

Jairo Carneiro
José Jorge

Lídia Quinan (PMDB)
Paes Landim

Ronivon Santiago
Vic Pires Franco

Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo Biolchi
Osvaldo Coelho
Paulo Uma
1 vaga

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC)

Djalma de Almeida César Emerson Olavo Pires
Maria EMra José Luiz Clerot
Marisa Serrano Rita Camata
Marquinho Chedid Zé Gomes da Rocha
Mauricio Requião 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Álvaro Valle
Dolores Nunes
Eurico Miranda
Mário de Oliveira
Moacyr Andrade

Alexandre Santos
FlávioArns
Narcio Rodrigues
Ubiratan Aguiar

Esther Grossi
Padre Roque
Pedro Wilson

PSDB

PT

Cleonâncio Fonseca
Expedito Júnior

José Unhares
Luiz Buaiz

1 vaga

Luciano Castro
Osmânio Pereira

Roberto Santos
Sílvio Torres

João Fassarella
Maria Laura

Teima de Souza

Bloco (PPBIPL)

Ari Magalhães
Basílio Villani
Delfim Netto
Eujácio Simões
Fetter Júnior
Osmar Leitão
VadãoGomes

PSDB

Femando Torres
Firmo de Castro
Nelson Marchezan
Paulo Mourão
Yeda Crusius
1 vaga

PT

Maria da Conceição Tavares
Paulo Bernardo
2 vagas

PDT

Anivaldo Vale
Flávio Derzi

Francisco Horta
João Pizzolatti

Laprovita Vieira
Nelson Meurer

Valdomiro Meger

Alexandre Santos
Arnaldo Madeira

Luiz Carlos Hauly
Vicente Arruda

2 vagas

Luiz Gushiken
Marcelo Déda
MinonTemer

Nedson Miche/eti

Severiano Alves

PDT

Luiz Durão

Fernando Lopes
Fernando Ribas carli

Coriolano Sales
Enio Bacci

PSB

Ricardo Gomyde (PedoB) Socorro Gomes (PC do B)

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6900/6905/701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 Vice-Presidente:Fetter Júnior (PPB)
22 Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
32 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Sérgio Guerra

Sérgio Miranda

PCdoB

PSB

Aldo Rebelo

João Colaço

Secretária: Maria Unda Magalhães
Local: Plenário 4 quartas-feiras - 10h
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE FlSCAUZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Jaime Martins (PFL)
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
32 Vice-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto Antonio dos Santos
Betinho Rqsado Antonio Geraldo

Adauto Pereira
Efraim Morais

João Mellão Neto
José Lourenço (PPB)

Augusto Viveiros
BenitoGarna
José Carlos Vieira
Manoel castro



Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

Bloco (PPBIPL)

Bloco (PPBlPL)

Fausto Martello Alceste Almeida
Jorge Tadeu Mudalen Edson Queiroz
Romel Anizio Roberto Campos
SaIatiel Carvalho 2 vagas
1 vaga

PSDB

Adroaldo Streck Paulo Feij6
AntOnio Feijão salomão Cruz
José Chaves (PMDB) Vlttorio Meddioli
1 vaga 2 vaga

PT

Fernando Ferro Haroldo Sabóia
Luciano Zica José Borba (PTB)
1 vaga Milton Mendes

PDT

José Maurfcio Airton Dipp

PSB

1 vaga 1 vaga

Secretária: Valda D. S. Lobo
Local: Plenário, SaIa 15-B quarta-feira-10h
Telefones: 318-694416946

Alberto Silva
Edinho Bez

Elton Rohnelt
Simara Blery

1 vaga

Suplentes

Abelardo Lupion
Hilário Coimbra
Murilo Pinheiro

Paulo Bornhausen
Werner Wanderer

1 vaga

Efraim Morais
Eliseu Resende
José santana de Vasconcelos
Moisés Lipnik
Osmir Lima
Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)
Haroldo Lima (PCdoB)
Marcos Lima
Oscar Goldoni
2 vagas

Bloco (PFLlPTB)

22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Osmir Lima (PFL)

Titulares

Adelson Ribeiro
Alexandre santos

Cipriano Correia
Danilo de Castro

Edson Silva
Luiz Fernando
Paulo Mourão

Carlos Apolinário
Hélio Rosas

7 vagas

carlos Magno
José Carlos Aleluia

Lirna Netto
Mussa Dames

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander
Ursicino Quiroz

1 vaga

AntOnio Jorge
Cunha Lima

Eujácio Simões
Francisco Horta

Herculano An!2hinetti
3 vagas

Augusto Carvalho (PPS)
Chico Vigilante

Miguel Rossetto
Paulo Bernardo

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda
1 vaga

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Osvaldo Reis
Pedro Canedo
Pedro Correa
Valdemar Costa Neto

Aníbal Gomes
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Freire Júnior
Marcelo Barbieri
Mário Martins
Michel Temer
PedroYves
Zé Gomes da Rocha

PSDB

Arnaldo Madeira
Amon Bezerra
Arthur Virgrlio
candinho Matos
Jayme santana
João Faustino
1 vaga

PT

Heráclito Fortes
Jaime Martins
João Magalhães
José Carlos Coutinho
Maurfcio Najar
Werner Wanderer
4 vagas

PSB

1 vaga 1 vaga

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: Plenário 9, sala 961 quarta-feira-10h
Telefones: 318-688816887
Fax: 318-2176

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Presidente: Átila Lins (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
32 Vice-Presidente: Renan Kurtz (PDT)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Giovani Queiroz
1 vaga

Sérgio Miranda

PDT

PCdoB

Cidinha Campos
José Maurfcio

1 vaga

AntOnio Ueno
Aracely de Paula
Átila Uns
Hilário Coimbra
Leur Lomanto
1 vaga

Aroldo Cedraz
Benito Gama

José Lourenço (PPB)
Paulo Gouvêa

Roberto Fontes
1 vaga

Presidente: Romel Anizio (PPB)
12 Vice-Presidente:



Bloco (PMD8IPSDIPSUPSC)

Genésio Bernardino Edison Andrino
Nair Xavier Lobo Moreira Franco
Paes de Andrade Robson Turna
Ushitaro Kamia (PPB) 2 vagas
1 vaga

Bloco (PMD8IPSDIPSUPSC)

Armando Abmo Adelson Salvador
Darcisio Perondi Armando Costa
E/cione Barbalho Chicão Brigido
Euler Ribeiro (PFL) Eliseu Padilha
José A1demir Genésio Bernardino

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

Secretário: Manoel Araujo Fernandes
Local: Plenário, Sala 3 terça, quarta e quinta-feira - 10h
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
12 Vice-Presidente: Osmânio Pereira (PSDB)
22 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: José Aldemir (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

1 vaga

Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Jair Meneguelli

Paulo Paim

Olavo Calheiros
Pedro Yves

2 vagas

B.Sá
Elias Murad

Ezidio Pinheiro
Feu Rosa

FlávioArns
Jovair Arantes

Marinha Raupp
Sérgio Arouca (PPS)

Fernando Ribas Carli
VVilson Braga

Dolores Nunes
José Egydio

Mareio Reinaldo Moreira
Pedro canedo
Pedro Corrêa

Robério Araujo
2 vagas

PT

PDT

PSDB

PCdoB

Bloco (PPBIPL)

Jandira Feghali

Cidinha Campos
Serafim Venzon

João Mellão Neto
José Carlos Aleluia
José Coimbra
Mendonça Filho
Raimundo Santos
VVilson Cunha
Zila Bezerra

Humberto Costa
José Augusto
Marta Suplicy
Tuga Angerami (PSDB)

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Augusto Farias
Jofran Frejat
José Linhares
Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Talvane Albuquerque

Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Eduardo Mascarenhas
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Rommel Feijó
sebastião Madeira

José Pinotti
Lidia Quinan
Rita Gamata
Saraiva Felipe

PSB

Agnelo Queiroz (PCdoB) Raquel Capiberibe

Secretária: Miriam Maria Bragança Santos
Local: quarta-feira - 10h - Plenário Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHq, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PUBUCO

Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
12 Vice-Presidente:
2º Vice-Presidente: Jair Meneguelli (PT)
32 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Alberto (PSDB)
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

Jayme Santana
Luiz Piaulyíno

Pimentel Gomes
VVelson Gasparini

Carlos Cardinal
1 vaga

Adylson Motta
Cunha Lima
Jofran Frejat

Severino Cavalcanti
VVagner~ustiano

Fernando Gabeira (PV)
Marta Suplicy

Adhernar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto Viveiros
Costa Ferreira

Dumo Pisaneschi
Laura Carneiro

Marilu Guimarães
Roland Lavigne

Zila Bezerra
2 vagas

PT

PDT

PSB

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz
1 vaga

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz Nonõ

Miro Teixeira
Renan Kurtz

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Teles
Mário Cavallazzi
Robério Araujo



Bloco (PMDBlPSDJPSLlPSC)

Célia Mendes
Félix Mendonça

Alexandre Cardoso

PSB

Pedro Valadares

Barbosa Neto João Thomé Mestrinho
Carlos Nelson Mário Martins
De Velasco Nestor Duarte
Eliseu Padilha Noel de Oliveira
Moreira Franco Roberto Paulino
Rubens Cosac 2 vagas
1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Aleeste Almeida Basilio Villani
Antônio Jorge Eurico Miranda
Benedito Guimarães Fausto Martello
Davi Alves Silva Felipe Mendes
Francisco Silva João Mendes
Luís Barbosa Jorge Wilson
Marcelo Teixeira (PMDB) Nilton Baiano
1 vaga Osmar Leitão

PSOB

Ademir Lucas Candinho Mattos
Leônidas Cristina Fernando Torres
Mário Negromonte José Chaves (PMDB)
Paulo Feijó Oswaldo Soler
Pedro Henry 3 vagas
Simão Sessim
1 vaga

PT

Carlos Santana GilneyViana
João Coser Hélio Bicudo
Teima de Souza João Paulo
1 vaga 1 vaga

POT

Antonio Geraldo (PFL) Matheus Schmidt
VICente André Gomes 1 1Iaga

PCdoB

AntOnio Brasil (PMDB) Undberg Farias

Álvaro Gaudêncio Neto
Corauci Sobrinho

Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Local: Plenário Sala 11 - quarta-feira - 10h
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÃO ESPECIAL

DESnNADA A PROFERIR PARECER À
PEC-1, DI; 1995, QUE "DÁ NOVA REDAÇÃO
AO PARAGRAFO QUINTO DO ART. 14 DA
CONSnTUlçÃO FEDERAL" (REELEiÇÃO)

Proposição: PECo1195 Autor: Mendonça Filho

Presidente: Odacir Klein (PMDB)
12 Vice-Presidente: Henrique Eduardo Alves (PMDB)
22 Vice-Presidente: Jofran Frejat (PPB)
32 Vice-Presidente: Alexandre Santos (PSDB)
Relator. Vic Pires Franco (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

AnibalGomes
Edinho Araújo

Agnelo Queiroz (PCdoS)
Alberto Goldman

Paulo Ritzel
2 vagas

Chico da Princesa Betinho Rosado
Cláudio Cajado Corauci Sobrinho
Duílio Pisaneschi Eliseu Resende
Jairo Azi Fernando Gonçalves
João Maia Iberê Ferreira
Lael Varella Jaime Fernandes
Mauro Fecury José Carlos Coutinho
Mauro Lopes José santana de Vasconcellos
Paulo Gouvêa Luiz Braga
Philernon Rodrigues Nelson Marquezelli
Ricardo Barros Rubem Medina

Bloco (PMDBlPSOJPSLlPSC)

Alberto Goldman
Alberto Silva

Bloco (PPBJPL)

Chico Vigilante (PT) Ary Magalhães
Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá
Maria Laura (PT) Benedito Guimarães
Miguel Rossetto (PT) Darci Coelho
Valdomiro Meger Julio Redecker

PSDB

Ildernar Kussler A1mino Affonso
Luciano Castro Antonio Balhmann
Nelson Otoch Domingos Leonelli
1 vaga Olávio Rocha

PT

Jair Meneguelli Carlos santana
Paulo Paim Jaques Wagner
Paulo Rocha Luciano Zica

POT

Wilson Braga Renan Kurtz

PSB

Fernando Lyra 1 vaga

PPS

Sérgio Arouca 1 vaga

José Pimentel (PT)
Noel de Oliveira
Olavo Calheiros
Sandro Mabel
zaire Rezende

PCdoB

1 vaga Aldo Rebelo

secretária: Talita Veda de Almeida
Local: Plenário Sala 11 - terça-feira, quar1a-feira e quinta-feira-1Oh
Telefones: 318-6987/69900004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente:
12 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
32 Vice-Presidente: Mário Negromonte (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLJPTB)



Duilio Pisaneschi
Jonival Lucas
José Mucio Monteiro
Mendonça Filho
Vic Pires Franco

José Carlos Aleluia
Leur Lomanto
Moisés Lípnik

Paulo Lima
Raul Belém

Jairo Cameiro
Paulo Heslander
saulo Queiroz

PMDB

Cláudlo Cajado
Nelson Marquezelli

1 vaga

Flávio Derzi
Jarbas lima

1 vaga

Armando COsta
Moreira Franco

1 vaga

PPB

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz C1erot
Pedro Novais

Aaylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Bloco (PMDBJPSD/PSLJPSC)

Armando Abilio
Edinho Bez

José Prlallta
Paulo Ritzel

Pedro Novais
1 vaga

Carlos Nelson
Henrique Eduardo Alves
João Natal
José Aldemir
Maria Bvira
Odacir Klein

Secretária: Brunilde Liviero C. de Moraes
Local: Servo COm. Especiais, Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA.À CONSTlTUIÇ~O
N2 2-A, DE 1995, QUE liDA NOVA REDAÇAO

AO ARTIGO 62 DA CONSmUIÇÃO FEDERAL"
(EMISSÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA)

Proposição: PEC-2195

Presidente: saulo Queiroz (PFL)
12 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
32 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Tltular.s Suplentes

Bloco (~FLJPTB)

Bloco (PPB/PL)

Jofran Frejat Adhemar de Barros Filho
OdelmoLeão Bonifácio de Andrada
Prisco Viana Eraldo Trindade
Ricardo Izar Eurico Miranda
Romel Anízio Jorge Wilson
Valdemar Costa Neto Pedro Canedo

PSDB

Adroaldo Streck Edson Silva
Alexandre santos Mário Negromonte
Marconi Perillo Otavio Rocha
Roberto Brant Pedro Henry
Silvio Torres Welson Gasparini

PT

João Paulo Humberto COsta
José Genoíno Marcelo Dada
Miguel Rossetto Padre Roque

PDT

Matheus SChmidt Silvio Abreu

PSB

Fernando Lyra Sérgio Guerra

PCdoB

Aldo Rebelo Aldo Arantes

Bloco (PSB/PMN)

1 vaga ,,Alexandre cardoso

secretária: Maria Helena COutinho de Oliveira
Local: Servo COm. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTrrulÇÃO

9, DE 1995, QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO
ÚNICO AO ART. 180 DA

CONSTITUiÇÃO FÉDERALH

(INCENTIVO AO TURISMO)
Proposição: PEc-9195 Autor: Ricardo "-'cllo

• outros

Bloco (PUPSDlPSC)

Enio Baccl

Marcelo Déda
sandra Starling

Expedito Júnior

SUplenties

Corauci Sobrinho
João Magalhães
Roberto Pessoa

2 vagas

AntOnio Balhmann
Welson Gasparini

Albérico Filho
Hermes Parcianello

Marcelo TeiXeira

Bloco (PFLJPTB)

José A1demir
Nair Xavier lobo
sandro Mabel

PMDB

Ciro Nogueira
Cláudio cajado
Hilário COimbra
Ricardo Barros

Presidente: sandro Mabel (PMDB)
12 Vice-Presidente: José A1demir (PMDB)
22 VICe-Presidente: Nelson Otoch (PSOB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros (PFL)

TItu.es

Eujácio Simões

Hélio Bicudo
Milton Temer

COriolano sales

PDT

PT

AntOnio Carlos Pannunzio
Arthur VirglJio

PSDB

Ciro NogueiraÁtila Lins



PPB PT

Eurico Miranda Paulo Bauer (PFL) João Paulo Carlos Santana
Felipe Mendes Roberto Balestra 1 vaga 1 vaga
1 vaga 1 vaga

PDT
PSDB

Airton Dipp Ênio Bacci.
Alexandre Santos Ceci Cunha

Bloco (PL/PSDIPSC)Nelson Otoch 1 vaga

PT
Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Ushitaro Kamia (PPB)

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONS,TITUIÇÃO NR 171'95, QUE

"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CON~mUlçÃO
FEDJ=RALn (FlXAN,DO EM NO MINIMO 5 E

NO MAXIMO 47 O NUMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposlçio: PEC-17195 Autor: Antonio Joaquim

Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva'(PPB)
Relator: Felipe Mendes (PPB)

Titulares Suplentes

PFLJPTB

AroIdo Cedraz
José Coimbra

José Mendonça Bezerra
Roberto Fontes

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Nilson Gibson

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NR 22 DE 1995, EUMINANDO O SEGUNDO
TURNO DAS ELEiÇÕES PARA OS EXECUTIVOS

ESTADUAIS, DISTRITAL E MUNICIPAIS
Proposlçio: PEC-22J95 Autor: José Janene

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Eurico Miranda (PPB)
32 Vice-Presidente: Paulo Feij6 (PSDB)
Relator: Roberto Valadão (PMDB)

Titular.. Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Bloco (PMDBJPSDIPSL/PSC)

Alzira Ewerton
Carlos Airton
José Egydio

Corauci Sobrinho
Eliseu Resende

Fátima Pelaes (PSDB)
1 vaga

Henrique Eduardo Alves
2 vagas

Bloco (PPBlPL)

João Almeida
Roberto Valadão
Teté Bezerra

Mendonça Filho
Rodrigues Palma
Saulo Queiroz
Wilson Cunha

Eujácio Simões
Eurico Miranda
Ibrahlm Abi-Ackel

José Maurício

João Coser
Mi"on Mendes

Eujácio Simões

PDT

Bloco (PLlPSDIPSC)

1 vaga

carlos Melles
Hilário Coimbra
OsrnirLima
Paulo Gouvêa

Pedro canedo

Fernando Ferro
José Pimentel

AntOnio Brasil
Olavo calheiros
1 vaga

PMDB

Carlos Apolinário
Genésio Bernardino

1 vaga

Koyu lha
Nelson Marchezan
Paulo Feijó
1 vaga

PSDB

Adroaldo Streck
Firmo de Castro

1 vaga

PPB PT

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Carlos Airton
Pedro Valadares (PSB)

1 vaga

Fernando Ferro
Sandra Starling

PDT

Ivan Valente
1 vaga

PSDB Matheus Schrnidt Coriolano Sales

CUnha Lima (PPB)
Roberto Brant

Adroaldo Streck
Alexandre Santos 1 vaga

PSB

Gervásio Oliveira



José santana de Vasconcellos
Paulo Gouvea

Paulo Lima
Rodrigues Palma

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Confúclo Moura
2 vagas

Bloco (PPBIPL)

Felipe Mendes Benedito Guimarães
Gerson Peres Osvaldo Reis
Luiz Buaiz 1 vaga

PSDB

Aécio Neves FlávioArns
Nelson Marchezan Paulo Mourão
Rommel Feijó Ubiratan Aguiar

PT

João Fassarella 2 vagas
João Paulo

PDT

Matheus Schmidt Coriolano sales

Duílio Pisaneschi
Raul Belém
Roberto Fontes
Wilson Cunha

João Almeida
Marcelo Teixeira
Wagner Rossi

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTlTUIÇ~O
Nl! 43-A, DE 1995, QUE DA NOYA REDAÇAO
AO ART. 14 DA CONSmUlçAO FEDERAL

(AUSTAMENTO ELEITORAL»
Proposição: PEc-43195 Autor: Rita Camata e outros

Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
22 Vice-Presidente: Rommel Feijó (PSDB)
32 Vice-Presidente: Roberto Fontes (PFL)
Relator. Roberto Fontes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Suplentes

Costa Ferreira
Lael Varella

luciano Pizzatto
Philemon Rodrigues

PSDB

Davi Alves Silva
Ushitaro Kamia

1 vaga

Bloco (PPBlPL)

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Jorge Wilson (PPB)
Remi Trinta

1 vaga

Nilton Baiano
2 vagas

Alberto Silva
Mário Martins
1 vaga

Affonso Camargo
Chico da Princesa
Paulo Bornhausen
1 vaga

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Esp. - Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-7061 e 318-7065

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nl! 40, DF 1995, QUE 11ALTERA A REDAÇÃO

DO PARAGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO 230
DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL, A FIM DE
REDUZIR LIMITE DE IDADE DOS IDOSOS

PARA EFEITO DE GRATUIDADE DOS
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS E
DOS SERVIÇOS DE DIVERSÃO PÚBUCA"

Proposição: PEc-40195 Autor: Marquinho Chedld

Presidente: Mário Martins (PMDB)
12 Vice-Presidente: Alberto Silva (PMDB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: L80nidas Cristino (PSDB)
Relator.

Titulares

1 vaga

Antônio Carlos Pannunzio
Leônidas Cristino
Mário Negromonte

Carlos santana
João Coser

Serafim Venzon

PT

PDT

Arnaldo Madeira
José Chaves (PMDB)

Vittorio Medioli

Alcides Modesto
João Paulo

Vicente André Gomes

PSB

Gonzaga Patriota

Secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: serv. Com. Esp. - Anexo 11 - Sala 169-B
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇÃQ,Nl! 46,

DE 1991, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA POLICIAL"

PSB

Raquel Capiberibe 1 vaga

Secretária: Angela Mancuso
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11- sala 169-B
TelefoneS: 318-687417052

Proposição: PEc-46J91 Autor: Hélio Bicudo

Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rezende (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Fausto Martello (PPB)
Relator: Hélio Rosas (PMDB)



Titular••

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Car10s Magno
José Rezende (PPB)
Lael Varella
Mauro Lopes
1 vaga

Suplente.

Bloco (PFLJPTB)

Davi Alves Silva (PPB)
Efraim Morais

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

PMOB

22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Benedito de Lira (PFL)

Titulare.

Bloco (PFLJPTB)

Antônio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Lira
1 vaga

Suplentes

Júlio César
Mendonça Filho
Roberto Fontes

1 vaga

POT

Eurfpedes Miranda Magno Bacelar (PFL)
Wilson Braga Silvio Abreu

Bloco (PLJPSOIPSC)

PCdoB

Ricardo Gomycle Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N1l57,
DE 1995,~E "DÁ NOVA REDAÇÃO AO ARTI
GO 14, PARAGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO,

E ACRESCENTA INCISO"
(VOTO FACULTATIVO)

Proposição: PEc-S7J95 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Orcino Gonçalves (PMDB)

PPB

Aloysio Nunes Ferreira
Pinheiro Landim

4 vagas

João Paulo
1 vaga

3 vagas

Coriolano sales

Belinho Rosado
José Car10s Aleluia

Lima Netto
Murilo Pinheiro

Wemer Wanderer

celso Russomanno
1 vaga

Candinho Mattos (PSDB)
Darcísio Perondi

1 vaga

PT

PPB

POT

PSOB

José de Abreu
Vicente Arruda

Matheus SChmidt

Eujácio Simões

A1zira Ewerton (PSDB)
Benedito Guimarães
Gerson Peres

João Fassarella
sandra Starting

Bloco (PLJPSOJPSC)

Expedido Júnior (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

1 vaga Gervásio Oliveira

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Esp. - Anexo 11, sala 169-B
Telefones: 318-706317555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBl!STíVEIS LíQU!DOS
E GASOSOS, DE COMPETENCIA DA UNIAO, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"
Proposição: PEc-B1J95 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Car10s Coutinho (PFL)
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
22 Vice-Presidente: Mario Negrornonte (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Titulare. Suplentes

Bloco (PFLJPTB)

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orcino Gonçalves

Aracely de Paula
Chico da Princesa
Duilio Pisaneschi
Eliseu Resende
João Maia

PMOB

José Egydio

Marta Suplicy
Minon Mendes

1 vaga

A1cione Alhayde
Jarbas Lima

Rogério Silva
2 vagas

Adelson Salvador

PT

PSDB

Herculano Anghinetti (PPB)
Mário Negromonte

Nélson Otoch
Sebastião Madeira

Bloco (PSBIPMN)

De Velasco

Hélio Bicudo
Nilmário Miranda
1 vaga

Fausto Marteno
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparini (PSDB)

Gonzaga Patriota

Euler Ribeiro (PFL)
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
sandro Mabel
2 vagas

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
2 vagas



Secretária: Angela Mancuso
Local: servo Com. Especiais Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, PROFERIR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSmUlçÃO N2 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

42 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSmUCIONAIS TRANSITÓRIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEc-84J91 Autor: Nlclas RIbeiro

Presidente: carlos Alberto
12 Vice-Presidente:
22 Vice-Presidente: Anivaldo Vale (PPB)
32 Vice-Presidente:
Relatora: Elcione Barbalho

Nan Souza
Roberto Paulíno

1 vaga

Hilário Coimbra
Magno Bacelar

Raimundo santos
Zila Bezerra

Cláudio cajado
Heráclito Fortes
José Múcio Monteiro
1 vaga

Francisco Rodrigues (PPB) Ronivon santiago (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7063/7555

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND~À CONSTITUiÇÃO N2
89-A, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAQ AO

INCISO IV DO ~RT. 29 DA CONSTITUIÇAO
FEDERAL" (NUMERO DE VEREADORES)

Proposição: PEc-&9195 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
12 Vice-Presidente: Bosco França (PMN)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: Heráclito Fortes (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)
Adelson Salvador
Bosco França (PMN)
Gilvan Freire

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Carlos Alberto (PSDB) Jaime Fernandes
EliseuMoura Mauro Fecury
Hilário Coimbra Roberto Pessoa
Osmir Lima 1 vaga

PMDB
Elcione Barbalho Euler Ribeiro (PFL)
OIávio Rocha (PSDB) 2 vagas
1 vaga

PPB

Anivaldo Vale Edson Queiroz
Benedito Guimarães Gerson Peres
Raimundo Santos (PFL) 1 vaga

PSDB

AntOnio Feijão Aécio Neves
Arthur Virgllio 1 vaga

PT

Paulo Rocha Adão Pretto
1 vaga Alcides Modesto

PDT
Wolney Queiroz Wilson Braga

Bloco (PSBIPMN)

Adelson Salvador (PMDB) 1 vaga

Bloco (PLlPSDIPSC)

Socorro Gomes

2 vagas

Eujácio Simões

João Coser
Luciano Zica

Teima de Souza

Airton Dipp
Fernando Lopes

Ricardo Heráclio

João Pizzolatti
João Ribeiro

Roberto Campos
2 vagas

AntOnio Aureliano
Cunha Lima (PPB)

Marconi Perillo
1 vaga

Henrique Eduardo Alves
Pedro lrujo

4 vagas

PL

PT

PSB

PDT

PPB

PSDB

PMDB

PCdoB

Francisco Horta

Carlos santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

AntOnio Feijão
Leônidas Cristino
Mário Negromonte
Paulo Feijó
1 vaga

José MaurIcio
1 vaga

Pedro Valadares

Haroldo Lima

Alberto Silva
Aníbal Gomes
AntOnio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeira
Roberto Pau/ino

Basmo Villani
salatiel Carvalho
3 vagas

Jonival Lucas
José Carlos Coutinho



Bloco (PPBIPL) PSOB

Cunha Lima
Francisco Horta
Francisco Silva

PSOB

Benedito Guimarães
Felipe Mendes

1 vaga

Almino Affonso
Vicente Arruda
Zulaiê Cobra
1 vaga

Danilo de Castro
Eduardo Mascarenhas

Paulo Feljó
1 vaga

Nicias Ribeiro
Roberto santos
Zulaiê Cobra

PT

Fátima Pelaes
OIávio Rocha

salomão Cruz
José Genoíno
Marcelo Deda
Milton Mendes

PT

Luiz Mainardi
Nedson Micheleti

Pedro Wilson

Luiz Mainardi
1 vaga

1 vaga

POT

Minon Mendes
1 vaga

Luiz Durão

Ênio Bacci
Silvio Abreu

Aldo Arantes

POT

Coriolano Sales
Matheus Schmidt

PCdoB

Haroldo Lima

Presidente: Wagner Rossi (PMDS)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDS)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPS)
Relator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

AntOnio Feijão

José Egydio
Nilton Baiano

Robério Araújo

Gonzaga Patriota

PSOB

Bloco (PP~L)

Bloco (PLlPSOIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

AntOnio U~o
Mauro Fecury

Philemon RodrigUEi,:s,
Ronivon Sanliaglál

BIoco(PMO~SOIPSLlPSC)

Confúclo Moura
lvandro Cunha Lima

1 vaga

Aníbal Gomes
De Velasco
Paulo Ritzel

Ceci Cunha

Nilson Gibson

De Velasco

Aylson Motta
Alceste Almeida
Jofran Frejat

Fernando Gonçalves
Jair Soares
Luiz Moreira
Roland Lavigne

Secretária: Marlene Nassif
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMEND~ À CONSTlTUIÇ~O,

NlI,128, DE 1995, QUE "DA NOVA REDAÇAO A
I AUNEA "C" DO INCISg XVI DO ARTIGO 37 DA
I CO~STITUIÇAO FEDERAL" ,

(ACUMULAÇAO DE CARGOS - ODONTOLOGO)
Proposlçio: PEC-12B195 Autor: Nlel•• Ribeiro

Presidente: Luiz Moreira (PFL)
12 Vice-Presidente: Fernando Gonçalves (PTB)
22 Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
32 Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
Relator: Paulo Ritzel (PMDS)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

1 vaga

Autor: Hélio Bicudo
e outros

AntOnio dos santos
Átila Uns

Benedito de Lira
João Iensen (PPS)

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

A1Zira Ewerton (PSDB)
Renato Johnsson

Ricardo Izar
Roberto Balestra

1 vaga

Djalma de Almeida César
Hélio Rosas

Luiz Femando (PSDB)
Marcos Lima

Mário Martins
Nair Xavier Lobo

PPB

PSB

PMOB

Proposlçio: PEC-96/92

Cláudio cajado
Corauci Sobrinho
Jairo carneiro
Maurício Najar
Vicente Cascione
2 vagas

AryKara
Gilvan Freire
José Luiz Clerot
José Thomaz Nono (?SDB)
Roberto Valadão
Wagner Rossi

Alexandre Cardoso

Secretário: Silvio Sousa da Silva
LocaI: Servo Com. Esp. - Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-7065/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTlTUIÇÃQ. N2 96,

DE 1992, QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO"

Augusto Farias
Edson Queiroz
Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Prisco Viana



Edinho Araújo
JoãoNataJ

Jorge Wilson (PPB)
José Priante

Nicias Ribeiro (PSOB)
Wagner Rossi

Fernando Ferro
José Macllado

Pedro Wilson

Ezrdio Pinheiro
João Leão

Saulo Queiroz (PFL)
1 vaga

AroIdo Cedraz
Jaime Femandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

salomão Cruz (PSOB)
Urslcino Queiroz

1 vaga

PT

PPB

POT

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini (PSOB)

PSOB

PMOB

Hélio Bicudo
Marcelo Dada
1 vaga

Costa Ferreira (PFL)
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
JairoAzi.
Severino Cavalcanti (PPB)
VICente Cascione
Wilson Cunha
1 vaga

Bloco (PSBJPMN)

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo" - Sala 169-B
Telefones: 318-70626n067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

NII 155""DE 1993, Q~E -ALTERA A
REDAÇAO DO PARAGRAFO 111 DO

ARTIGO 53 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL-
(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEc-155193 Autora: Cldlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione (PTB)
1Q Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)
2Q Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)
3Q Vtce-Presidente: Prisco Viana (PPB)
Relator: Ibrahim Abi-AckeI (PPS)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Aloysio Nunes Ferreira
GiJvan Freire
Ivandro Cunha Uma
José Luiz Clerot
Luiz Fernando (PSDB)
1 vaga

Oanilo de Castro
Robério Araújo (PPB)
Vicente Arruda
1 vaga

Amon Bezerra
OIáviO Rocha

Carlos Cardinal

Eduardo Jorge
Humberto Costa

Gonzaga Patrfota

Ivan Valente
Marta SUplicy

João Mala (PFL)
Sebllstllo Madeira

Átila Uns
Hilário Coimbra

Joio Ribeiro (PPB)
Murllo Pinheiro

Benedto Guimarães
Rogério Silva (PFL)

1 vaga

Luiz Fernando (PSOB)
OIáviO Rocha (PSOB)

1 vaga

PT

PT

PP8

PSB

POT

POT

PSDB

PIIDB

Robério Araújo (PPB)
Tuga Angerami

AntOOio Brasil
Confúclo Moura
Joio Thomé Mestrlnho

Carlos Airton
JalrBolsonaro
Valdenor Guedes

GllneyViana
1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N12133~DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARAGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL-
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)

Proposição: PEC-133192 Autor: NlclJls Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasll (PMOB)
1Q Vice·Presidente: Jair Bolsonaro (PPB)
2Q Vice·Presidente: Roberto Aralljo (PPB)
3Q Vice-Presidente:
Relator: Salomão Cruz (PSDB)

TItu.... SUpIent8a

Bloco {PFLlPTB)

AIceste A1mekla (PPS)
salomão Cruz (PSOB)
Vic Pires Franco
1 vaga

Renan Kurtz

Arlindo Chinaglia
Waldomiro Fioravante

Nilson Gibson

Jovair Arantes
Nicias Ribeiro

Magno Bacelar (PFL)
Renan Kurtz

G10vannl Queiroz Cidinha Campos
SilviO Abreu

1 vaga

Elton Rohnelt

Bloco {PLJPSDIPSC}

~toJúnkw(PPS)

Bloco (PLJPSDlPSC)

Francisco Rodrigues (PPB) De Velasco



1 vaga

Aldo Arantes

Bloco (PSBlPMN)

Adelson Salvador (PMOB)

PCdoB

Haroldo Lima

PDT

Serafim Venzon
VICente André Gomes

Bloco (PLHSDJPSC)

Giovanni Queiroz
Wilson Braga

Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Ursicino Clueiroz (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSOB)
Relator: Oarefsio Perondi (PMOB)

TftulMes Sup~nms

Bloco (PFLlPTB)

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Se!v. Com. Especiais - Anexo li, SaIa 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
NSl 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSmUlçÃO FEDERAL, E PREVÊ

Rt;CURSOS ORÇAMENTÁ,RIOS A NíVEL DA
UNIAq, ESTADOS E MU,NICIPIOS PA~A MANU
TENÇAO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, COM
O FINANCIAMENTO DAS REDES PÚBUCAS FI-

lANTRÓPICAS E CONVENIADAS"

Bloco (PMDBlPSDJPSUPSC)

Darcfsio Perondi Orclno Gonça~
José Luiz Clerot Paulo'RítiIf
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSD.6)

Bloco (PPB/PL)

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: servo Com. Espaciais, Anexo li, sara 169-B
Tewfones:318-706717066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CO~STlTUIÇÃO
NSl 169-A, DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE A

REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E
PREFEITOS MUNICIPAIS"

Proposição: PEC-169195 . Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcfsio Perondi (PMOB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzio (PSOB)
Relator: João Maia (PFL)

Tftulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

1 vaga

Pedro Canedo

Valdomiro Meger
2 vagas

Antonio Geraldo
.JQão Mellio Neto

Rubem Medina
1, vaga-

José Teles
Júlio Redecker
1 vaga

Célia Mendes
Costa Ferreira
João Maia
1 vaga

Alexandre Cardoso

Bloco (PSBJPMN)

Luiz Buaiz

Anfbal Gomes
Elcione Barbalho

Rita Camata
3 vagas

oumo Pisaneschi
Fátima Pelaes (PSOB)

Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

PMDB

Armando Abílio
Confúcio Moura
Darcfsio Perondi
José Pinotti
saraiva Felipe
1 vaga

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Clueiroz

Proposição: PEe-169193

PPB PSDB

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da'Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-B
Telefone: 318-706317055

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Linhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

Carlos Mosconi
Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

PSDB

PT

A1cione Athayde
Fausto Martello

Talvane Albuquerque
2 vagas

B.Sá
Pimentel Gomes

Roberto Araújo (PPB)
Sebastião Madeira

Arlindo Chinaglia
Marta Suplicy

1 vaga

Antônio Carlos Pannunzio
2 vagas

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

José Maurfcio

PT

PDT

Arthur Virgílio
Celso Russomanno

1 vaga

José Machado
Tilden Santiago

Matheus Schmidt



COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
À PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUiÇÃO N2173 DE 1995, QUE
MODIfiCA O CAPíTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PUBLICA, ACRESCENTA NORMAS AS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSiÇÃO

Proposiçáo: PEC-173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
111 Vice-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
211 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

Benito Gama Betlnho Rosado
Eliseu Resende Júlio César
Félix Mendonça Luiz Braga
Mussa Dames Osmir Lima
Paulo Cordeiro Osório Adriano
Paulo Uma Osvaldo Biolchi
RU,bem Medina 1 vaga

PMDB

Alberto GoIdman AntOnio Brasil
José Luiz Clerot EdinhoBez
José Prlante Hélio Rosas
Jurandyr Paixão Lídia Quinan
2 vagas Marcelo Teixeira

Rubens Cosac

PPB

Enivaldo Ribeiro Felipe Mendes
João Pizzotatti Fetter Júnior
Laprovita Vieira Aávio Derzi
Paudemey Avelino VadãoGomes
Renato Johnsson 1 vaga

PSDB

Firmo de Castro Fernando Torres
Luciano Castro SiMoTorres
Luiz Carlos Hauly Veda Crusius
Roberto Brant 1 vaga

PT

Maria da Conceição Tavares José Machado
2 vagas Paulo Bernardo

1 vaga

PDT

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus SChmidt Fernando Zuppo

Bloco (PUPSDIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Bloco (PSBJPMN)

Sérgio Guerra 1 vaga

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Arantes

Secretária: Rejane S. Marques
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, salas 169-B
Telefone: 318-687417067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PRO
POSTA DE EMENDA À CONSTlTU~ÃO N2 175,

DE 1995, QUE H ALTERA O CAPITULO DO
SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL11

Proposição: PEc-D175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão (PMDB)
111 Vice-Presidente:
211 Vice-Presidente:
311 Vice-Presidente: João Pizzolatti (PFL)
Relator: Mussa Dames (PFL)

Titulare. Suplentes

Bloco (PFUPTB)

1 vaga

Nilson Gibson

Fernando Zuppo
SílviO Abreu

Carlos Nelson
Eliseu Padilha

Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

Sandro Mabel
1 vaga

Ivan Valente
,Waldomiro FIOravante

1 vaga

Alexandre santos
Eduardo Mascarenhas

João Leão
Marconi Perillo

Jaime Fernandes
José Carlos Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Rodrigues Palma
1 vaga

Alzira Ewerton (PSDB)
Luciano Castro (PSDB)

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzi

Prisco Viana

PT

PDT

PPB

PSDB

PMDB

Bloco (PSBJPMN)

BloCo (PUPSDIPSC)

Alexandre Cardoso

Eujácio Simões

Euripedes Miranda
Matheus SChimidt

Marcelo Deda
Maria Laura
Teima de Souza

Almino Affonso
Leônidas Cristino
Roberto Brant
1 vaga

Aávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
Vadão Gomes

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Geddel Vieira Uma
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
1 vaga

Bloco (PFUPTB)

Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Vicente Cascione
1 vaga



Bloco (PPBIPL)

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Euler Ribeiro (PFL) Mário Martins
Olavo Calheiros 2 vagas
1 vaga

José Linhares 3 vagas
OdelmoLeão
Silvernani Santos

PSDB

B.Sá Ademir LucaS.
Femando Torres l!damar Kussler
Luciano Castro Itamar Serpa

PT

João Coser João Fassareila
Paulo Delgado João Paulo

PDT

Fernando Ribas Caril Edson ezequiel

PSB

Gonzaga Patriota UbaIdino Júnior

Secretária: Edla Calheiros BiSpo
local: Servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC
N2338-A, DE 1996, QUE "DISPÕE SOBRE O

REGIME CONSmUCIONAL DOS UlUlARES"
(REGIME DOS MIUTARES)

Proposlçio: PEc-338J96 Autor: Poder Executivo
Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
12 Vice-Presidente: Hélio Rosas (PMDB)
22Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PPB)
32Vice-Presidente: AntOnio FeiJoão (PSDB)
Relator: Werner Wanderer (PFL)

Ciro Nogueira
Hilário Coimbra

Hugo Rodrigues da Cunha
Werner Wanderer

AntOnio dos Santos
Nelson Marquezelli
Régis de Oliveira
Vilmar Rocha

COMISS~O ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER
A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSmUlçÃO NR ~01, DE 1995,
QUE "ALTERA O PARAGRAFO 72 DO

ARTIGO 14 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(INELEGIBIUDADE DE PARENTES)

Proposição: PEC-201195 Autor: Euler Ribeiro

Presidente: Nelson Marquezelli (PTB)
12Vice·Presidente: Régis de Oliveira (PFL)
22Vice-Presidente: Silvemani Santos (PPB)
32 Vice-Presidente: Luciano Castro (PSDB)
Relator: Olavo Calheiros (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Osmir Lima Jonival Lucas
Paes Landim José Mendonça Bezerra
Paulo Heslander Ricardo Barros
1 vaga 1 vaga

PMDB

AryKara Rita Camata
Elcione Barbalho 2 vagas
Roberto Valadão

PPB

Augusto Nardes Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá
1 vaga Renato Johnsson

PSDB

Tuga Angerami Feu Rosa
1 vaga Roberto Brant

PT

GHneyViana Inácio Arruda (PedoB)
José Pimentel Pedro Wilson

PDT

EurípedeS Miranda Silvio Abreu

Bloco (PUPSDJPSC)

Eujáclo Simões ExpedIto JGnior (PPB)

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Raquel Capiberibe

secretário: Silvio Sousa da Silva
Local: Serv. COrn. Especiais, Anexo li, Salas 169-B
Telefones: 318-7061n062

PCdoB

Haroldo Lima Sérgio Miranda

Secretária: Marlene Nassif
Local: Sarv. Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7067n066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

Ni 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 72 AO ARTIGO 82 DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QU~NTO ÀS PUNIÇÕES AP~ICADAS,
ATRAVES DE ATOS DE EXCEÇAO,

A SERVIDORES MIUTARES"
Proposição: PEC-188f94 Autor: lalre Rezende

Presidente: Ary Kara (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22Vice-Presidente: Tuga Angerami (PSDB)
32Vice-Presidente: Augusto Nardes (PPB) .
Relator:



Titulares Suplentes Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB) Bloco (PFUPTB)

Abelardo Lupion
Maria Valadão
Osório Adriano
Paes Landim
Vicente Cascione
Werner Wanderer
1 vaga

Jaime Fernandes
José Borba
Luiz Braga

Paulo Bauer
Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos

1 vaga

José Coimbra
Mauricio Najar
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Paulo Bornhausen
Paulo Uma
Ricardo Barros

Claudio Cajado
Costa Fr--eira

Laura Camlú'"
Osvaldo Coelho
Paulo Cordeii ..

Ronivon Santiago
1 vaga

Júlio Redecker
Luiz Buaiz

4 vagas

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Alvaro Valle
Augusto Nardes
Bonifácio de Andrada
José Unhares
Roberto Campos
Valdomiro Meger

Bloc:o (PMDBlPSDIPSL/PSC)

Emerson Olavo Pires Eliseu Padilha
José Luiz Clerot Marquinho Chedid
Maria Elvira 4 vagas
Marisa Serrano
Zé Gomes da Rocha

De Velasco
Fernando Diniz

Marquinho Chedid
Sandro Mabel

2 vagas

Cunha Uma
Hugo Biehl

Jorge Tadeu Mudalen
José Rezende
Pedro Corrêa

1 vaga

PSDB

Bloeo (PPBIPL)

Francisco Rodrigues
Jair Bolsonaro
Jorge Wilson
José Lourenço
Vak:lenor Guedes
1 vaga

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

AntOnio do Valle
Ary Kara
Hélio Rosas
Orcino Gonçalves
Silas Brasileiro
Sirnara E1lery

AntOnio Feijão
Celso Russornanno
Luciano castro
Nicias Ribeiro
Rommel Feijó

Elias Murad
LeOnidas Cristlno

Nelson Marchezan
Vicente Arruda

1 vaga

FeuRosa
Marconi PeriHo
Nelson Marchezan
Roberto santos
Ubiratan Aguiar

Alexandre santos
FlávioArns

Osmanio Pereira
Vicente Arruda

Welson Gasparini

PT PT

Chico Vigilente
Luciano Zica
Marcelo Deda

Silvio Abreu

Gonzaga Patriota

Jaques Wagner Ivan Valente
João Coser José Machado

José Genoíno Pedro Wilson
PDT

PDT
Matheus Schrnidt

PSB
Severino Alves

Nilson Gibson PSB

Esther Grossi
Miguel Rossetto

1 vaga

Sérgio Carneiro

PCDOB

Lindberg Farias Ricardo Gornydde

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: SelV. Com. Especiais, Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER À PEC NS!
407196, QUE ALTERA A RE~AÇÃO DO ARTIGO

100 DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL
(PRECATÓRIOS)

Proposição: PEc-407J96 Autor: Lueiano castro

Presidente: Abelardo Lupion (PFL)
12 Vice-Presidente: José Rocha (PFL)
32 Vice-Presidente: Rávio Derzi (PPB)
32 Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
Relator: José Luiz Clerot (PMOB)

PCdoB

Haroldo Lima Aldo Rebelo

Secretária: Maria Awciliadora
Local: Servo Com. Especiais- Anexo li, Sala 169-8
Telefone: 318-7056/7052

COMISSÃO ESPECIAL
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PEC N2 37o-A,

DE 1996, ... "MODIFICA O ARTIGO 207
DA COfItTlTUIÇÃO FEDERAL"

AUTONOMIA DAS UNIVERSIDADES
Proposição: PEc-3701'96 Autor: PODER EXECUTIVO

Presidente: Marisa Serrano (PMOB)
12 Vice-Presidente: Emerson Olavo Pires (PMOB)
22 Vice-Presidente: José linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Feu Rosa (PSDB)
Relator: Paulo Bornhausen (PFL)

Gervasio Oliveira 1 vaga



Titulares

Bloco (PFUPTB)

Suplentes Felipe Mendes
Sérgio Naya

Marconi Perillo (PSDB)
Moacyr Andrade

Bosco França

Elton Rohne/t

1 vaga

Alcides Modesto
José Pimentel

AntOnio Aureliano
Mário Negromonte

PT

PDT

PSDB

Bloco (PSBlPMN)

Bloco (PLJPSDJPSC)

1 vaga

Secretária: Ana Clara Serejo
L.oa:t SaIv. Can. Esp. - Ane>D U, 8aIa169-8
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANAUSAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

Ivan Valente
1 vaga

Eujácio Simões

Luiz Durão

Jair Soares

Luciano Pizzatto Amon Bezerra
Nelson Marquezelli João Leão

Paulo Bauer

Bloco (PMDBIPSDIPSLlPSC)

Eliseu Padilha Fernando Diniz
José Luiz Clerot Pinheiro Landim
Max Rosenmann Roberto Valadão

Bloco (PPBIPL)

Flávio Derzi Basílio Villani
João Ribeiro Francisco Rodrigues
Nelson Meurer Roberto Campos

PSDB

Luciano Castro Danilo de Castro
Luiz Piauh)llino José Thomaz NonO
Zulaiê Cobra Vicente Arruda

PT

Marcelo Deda Chico Vigilante
Milton Mendes 1 vaga

PDT

Fernando Ribas Carti SiMoAbreu

Ablardo Lupion
CartosMelles
José Rocha
Paulo Cordeiro

PSB

João Colaço Gervasio Oliveira

Secretária: Angela Mancuso
Local: Serv. Com. Especiais- Anexo li, sala 169-B
Telefones: 318-706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS fEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR PRO
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Nicias Ribeiro (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: Sandro Mabel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossatto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes (PFL)
Relator: Cartas Alberto (PSDB»

Titulares

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Cartas Magno

Félix Mendonça
Júlio César

José Rocha
Júlio César
Roberto Pessoa
1 vaga

PMDB

Betinha Rosado
Cláudio Cajado

Luiz Braga
1 vaga

Benito Gama
Carios Alberto (PSDB)
Manoel Castro
1 vaga

Albérico Filho
Eliseu Padilha
Sandro Mabel

Célia Mendes (PFL)
Francisco Silva
José Rezende

JoséAn1ba1
1 vaga

Maria da Conceição Ta..-ares
Miguel Rossatto

Suplentes

PMDB

3 vagas

PPB

Cleonâncio Fonseca
2vágas

PSDB

AntOnio Balhníiilin
Roberto Bra~t

PT
Car10s Santana
Jair Meneguelli

Nicias Ribeiro (PSDB)
2 vagas

Marcelo Teixeira
Pinheiro Landim

1 vaga

PDT

Miro Teixeira Fernando Zuppo

Enivaldo Ribeiro

PPB

José Linhares

Bloco (PLJPSDJPSC)

Ronivon Santiago (PFL) Pedro canedo



Bloco (PMDS/PSDIPSL/PSC)
Lindberg Farias (PCdoB) Fernando Gabeira (PV)
Maria Elvira Udia Quinan
1 vaga 1 vaga

Alberto Silva
Elton Rohnelt
Simara 81ery

3 vagas

Carlos Magno
EliseuMoura

Mauricio Najar
Nelson MarquezelH

Ricardo Barros
Sérgio Barcellos

1 vaga

Belinho Rosado
Eliseu Resende
Lima Netto
Paulo Bauer
Paulo Cordeiro
Rubem Medina
VICente CBscione

Bloco (PMDS/PSD/PSL/PSC)

Alberto Goldman
Barbosa Neto
EdinhoBez
Eliseu Padilha
Oscar Goldoni
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

N!l1.210195, QUE "ALTERA A RED~ÇÃO DA
LEI N2 2.004, DE 3-10-53, QUE "DISPOE SOBRE
A POÚTlCA NACIONAL DO PETRÓLEO E DEFI
NE AS ATRIBU~ÇÕESDO CONSELHO NACIO
NAL DO PETROLEO, INSTITUI A SOCIEDADE
POR AÇÕES PETRÓLEO BRASILEIRO SOCIE-

DADE ANÔNIMA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, DE MODO A REGULAMEN

TAR A EMENDA CONSTITUCIONAL 9,
DE 1995" E A SEUS APENSADOS"

Proposiçio: PL-1.210J95 Autor: Luciano Z1ca

Presidente: Alberto Goldman (PMOB)
12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni (PMOB)
22 Vice-Presidente: Romel Anizio (PPB)
32 Vice-Presidente: L60nidas Cristino (PSOB)
Relator: EIiseu Resende (PFL)

Tituwes S~len~

Bloco (PFLlPTB)

Arnaldo Faria de Sá
Herculano Anghinetti

Wagner Salustiano

Bloco (PPS/PL)

A1zira Ewerton (PSOB)
Jorge Wilson
Severino Cavalcanti

Iberê Ferreira
Laura Carneiro
Marilu Guimarães
Roberto Jefferson

Bloco (PSB/PMN)

Gon~ga Patriota 1 vaga

Secretária: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-755517063

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI
N21.151, DE 1995, QUE "DISCIPUNA A

UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO
SEXO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

Proposição: PL-1.151195 Autora: Marta Supllcy

Presidente: Maria Elvira (PMOB)
12 Vice-Presidente: Lindberg Farias (PCdoB)
22 Vice-Presidente: Jorge Wilson (PPB)
32 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldi (PSOB)
Relator: Roberto Jefferson (PTB)

Titu_.. Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Fernando Gonçalves
Heráclito Fortes
Magno Bacelar

Ursicino Queiroz

PSDB

Celso Russomanno
Salvador Zimbaldi
Tuga Angerami

PT

Osmânio Pereira
Philemon Rodrigues

1 vaga

Cleonâncio Fonseca
Eujácio Simões
João Mendes
Jorge Tadeu Mudalen
Roberto Campos
Romel Anizio

Bloco (PPS/PL)

A1cione Athayde
Arnaldo Faria de Sá

Basílio Villani
Cunha Bueno

José Egydio
Júlio Redecker

Jair Meneguelli
Nilmário Miranda

PDT

Sérgio carneiro

José Genoino
Marta Suplicy

Adroaldo Streck
A1mino Affonso
Eduardo Mascarenhas
L60nkfas Cristino
Roberto Santos

PSDB

AntOnio Feijão
Luciano Castro

Paulo Feijó
Silvio Torres

1 vaga

PSB
PT

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: Sarv. Com. Esp. - Anexo 11, Sala 169-B
Telefones: 318-68741706617067

Fernando Lyra Raquel capiberibe
Jaques Wagner
Luciano Zica
Miguel Rossetto

Matheus Schmidt

PDT

Fernando Ferro
Marcelo Dada

1 vaga

Sarafim Venzon



Bloco (PMOBJPSOIPSLlPSC)

Fernando Diniz
Gilvan Freire

Oscar Goldoni

Benito Gama
Hugo Rodrigues da Cunha

Paulo Cordeiro
Roberto Pessoa

PMOB

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

secretário: SiMo Sousa da Silva
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI NSI 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE -REGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS LEIS COMERCIAIS

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS-

Pr~poslção: PL nl! 4.376J93 Autor: Poder Executivo

Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
lI! VICe-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
22 Vice-Presidente:
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Relator: Osvaldo Biolchi (PTB)

Titulares Supkmtes

Bloco (PFLlPTB)

OUso Sperafico
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)
José Luiz Clerot

Augusto VIVeiros
José Múcio Monteiro
Osvaldo Biolchi
Raul Belém

PSOB

Carlos Mosconi Márcia Marinho
Ceci Cunha Osmânio Pereira
Eduardo Mascarenhas Pimentel Gomes
Jovair Arantes Rommel Feijó
Zulaiê Cobra Vanessa Felippe

PT

Arlindo Chinaglia Humberto Costa
Eduardo Jorge 2 vagas
1 vaga

POT

VICente André Gomes Fernando Ribas carll

PSB

Sérgio Guerra JoãoColaço

José Aldemir
José Luiz Clerot
Marcelo Teixeira

3 vagas

Gonzaga Patriota

PSB

Darcísio Perondi
Eliseu Padilha
Genésio Bernardino
José Pinotti
Pinheiro Landim
Saraiva Felipe

Ayres da Cunha
Euler Ribeiro
Iberê Ferreira
José Coimbra
José Múcio Monteiro
Lima Netto
Roberto Jefferson

Sérgio Guerra

PCdoB

Haroldo Lima Jandira Feghali

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Local: Servo Com. Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-7061n062

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E PROFERIR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI

NSI 4.425/94, DO SENADO FEDERAL, QUE
"PRoíBE A EXCLUSÃO DE COBERTURA
DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE

DETERMINADAS DOENÇAS EM CONTRATOS
QUE ASSEGURAM ATENDIMENTO

MÉDICo-HOSPITALAR PELAS' EMPRESAS
PRIVADAS DE SEGURO SAÚDE OU

ASSEMELHADAS" E DEMAIS
PROPOSTAS EM TRAMITAÇÃO NESTA

CASA QUE VERSAM SOBRE
"PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE"

Proposição: PL-4.425194 Autor: senado Federal

Presidente: Euler Ribeiro (PFL)
12 Vice-Presidente: Talvane Albuquerque (PPB)
21! Vice-Presidente: Zulaiê Cobra (PSDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Pinheiro Landim (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Fernando Gonçalves
Jair Soares

João Magalhães
Laura Carneiro

Luciano Pizzatto
Osvaldo Biolchi

Rogério Silva
1 vaga

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Egydio
José Linhares
Pedro Correa
Talvane Albuquerque

Bloco (PPBIPL)

BasOio Villani
Jofran Frejat

Luiz Buaiz
Severlno Cavalcanti

2 vagas

Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Uma
Valdomiro Meger

Danilo de castro
Jovair Arantes

PPB

Adhemar de Barros Filho
Adylson Motta

Raimundo Santos (PFL)

PSOB

Herculano Anghinetti (PPB)
Nelson Otoch



Milton Mendes
Sandm Starling

PT

Miguel Rossatto
Waldomiro Fiomvante

Esther Grossl
Marta Suplicy

POT

GilneyViana
Humberto Costa

Euripedes Miranda

POT

Fernando Lopes

Eurípedes Mlmnda
1 vaga

2 vagas

1 vaga

José Egydio

Iberê Ferreim
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
2 vagas

Barbosa Neto
Chicão Brígido
Marisa Serrano

Mauricio Requião
Tetê Bezerra

1 vaga

Raquel capiberibe

Arnaldo Faria de Sã
Cunha Bueno
José Unhares

Ricardo Izar
1 vaga

PSOB

Feu Rosa
Jayme Santana
Roberto Santos
Silvio Torres

João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo calheiros
Roberto Valadão
1 vaga

A1zira Ewerton
Jarbas Lima
José Janene
Prisco Viana
Romel Anízio

PMOB

Aracely de Paula
Bonifácio de Andmda (PPB)
Comuci Sobrinho
José Santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

PPB

Presidente: Mendonça Fdho (PFL)
12 VICe-Presidente: Amcely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
32 Vice-Presidente: A1zim Ewerton (PSDB)
Relator: João Almeida (PMDB)

Titulare. Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

PCdoB

Lindberg Farias

Secretário: Mário Dmusio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li, Sala 169-B
Telefones:318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POÚTlCAS,DEVENDOPROPOR,DENTRE

ESTAS, A ATUAUZAÇ_ÃO DO CÓDIGO El:.EITo
RAL E MODIFlCAÇOES NA LEGISLAÇAO
ELEITORAL-PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS A!-TERAÇÕES NA
CONSTlTUIÇAO FEDERAL

Bloco (PSOIPMN)

Fernando Gabeim (PV)

Bloco (PLlPSOIPSC)

Roland Lavigne (PFL)

Carlos Airton
Carlos Camurça

Felipe Mendes
Rogério Silva (PFL)

Valdomlro Meger

Arlindo Chlnaglla

AntOnio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito de Lira
Belinho Rosado
Eliseu Resende

João Iensen (PPB)
Philemom Rodrigues

B.Sã
Eduardo Mascarenhas

Jovalr Amntes
1 vaga

Luiz Fernando (PSDB)
Nlcias Ribeiro (PSDB)

4 vagas

PT

PPB

PSDB

PMOB

Chicão Brígido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro (PFL)
Remi Trinta .
Wagner Rossi
1 vaga

Elias Murad
Sebastião Madeim
Tuga Angerami
Vanessa Felippe

Eduardo Jorge

Laura Carneiro (PFL)
Maria Valadão (PFL)
Valdenor Guedes
Wagner Salustiano
1 vaga

De Velasco

Fernando Gonçalves
Jaime Martins
Luiz Moreim
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Ursicino Q,ieiroz
1 vaga

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PARA DAR PARECER AO
PROJETO DE LEI N2 4.591, DE 1994,

E SEUS APENSADOS, QUE DISPÕEM SOBRE
A POLÍTICA NACIONAL DE DROGAS E DÃO

OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Propo.lção: PL nl 4.591194 Autor: Senado Federal

Presidente:
12 Vice-Presidente: aiesMu~ (PSOB)
22 Vice-Presidente: Remi Trinta (PMDB)
32 Vice-Presidente:
Relator: Urslcino Queiroz (PFL)

TItu....e. SUplentes

Bloco (PFLlPTB)

Bloco (PUPSOIPSC)

Fmncisco Rodrigues (PPB)

PCdoB

Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretária: Rejane S. Marques
Local: servo de Com. Esp. -Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-687417067



João Paulo
Paulo Delgado
sandra Starling

Coriolano sales
Matheus Schmidt

PT

POT

José Genoino
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

Enio 8ecci
Eurípedes Miranda

José Janene
Valdomiro Meger
1 vaga

Firmo de Castro
Luiz Carlos Hauly
Marconi Perillo
Veda Crusius

Laprovita Vieira
Márcio Reinaldo Moreira

Roberto Campos

PSOB

AntOnio Feijão
Fernando Torres

2 vagas

Bloco (PUPSO/PSC)

Valdemar Costa: Neto Marquinho Chedid

Bloco (PSB/PMN)

José Pimentel
Nedson Micheleti
1 vaga

PT

Maria Conceição Tavares
Paulo Bernardo

1 vaga
Fernando Lyra

Aldo Arantes

PCdoB

1 vaga

Haroldo Lima

Coriolano Sales
Fernando Lopes

POT

Márcia Cibilis Viana
1 vaga

Bloco (PUPSO/PSC)

Secretário: Sílvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-706117052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto (PSDB)
Albérico Cordeiro (PTB) Cunha Bueno (PPB)
Aroldo Cedraz (PFL) Fernando Ferro (PT)
Carlos Alberto (PSDB) Simara Blery (PMDB)

Secretária: 8runilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, Sala 169-8
Telefones: 318-7067/6874

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE
LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA,

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL,

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSmUlçÃO FEDERAL

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
12 Vice-Presidente: Edinho 8ez (PMDB)
22 Vice-Presidente: Marconi Perillo (PSD8)
32 Vice-Presidente: Vilmar Rocha (PFL)
Relator: saulo Queiroz (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Francisco Horta

Sérgio Guerra

Ségio Miranda

Eujácio Simões

Bloco (PSB/PMN)

Ricardo Heráclio

PCdoB

1 vaga

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais-Anexo I, s8Ja 169-B'
Telefones: 318-706117062

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS PROCEDI
MENTOS RELATJVOS À D~MARCAÇ~O DAS

TERRAS INDIGENAS E AS QUESTOES
DECORRENTES DESTE PROCESSO

Félix Mendonça
Manoel Castro
Ney Lopes
Paes Landim
Saulo Queiroz
Vilmar Rocha.
1 vaga

Edinho Bez
Eliseu Padilha
Gonzaga Mota
Jurandyr Paixão
Silas Brasileiro
1 vaga

PMOB

Augusto VIVeiros
Efraim Morais
José Coimbra

Lima Netto
Moisés Lipnik

Osório Adriano
Roberto Pessoa

AntOnio do Valle
Marcos Lima
Paulo Ritzel

3 vagas

Coordenador: sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)

salomão Cruz (PSDB)
Sarney Filho (PFL)

Sebastião Madeira (PSDB)
Silas Brasileiro (PMDB)

Anivaldo Vale
Basnio Villani

PPB

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti

Secretária: Edla Calheiros Bispo
serviço de Comissões Especiais - Anexo li, Sala 169-B
Telefones: 318-706217061



Luiz Fernando (PSOB)
Osmir Uma (PFL)

Pauderney Avelino (PPB)
Socorro Gomes (PedoB)

COMISSÃO EXTERNA

PARA, ~O PERíODO DE 17-12~96A 17-1-97,
PROMOVER LEVANTAMENTO DO PROCESSO

PRODUTIVO BÁSICO DA ZONA
FRANCA DE MANAU~

COMISSÃO EXTERNA

PARA AVERIGUAR, NO PERíoDO
DE 17-10-96 A 30-6-97, A AQUISiÇÃO DE

MADEIREIRAS, SERRARIAS E EXTENSAS
PORÇÕES DE TERRAS ~RASILEIRAS

POR GRUPOS ASIATICOS
Coordenador: Gilney Viana (PT)

AntOnio Brasil (PMOB)
Fernando Gabeira (PV)
Gervásio Oliveira (PSB)
Gilney Viana (PT)
Luciano Pizzatto (PFL)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: servo Com. Especiais-Anexo li, 5aJa 169-B
Telefones: 318-706617067

Proposição:
Coordenador: AntOnio Feijão (PSOB)

Titulares

AJzira Ewerton (PSOB)
Aníbal Gomes (PMOB)
AntOnio Feijão (PSOB)
Cunha Lima (PPB)
Elton Rohnelt (PFL)

Autor: Presidência

Suplentes

Jo~,Priante (PMOB)
Luiz Fernando (PSOB)

Pauderney Avelino (PPB)
Salomão Cruz (PSOB)



Subsecretaria de Ediç6es Técnicas do Senado Fedem
RevISTA dE INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

nll 127 . julho/setembro -1995

Leia DeIte IlÚIDero:
Direitos c garantias :fundamentais - Josaphat Marinho
A iatrocluçJo da InMerutoria ao Brasil e • criaçJo de uma nov. dogmática - Amoldo Wald
Justiça Militar: por que sim c por que D1Io1 CompctêDcia - Álvaro Lazzarini
A eoama.içio e • educaçJo bruiJeira- Edivaldo M. Boaveatura

. !(fuDçlIo judicante do Poder Lcgis1atiyo 110 Brasil-Paulo Lopo Saraiva
Direito à moradia - Sérzio Sérvalo da CuDba
Dos efeitos da falêDcia dccn:tada DO estrangeiro - Edilson Pcmla Nobre Júnior
·Apropriaçlo iadébita eJII matéria tributária - Carlos Alberto da COIta Diu
A incidência da Cofins sobre o fAturamento de empresas de incoIpor3Çio de venda de imóveis - Oswaldo
Othon de Pontes Saraiva Filho
A wdio eltávd e. Lei ai 8.971, de 29 de dezembro de 1994 - 000 Eduardo Vaeu Gil
Defesa de direitos coletivos c defesa coletiva de direitos - Teori Albino Zavasck:i
Revido do dedaio da lUforma Pesai (1985-1995). CoDJidel'llÇlles IObre • "Execuçio Pr0viJ6ria da
Seateaça PeaaI" - Maaricio KueIme
A contribuiçIo da Justiça Eleitoral para o apcr:fciçoemcnto da dcmocJacia - José Augusto Delgado
Um. leitura j1Iridiea da pl'Oltitlliçlo iJlfaDtil- JOIiue Role Petry Veroaae
Contrataçllodireta: dispcnsade licitaçio com bescDO art. 24, inc. vm. da Lei nI 8.666I93 -Jorge Ulisses J.
Fernandes
.......raa qriria e estabeJeci.-ato qrário - Fábio Maria de-Mattia
NeoIibcralismo c dc:sadrninistrntivizaçlo - GIadston Mamcdc
Prataçio de CODW- ÜlItJ1IIDCStO de trlIDIpaI'tDda da AdmiDiItrIçio - Jl'Iávio Sátiro FenaandeI
Regimes de coocorrencia c poliúcas de concorrencia na América Latina: o caso do Mcrco5ll1- José Maúas
PerciIa
A~ juilpnldeacial doIliIteaw regiouiI iIi*n.....de pJ'OCeçlo..direitollugnlJlOl- Jece
JaDe Fiorati
C.ontribui~sociais: a <:crtidIo positiva de débito com efeito de negativa em fal:e do § 311 do art. 195 da
Constituição Fcderal- Fabiana de Menezes Soan:s
Iavalidaçlo "ex oIIicio" doi atol admiai.I'lItiWl pelo juiz - JoIé Albérico A. CoIta
A cii8cricionaricãadc adrninistrntiva c o controle judicial de seus limites - Amandioo TeixciIaNunes Júni~
O coatnto COIIl cIiuda de riICO paraaplonçlo de petr6Ieo ao BI'aIiI- 'IbadeII Aadrade da Cuaha
.A Corte lDtcmacional de Justiça c ocuo Estados Unidos - NicaIágua - Fredys Orlando Sorto
Lei IObre o Tribuaal COIIItitacioaaI FedenI Alado. (Lei do TribuIlal COIIItitacional Federal) - LuíJ
MOIIIOBeck
IX CongressoLatino-Americano de Direito Romano (JaJapa-México). Romanismo e indigcnismo dos juris
tas latino-americanos - Silvio Meira
A RapoaubUidade do Estado-Juiz - RoFrio MariaIIo Leite Cbava
Da corrcçllo mooctária dos débitos judiciais trabalhistas - José Pitas

ASSINATURA DA REVISTA DE INFORMAÇÃO LEGlLATIVA
Números 125 a 128: R$ 50.00

Os pedidos deveria 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 estio incluídos os preços postais referentes á remessa através da ECT.

Nome: .
Endereço: ..
Cidade: UF: Telefone: Fax: Telex: .
Data: Assinatura: ..



SUbsECRETARiA dE EdiÇÕEs TtCNiCAS
do SENAdo fEdERAl

CoNsrÍTulçÃO FEÓERAL' ATuÁJ..IZADA cOM ToDAS As Ml.JoANÇAS'ÊFÉruADAS
DESDE A SUA~ÇÃO EM '1988, INCl..UfDAs, INa..UsrvE, TODÀs AS

EMENDAS CX>NS1TfUCIONAlS DE REVISÃO.

Os pedidos ê
Subsecretaria(J~ Edições Téénicas..:..,·senádo Federal .
Praça dos Três Pcderes, Anexo 1. 22.R a'ndar .:.:... 70165-900 - BrasOia"':' 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 Apeio 1 (fundos do CEGRAF, peJo estacionamento à

esquerda) .



DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura s/ o porte ; R$31,OO

Porte' do Correio R$ 96,60

Assinatura dporte

Valor do número avulso

R$ 127,ro(cada)

R$O,30

Os pedidos devem seracompanhados de cheque pagável em Brasília, Nota de Empenho ou Ordem dePagamento
pela CaixaEcon~çaFederal-Agência 1386- PAB~CEGRAF, conta con-ente nO 920001-2 e/ou pelo Banco do Brasil
- Agência 0452-9- CENTRAL, conta corrente n° 5556020414, a favor do '

CENTRO GRÁFICO DO SENADO'<FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasília - DF
CEP: 70160-900

Maiores informações pelos Telefones (06Í) 311-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinatu~eDistribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.
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