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MENSAGEM
Mensagem n 294, de 1994 (Do Poder Executivo) Informa o Senhor Presidente da República sobre a visita
que realizou à República do Chile, no período de ,lO a
13 de março do corrente ano, para assistir às ceri~ônias
que marcaram a transmissão do Governo daquele país.

dos Transportes, providências cabíveis em relação à pavimentação asfáltica da BR-174, no trecho entre CaracaraíRoraima e Manaus-Amazonas.
Indicação n9 470, de 1994 (Do Sr. Aldir Cabral) Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério
da Educação e do Desporto, a inclusão no programa curricular do segundo grau das matérias "Geografia Econômica
e Política do Brasil" e "Noções de Política".
Indicação n° 472, de 1994 (Do S·r. Welinton Fagundes)
-Sugere ao Poder Judiciário, através do Tribunal Superior
do Trabalho, a inclusão de Municípios do Estado do Mato
Grosso em jurisdições de Juntas de Conciliação e Julgamento.

INDICAÇÕES
Indicação n 466, de 1994 (Do Sr. Sidney de Miguel)
- Sugere ao Poder Executivo a adoção de medidas relativas a acidente ocorrido com derramamento de mercúrio
em Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro.
Indicação nV 467, de 1994 (Do Sr. Mário de Oliveira)
- Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Saúde, a instalação de consultórios odontológicos
em Paracatu, no Estado de Minas Gerais.
Indicação n9 468, de 1994 (Do Sr. Mário de Oliveira)
- Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da Educação e do Desporto, a criação de uma Escola
Técnica Agrícola, em nível de segundo grau, no Município
de Cataguases, Estado de Minas Gerais.
Indicação nV 469, de 1994 (Do Sr. Ruben Bento) Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério

PROJETOS APRESENTADOS
Projeto de Lei Complementar n9 185, de 1994 (Do
Sr. Fábio Meirelles) - Concede isenção do Imposto Provisório sobre a Movimentação ou a Transmissão de Valores
e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira às entidades sindicais.
Projeto de Lei n9 4.500, de 1994 (Do Sr. Cardoso
Alves) - Inclui na aplicação da Lei n 9 6.149, de 2 de
dezembro de 1974, que dispõe sobre a segurança do transporte metroviário, o transporte de trens urbanos.
Projeto de Lei n9 4.501, de 1994 (Do Sr. José Dirceu)
- Altera a Lei n V 4.737, de 15 de julho de 1965, que
"institui o Código Eleitoral".
Projeto de Lei n9 4.502, de 1994 (Do Sr. Aldo Ribeiro)
- Proíbe a adoção, pelos órgãos públicos, de inovação
tecnológica poupadora de mão-de-obra.

1- ATA DA 46' SESSÃO DA 4" SESSÃO LEGISLATIVA DA 4!r. LEGISLATURA, EM 10 DE MAIO DE 1994
I - Abertura da Sessão
.
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
111 - Leitura do Expediente
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Prõjeto de Lei n9 4.503, de 1994 (Do Sr. Aldo Rebelo)
- Proíbe a propaganda, de qualquer espécie, de bebidas
alcoólicas, medicamentos, terapias e produtos para fumar
&rivados do tabaco, através das emissoras de radiodifusão
sonora ou de sons e imagens.
Projeto de Lei n9 4.504, de 1994 (Do Sr. Renildo Calheiros) - Dispõe sobre a cobrança de anuidades, mensalidades, taxas e outros encargos educacionais e.dá outras
providências.
'Projeto de Lei n9 4.505, de 1994 (Do Sr. João Paulo)
- Altera o parágrafo 39 do artigo 55 da Lei n° 8.213,
de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de
'Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.
Projeto de Lei no 4.506, de 1994 (Do Sr. Mendonça
Neto) - Torna obrigatqria a comunicação dQs çartórios
de protesto às entidades de Proteção ao Crédito e ao Banco
Central do Brasil, quando houverem aqueles, por erro material, certificado apontamentos ou protestos inexistentes.
, Projeto de Lei no 4.507, de 1994 (Do Sr. Mendonça
Neto) - Dispõe sobre repouso remunerado nas atividades
insalubres e acrescenta parágrafo ao artigo 67 da Consolidação das Leis de Trabalho.
Projeto de Lei n? 4.508, de 1994 (Do Sr. Medonça
Neto) - Torna obrigatória a instalação de terminal de
comunicação nas cabines de elevadores de edifícios.
Projeto de Lei n° 4,509, de 1994 (Do Sr. Jackson Pereira) -.Altera a redação do artigo 64 da Lei no 8.383, de
30 de dezembro de 1991; do artigo 21 da Lei nU 7.492,
de 16 de. junho de 1986; e do parágrafo único do art.
89 da Lei no 7.357, de 2 de setembro de 1985, e dá outras
providências.
Projeto de Lei n~ 4.510, de 1994 (Do Sr. Vasco Furlan)
- Dispõe sobre doações mediante aquisição de "Bônus
Eleitorais", nos termos do art. 38, § 1°, incisos I, II e
m, e § 20 da Lei no 8.713, de'" 30 de setembro de 1993,
que "estabelece normas para as eleições de 3 de outubro
de 1994','. '
Projeto de Lei n~ 4.511, de 1994 (Dó Senado Federal)
- PLS no 73/93 - Dispõe sobre a obrigatoriedade de
incluir na. nota fiscal, o valor do frete do transporte de
combustíveis.
Projeto de Lei no 4.512, de 1994 (Do Senado Federal)
- PLS n9 224/91 - Determina a atualização monetária
,dos dividendos a pagar aos ácionistas das sociedades anôni'
mas e dá outras providências.
Projeto de Lei n9 4.513, de 1994 (Do Sr. João Paulo)
- Isenta do Imposto de Renda os recebimentos hauridos
por ocasião de contrato de trabalho, nas condições que
especifica. _
'
Projeto de Lei n9 4.514, de 1994 (Do Sr. Pauderney
Avelino) - Coíbe o uso de imagens desportivas nas propagandas de cigarros e dá outras providências.
,
Projeto de Lei n9 4.518, de 1994 (Do Sr. Álvaro Valle)
- Determina que a recepção das cédulas de votação, com
vistas às eleições de 3 outubro de 1994, passe a ser feita
em 2 (duas) urnas.
.
Projeto de Lei n9 4.520, de 1994 (Do Sr. Jair Bolsonaro)
- Modifica os incisos I, 11 e IH do art. 29 da Lei n9 8.004,
de 14 de março de 1990, que "dispõe sobre transferência
.de financiamento no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação e dá .outras providências".
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Projeto de Lei n9 4.521, de 1994 (Dq' Sr. Ary Kara)
- Torna dedutível, para fins do Imposto de Renda da
pessoa física, as qespesas com aquisição de medicamentos
para uso próprio e de dependentes.
•
Projeto de Lei n9 4.525, de 1994 (Do Senado Federal)
- PLS no 66/92 - Regulamenta o inciso V do art. 203
da Constituição Federal e dá outras providências.
Projeto de Lei n9 4.526, de 1994 (Do Senado Federal)
- PLS no 14/93 - Autoriza o Poder Executivo a adotar
medidas de apoio aos servidores responsáveis por portadores de deficiências' físicas, sensoriais OÜ mentais.
, 'Projeto de Lei no 4.527, de 1994 (Do Sr. Ivo Mainardi)
- introduz alterações no parágrafo único do art. 17 e
no art. 126 e § 1° da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984
- Lei de Execução Penal.
Projeto de Lei n9 4.528, de 1994 (Dos Srs. Dércio Knop
e outros,2) - Autoriza a criaç'ão de Área de Livre Comér-cio nos Municípios de Dionísio Cerqueira, no Estado de
Santa Catarina, e Barracão, no Estado do Paraná, e dá
outras providências.
PRESIDENTE (Adylson Motta) - Inexistência: de
quorum para abertura da sessão.
.,
.
, PRESIDENTE (Adylson Motta) - Abertura da sessão.
IV - Pequeno Expediente
- .
IVO MAINARDI - Falecimento do escritor Mário
Quintima.
. NIL,SONGIBSON - Recuperação da malha rodoviáriafec;leral no Estado de PernalI\bucp.
.
OSVALDO BENDER - Devolução, pelC\s fábricas
de automóveis, do reajuste em URV repassado aos consumidores.
ANTÔNIO MORIMOTO - Agressão verbal sofrida
pelo orador por parte do Delegado Jovely Gonçalves, da
Polícia Civil do Estado de Rondônia.
PRESIDENTE (Adylson Motta) - Convocação dos
Deputados a plenário para registro de presença.
,ALCIDES MODESTO - Projeto de Transposição
de Aguas, do Rio São Francisco para o semi-árido nordestino.
.
JAIR BOLSONARO - Fixação da data de entradaem circulação do real. Incorporação de Gratificação de
Atividade aos soldos e vencimentos dos servidores da
União.
MUNHOZ DA ROCHA - Celeridade na apreciação, pela O:>missão de Seguridade Social e Família, de
projetos de lei de autoria do orador sobre destinação das
multas aplicadas ao comércio e abertura de crédito para
reaparelhamento de gabinetes odontológicos ou consultórios médicos.
VALDIR COLATTO - Falência do pequeno produtor rural. Urgente atendimento, pelo Governo Federal,
das reivindicações do setor agrícola.
PAULO DUARTE - Retomada da construção da
BR-282 no Estado de Santa Catarina.
ELIAS MURAD - Falecimento do jornalista Januário Carneiro.
JOÃO FAGUNDES - Criação da categoria funcional de Técnico em Agropecuária nos quadros do Ministério
da Agricultura, do Abastecimento e da RefO'tma Agrária.
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CHICO VIGILANTE - Definição da data de entrada
em circulação do real. Uso do Plano de Estabilização Econômica para fins eleitorais. Greve dos polic.iais federais ..
RUBEN BENTO - Exclusão dos servIdores dos antIgos Territórios Federais de enquadramento nos cargos cria.
dos pelos Decretos n"' 2,251 e 2.266.
ÁTILA LINS - Anúncio da apresentação de projeto
de lei sobre a aplicação de multa pecuniária, por não emissão de nota fiscal, às micro e pequenas empresas. ImBlantação de campus avançado de ensino, na área de LIcenciatura Curta' e Ple'na; em Lábrea, Estado do Amazonas.
APARícIO CARVALHO - Inclusao dos servidores
dos antigos Territórios Federais entre os be?eficiários ~a
gratificação pelo exercício de função de dIreção, chefIa
ou assessoramento, ,conhecida como "Lei dos Quintos".
REDITÁRIO CASSOL - Exclusão dos servidores
dos antigos Territórios Federais de enquadramento nos
cargos criados pelos Decretos ng; 2.251 e 2.266. Exigência
da comprovação de denúncias para cassação de mandato
parlame~tar.
.' .. , '
..
EDUARDO JORGE -Instalação de incinerador,de
lixo n~s proximidades de bairros residenciais da zona leste
de São Paulo, Estado de São Paulo.
ÉLIO DALLA-VECCHIA - Fixação da data de entrada em circulação do real. Esperança na renovação do
mandato dos Parlamentares trabalhadores e honestos.
. JOSÉ LUIZ MAIA - Redução dos valores dos Fundos de Participação dos Estados e dos Municípios.
'
., 'LOURIVAL FREITAS - Falsidade das premissas
informadoras do Plano de Estabilização Econ6mica:
'JOSÉ CARLOS ALELUIA - Projeto de Transposição de Águas do Rio São Francisco para o semi-árido
nordestino.
NÉLSON BORNIER - Urgente reabertura do Hospital da Posse, Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro.
Prostituição infanto-juvenil no País. Aplicação da Unidade
Real de Valor - URV - nos contratos de locação de
imóveis.
NEY LOPES ~ Greve dos policiais federáis. '
MARILU GUIMARÃES - Quadro de desenvolvimento reinante no Município de Amambaí, Estado do Mato Grosso do Sul.
VICTOR FACCIONI - Adoção de programas para
melhoria dos padrões de saúde pública no País.
MAURO SAMPAIO - Inclusão do umbuzeiro entre
as espécies vegetais proibidas do abate indiscriminado.
COSTA FERREIRA - Recuperação e conservação
dá malha todoviária federal.
LUIZ PIAUHYLINO - Implantação do Programa
Vida e Saúde, em Caruaru, Estado de Pernambuco.
LÉZIO SATHLER - F{nanciamento do Programa
de Crédito Educativo.
OSVALDO MELO - Desburocratização do Serviço
de Patrimônio da União no tocante ao registro-de imóveis.
PRESIDENTE (Edmar Moreira) - Inversão da ordem dos trabalhos na sessão.
GERMANO RIGOTTO (Pela ordem) - Indagação
sobre existência de matérias na Ordem do Dia.
PRESIDENTE (Edmar Moreira) - Resposta ao Deputado Germano Rigotto.
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v - Grande Expediente
PEDRO TONELLI - Presença em Brasília, Distrito
Federal, de trabalhadores rurais para as manifestações do
movimento "Grito da Terra Brasil". Propostas do Núcleo
Agrário do PT para o financiamento agrícola.
MORONI TORGAN (Pela ordem) - Greve dos policiais federais.
CARLOS LUPI (Pela ordem) - Representação encaminhada pelo orador à Corregedoria-Geral Eleitoràl para
a cassação do registro da candidatura do Senador Fernando
Henrique Cardoso à Presidência República.
'
VASCO FURLAN (Pela ordem) - Campanhas pro- •
movidas pela Rede Brasil Sul de Televisão - ' RBS para duplicação da rodovia BR-I01 e para a reconstrução
do Hospital de Caridade em Florianópolis, Estado de Santa
Catarina.
BONIFÁCIO DE ANDRADA (Pela ordem) - Continuidade das obras de alargamento da rodovia BR-040,
trecho Ressaquinha-Oliveira Fortes, Estado de Minás
Gerais.
VASCO FURLAN (Pela ordem) - Indagação à Mesa
sobre existência de matérias 'na Ordem do Dia.
PRESIDENTE (Robson Tuma) - Resposta ao Deputado Vasco Furlan.
WILSON CAMPOS - Atraso no pagamento dos trahalhadores alistados nas frentes de emergência no Nordeste. Ameaça de fechamento da AssociaçãO dos Pais e
Amigos de Excepcionais em Recife, Estado de Pernambuco.
VI - Ordem do Dia

Apresentaram proposições os Srs. Deputados IVO
MAINARDI, NILSON GIBSON, VIRMONDES CRUVINEL, ELIAS MURAD, FRANCISCO DORNELLES,
RUBEN BENTO, OSVALDO MELO, VALDIR COLATTO, MAURICI MARIANO, MAURO BORGES,
ALOíSIO VASCONCELOS, TELMO KIRST, PAULO
PAIM, ÁTILA LINS, FERNANDO DINIZ, ALDO REBELO, ÂNGELA AMIN, PAULO RAMOS,AGOSTINHO VALENTE, JOSÉ DIRCEU, SOCORRO GOMES.
'
"
PRESIDENTE (Robson Tuma) - Transferência da
presente Ordem do Dia para a sessão de 12 de maio do
corrente.
AUGUSTO CARVALHO (Como Líder) - Inexistência de estratégia governamental relativamente à priorização dos gastos público~
JOSÉ DIRCEU (Pela ordem) - Abaixo-assinado
subscrito por estudantes, funcionários e professores da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em favor
da cassação do mandato do Deputado Ricardo Fiúza.
EXPED no RAFAEL (Pela ordem) - Abastecimento de energia elétrica no Estado de Rondônia.
MAURíCIO CALIXTO (Pela ordem) - Razões da
crise no abastecimento de energia elétrica no Estado de
Rondônia.
GERMANO RIGOTTO (Pela ordem) - Possibilidade de imediata apreciação, pelo Congresso Nacional,
da Medida Provisória n" 482, de 1994.
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VII - Comunicações Parlamentares
BENEDITO DOMINGOS (Pela ordem) - Ocorrência de assaltos a ônibus interestaduais na BR-020.
JNão houve oradores inscritos.)
ALDO REBELO (Pela ordem) - Solidariedade aos,
VIII - Encerramento
trabalhadores do Estado de São Paulo em campanha sala2 - ATOS DO PRESIDENTE
rial e contra o Plano de Estabilização Econômica.
mOGO NOMURA (Pela ordem) -Circular dirigida
a) Exoneração: Weiller Dinizde 0liveira,
b) Nomeação (sem efeito): Edice de Paula Fernandes
pela Secretaria da Receita Federal aos profissionais liberais.
c) Nom~ação: Vâl!ia Maria Azevedo Moreira
,
d) Designações: Osvaldo Vaz Morgado, Rosângel!i
ALCIDES MODESTO (Pela ordem) - Presença dos
Mana da Cunha.
coordenadores do Movimento "Grito da Terra Brasil" no
Palácio,~o Planalto.
COMISSÕES
ROBERTO FRANCA (Pela ordem):-:- Urgente libe.3- RJj:PAÇÃO FINAL
ração de recursos governamentais para pagamento dos'tra-'
PDL n~ 361-B/93; Projetos de Lei n~' 229-C/91;
balhadores "das frentes de trabalho no Estádo"de Pernam1. 888-C/91; 3. 895-C/93; 3. 913-Cf93, '3.-922-C!93"
buco.
,4- ERRATA
MA~CELO BARBIERI (Pela orde~)'':''- Urg~nie:
tramitaç,ã9,do Orçamento Geral da União para o exerçÍcio,
5- MESA"
de 1994., perspectiva da vitória do ex-Goverpl;ldor Oresr~!{
6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
Quércia naS eleições prévias reªlizadas pelo .PMDB para
escolha do, candidato à sucessão'presidenciaL
7 - COMISSÕES
<-

..

e

Ata 'dà 46~ Sessão, em 10 d~'maio de 1994
Presidênciàdó Srs. Adylson Motta: lq Viá:'Presidente;Wilsôn Campos,l'? Secretário;.Edmar
Moreira, 1'? Suplente de Secretári~; Pedro Valadares, Robson Tuma. § 2'? do art., 18 do
Regimento biterno

O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Não havendó
quorum regimental para abertura da sessão, nos termos do
§ 3~ do art. 79, aguardaremos até meia hora"para que ele
se complete.

ÀS 9 HORAS E 20 MINUTOS, COMPARECEM OS
SENHORES:
Inocêncio Oliveira
Adylson Motta
Fernando Lyra
Wilson Campos
Aécio Neves
B. Sá
Edmár Moreira
Francisco Coelho
Alcides Modesto

RORAIMA
ALCESTE ALMEIDA

I

AMAPA

AROLDO GOÉS

PDT
PARA'

.

ALACID,NUNES
AMAZONAS

BLOCO

ATILA LINS

BLOCO
.I'

RONDONIA
ANTONIO MORIMOTO
APARICIO CARVALHO

PPR
PSDB

ACRE
PTB

ADELAIDE NERI

PMDB

DIÁRIO DO CQNGRESSO NACIONAL (Seção I)
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CEARA
ANTONIO DOS SANTOS
ARIOSTO HOLANDA

SANTA CATARINA
BLOCO
PSOB

ÂNGELA AMIN
ORLANDO PACHECO
VALDIR COLATTO

PPR
PSD
PMDB

RIO GRANDE DO NORTE
MARCOS FORMI(;A,

PSDB,

RIO GRANDE DO SUL

/

PARAIBA
ADAUTO PEREIRA

BLOCO

PERNAMBUCO
I

ALVAR:O RIBEIRO

PSB

BAHIA
,'BLOCb
BLOCO

AROLDO CEDRAZ
TOURINHO, DANTAS

ADROALDO STRECK
ALDO PINTO
~O MAGARINOS
LUIS ROBERTO PONTE
ODACIR KLEIN
OSVALDO BENDER
PAULO PAIM
TELMO KIRST
VICTOR FACCIONI
. WALDOMIRO FIORAVANTE"
WILSON MULLER

PSDB
PDT
PPR
PMDB
PMDB
PPR
PT
PPR
PPR
PT
PDT

MINAS GERAIS
AGOSTINHO VALENTE
ALOISIO VASCONCELOS
ARACELY DE PAULA
ARMANDO COSTA
RONALDO PERIM
SERGIO MIRANDA
,

PT
PMDB
.BLOCO
l?MDB

I - ABERTURA DA SESSÃO

PMDB
PCdoB

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Lista de
Presença·acusa o comparecimento de 56 Senhores Deputados.
Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, e em nome do povo brasileiro,
iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leiturl;l da Ata da sessão
anterior.

ESPIRITO SANTO
ARMANDO VIOLA
LÉZIO SATHLER

PMDB
PSDB

RIO DE JANEIRO
}\LDIR CABRAL
ALVARO VALLE
AMARAL NET'l'O
PAULO RAMOS
AI
SAO PAULO

BLOCO
PL
PPR
PDT

ALDO REBELO
PAULO NOVAES

PCdoB
PMI)B

MATO GROSSú
AUGUSTINHO FREITAS

PSOB
BLOCO

PARANA"
ABELARDO LUPION
MOACIR MICHELETTO

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - Pas<;a-se à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
111 - EXPEDIENTE

PP

"
GOlAS
ANTONIO FALEIROS
VILMAR ROCHA

11 - LEITURA DA ATA
O Sr. Edmar Moreira, 19 Suplente de Secretário, servindo
como 29 Secretário, procede à leitura da Ata da sessão antecedente, a qual é, sem observações, aprovada.

BLOCO
PMDB

MENSAGEM N9 294,de 199~
(DO PODER EXECUTIVO)
Informa o Senhor Presidente da República sobre a
visita que reali:ou ã República do Chile, no pe.
ríodo de 10 • 13 de março do corrente ano, para
assistir ãs cerimônias que marcaram a transmissão
do Governo daquele País.
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INDICAÇÃO N° 466, DE 1994
(Do Sr. Sidney de Miguel)

Senhores Membros da C!mara dos Deputados.

Dirijo-me a Vossas Excelencias para Ift!onnt·los de que realiZlli viSIta 1 República
do Chile. no período de 10 a 13 de março do correnre ano. para wislit U cenmônlu que
marearam a traIISIIIlSdO do Governo daquela n"io-ltIIl1 ao Presidenre Eduardo FreI Ruiz Tagle.

Sugere ao Poder Executivo a adoção de medidas relativas
acidente ocorrido com derramamento de mercúrio em Barra
Piral, Estado do Rio de Janeiro.

(PUBLIQUE-SE. ENeAKINHE-SE.1
OCorr.u no . . . d. f.v.reiro próxilOO pas.ado, e.
Barra do

2.
:.linha presença naquelas solenidades. ~e::: Valparaúo e em SantialO. reve
por objetiva nwuCesar ao novo Governo chilena a import1ncia e a priandade que o Brasil conCere
ao desenvolvimento de rel"oes de lIIIlizIde e de cooperaçlo com aquele pais. O Brasil conSUlUI.
hoje. o weeirO par=irO cornercial nw.s imporwlle do Chile. após os Estado$ Unidos da Amtrk:a e
o Japio. sendo o primeiro exponador para o mercado chileno denll'e os pa!.tel da Amtrica LaunL
.Em 1993. nossu exponaçoes para o ChiJe foram superiores a um bilhlo de dólares norre·
americanos.

a
do

Pira1,

E.e.do do

Rio

de

janeiro,

acidente

co.

derraaaaanto d. cerca de 30 kg d. marcOrio de ua .quip. . .nto
de.ativado in.talado no pltio da Red. rerrovilria red.ral. O
acid.nt. t.v. luqar no b«irro de CanUo, que abriga WI&
co-unidada d. b«ixa rende d. c.rca de duas ail pe••oa•.
E.tt.a-•• que 20 kq d. _rcür!o for_ r.colhido.
pela co-unidada, atra"'. daa criança. que brincav_ no
local, e ••pelhado. pelo b«irro.
Trata-n da ua acidente da _ior gravidad••
AnAlise. da
.-.ontltrar_ que poço., vala., córre90. e
a Ar. . da uaa ••cola aprennt_ alto 1ndice da cont_inaçio.

"IJIA

3.
:.!antive reunilo com o Presidenre Patrício Aylwin. em que expressei a
açadec:imento do Governo brasileiro pela forma corno a Governo do Chile conduziu e solUCIonou
o.éuo da br1.IiIeira TIlIia :.1aria Cordeiro V~ a qual fora submetida a COllSll'llllirnenlOS quando
.se enconlnva detida naquele país.

Duranre minha VWlI. mantive WIl~ enll'e'li.sl& eXll'elllllllellre positiva com a
nova Chefe de Eslado chilello. Presidenre Eduardo Frei cxpn:slOU o i n _ de seu Governo
em IDIIIlII' re1al;Cles alDda mais densas e diversiflcadu com o llrUiL Fannulei. na ocuilo. convIre
ao Presideilre Frei para realizar visill oflCial ao Brasil. ainda no correnre ano.

°

Bru1Iia. 13

de

abril

de 1994.

....--,

Ape.ar da .abe~. que a Pr.f.itur. de Barra do
urSA •• tio of.rec.ndo a ••i.tlneie • ce-nidade,
qravidada do fato .rtt.IIda.,. que dava haver
ac~nhaaanto
a
n1vel
federal
da.
.adida.
de
descontaainaçio do local. de ajuda l populaçio contaainada.
Pira1 • e
diante da

o ac:idant. coa cldo 13~ ocorrido _ Goilnia _
onda quatro pe.soes .,rrer_ • cent.na. de outra.·
for_ contaainada., COSI con.aqlllncia. que •• d•••nvolv.rio
einda por -uito. ano., foi ua cruel aprendi.ado do que poda
acontec.r coa a _nipulaçio indevida de lixo "óxico ou
radioativo •

1"',

---

Aviso n· 'S:

P•••oal-.nte visitaao. o local, • tiv• .,. contato
coa ua praoc:up&Jlt. cuo da uaa criança da tr... ano. Cool
sintoMa da contaainaçlo por _rcOrio.

. SUPARlC. Civil.

de·l994..

...... ca.o., cabe ao Pod.r Executivo federal, ••
nouo • ponto da v1sta, .f.tivar toda. a. .adida. e ••u
alcane. para der a ••1stlneia tanto l cOllUnidad. atinqida,
qu.n"o ao. órgio. .."adusi. • -unicipei. .nvolvido. na
.oluçio do ca.o.
Sala da. sauae., _

1_'.-"94

Senhor Primeiro Semttrio.

Encaminho a esa& ~lIri& a Mensqcm com a qual o ExcelenUssimo Senhor
PlesldenU! da República relall a visill que realizou 1 Republica do Chile. no período de LO a L3 de
março elo Cormlre ano.

(Partido V.rde)

REQUERllJENTO Mil
(Do

\

1t

de~CaaaCivil

HENRIQUE EDU
HARClREAVES
Minislro
da Presidblr:ta da Repúblil:a

, DE 1994

Sr. Sidn.y de Migu.l)
Requ.~ o
.DY10 d.
IDdlcac;Ao ao Pod.~ .Jleeut:1Yo,
nlat:l.a a acld.Dt:. ocorrido
COla d.rr.....Dt:o d. _rc6rl0
_ aa~ra do Pl~a1.

S.nhor Pre.ident••
.... t.~. do ert. 113, ineiso I e S li do
Raqiaento Int.rno da Claara do. Deputado., requ.iro e Voa.a

Maio de 1994
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ExcelAncia seja enclllllinhada ao Poder Executivo a Indicaçio
em anexo,

aU'ÇJerinclo

~doção

a
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INDICAÇÃO N° 468, DE 1994

de providências relativa. a

acidente ocorrido com derramamento de mercdrio em Barra do
Pirar, Estado do Rio de Janeiro.

(Do Sr. Mário de Oliveira)
Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Educação e do Desporto,

a

cria~ão

de uma Escola Técnica

gricola, a nível de Segundo Grau, no municlpio de
ses, Estado de Minas Gerais.

ib·10-

Deputado Sidney de Hiquel
(Partido Verde)

,

A

Catagu!

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

.

Senhor Presidente.

o

INDICAÇÃO N° 467, DE 1994

!lunicipio de Cataguases está localizado na Zona

da llata llineira. distando 293 quil6aetrcs da capital. Belo

(Do Sr. Mário de Oliveira)

Horizonte.
1

SUger~

ao Poder Execut~vol por intermédio do ~inistêrio ~3
Saúde, a instalação de consultóríos odontológicos em
P~r~
catu, no Estado de Minas Gerais.

ec:oooeia

local

depende

plantio de cana-de-açúcar e arroz e

fUlldaaeDtala_te
da pecuária.

do

Toda a

região prólriu depImde das atividades priaári....

(PUBLIQUE-SE,' "ENCAMINHe-SE.)

Senhor Presidente.
1

qualidade

aquales que vi"..

de

DlX

vide do

r~

povo

bols&a de

prpsperidade.

"

coapad._l à dos hahit_tes dos paí_ aais atraudas do
Terceira IlUlldo.
~a.....

pois a falta de _ t o básico.. de

ccmdiçtlee de higi_ e a desnutriçiO acarretu 'aoll!lstias
eDdIaicaa e lIUrtoe epid6aiCOll de aui ta ~aYidadll. que
atingea. prillCipal_te. a populaçlo de baiza :nmda.
O
àt~te

da

puorua

dr....tico.

1

saúde

pública

DO

~l

agriccla da regiio. pela introduçlO de forua agricolas . .ia

é

Isto.

_

traria a_to das rendas

dúvida.

aun1cipio. favOrecendo as ccmdiç&s de'"ida na
E:a segundo lugar.

DO

COllUDA,

a IiAcoIIl Técnica prqliciaria a

fizaçia de uaa parcela significativa da juventudt;l local. uaa
vez

Bruil

que

ce

I!DCClIltrar1U

...ia.

joveDll

para

proqredir

culturalaente e para se profissicmalizarea.

fal6Dcia do aiat_ público de

saúde tr....farllClU cc hoepitaia que COD88gUir.. unt_ _
f1lDCiCll&MlDto _ ae:rc:- dllpc»it. . de doentes. lIeles há falta
de

19rícola na regiia ÍI duplo, ?ri_ira. a farução de t.écniCOll
rurais. a niftll de 2i grau. que _lIIlCrari. . a prcduti"idade

aadernas.

lIeste COIltato. evideDt_te a. prt:lbleaaa de saúde

l'Iío suaaam>te

O objetivo de se instalar uaa Escola Técnica

brasileiro,. 'salvo

JMklico e paruédico. aedicaaentos e equipuatoe.

Países aa1S adiantados do ?riaeire llWldo téa eu..

técnicos agrí=las racicmalizadas. graças a disseainaçiO de
escolas desse hpo nas priaeuas décadas do presente século.

Ir_te COIlteato a saúde bucal é ua dos aapect. . da
saúde geral é ua dos uis atingib. 1 c l _ trabalhlldara e
até

~

~

os integrantes da c l _ aédia não displ5ea de

fillADCei:rcJll suficillDt_ para arcar coa as

~

llo

_entO

a

agricultura

brasileira

~

u%9OlDt_te de aedidas que e l _ sua produtividade e. dúvida. usa delas é a foraaçiO de técnicos agrícolas.

coa os trataaentos proporciClladoa pelos cirurgié5ea-dentistu.
~

1 oferta

serviço por entidades públicas é aer_te

que

coa

Indicaçia

esta

proporcionando ...ios para o pL091-=' de Catagu_. que t_

siabólica.
Iro

aunicípio

Gerais. a situaçiO
da população

de

Paracatu.

DO

Estado

de

Ilinas

é ua das uia lIlériu. pois grande parcela

a~ta

gra_

prt:lbleaaa odoDtológiCOll. __

caréncia deste tipo de profissicmais.
O aunicipio

t_ CCIldic;&. de abrigar a referida

escola. por causa da infra-estrutura que já possui.

ter a quea recorrer.

Por esta raia. Senhor Presidente. na fona do art,
113 do RegilleDto Interno.

elabaruos esta indicaçiO.

pela

qual sugeri.as ao Podm- Ellecutivo. através do llinisté:rio da
Saúde. o . . . . da oportunidade e COIlven16ncia de inatalaçia
de COIlSUI tários deDtáriex do IlI1KPS _

!liDaS Gorrais.
Sala das SeseCea.

Paracatu. Estado de

Considerando o ezposto e

DOS

teraoe do Regi_to

Interno ea vigor. sugeriaos ao Poder Ellecutivo. atraYés do
Ilinistério da Educaçio,
o
_
da oportuniàde ..
=nveni6ncia da iDStalaçlO de uaa Escola Técnica 19rícola . .
Cataguases. Estado de !linas Gerais.
'Sala das 'Sessí5es. ea C) ~

O\.\-

q L\.

/1-~O'O G 0rf...-

DEP1lT1DO

DE OLIVEIRA
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INDICAÇÃO N° 469, DE 1994
(Do Sr. Ruben Bento)

tendim.nto das re.lidadas bra.ileiras. Entr.tanto, o M!n18túrio

da

Educaçlo a do O.aporto nlo atantou, ainda, para

de

li

necessidade

ministrar aul •• naata slntido.
A

Por igual, o IXllrc!cio da pcl! tica, nlo

Sugere ao poder Executivo, por intermédio do Ministério dos
Transportes, providências cabíveis em relação à
pav~~ent!
ção asfáltica da BR-174, no trecho entre CaracaraI - Rara!
ma e Manaus - Amazonas.

aar dlatinado, no rutura, a jovlna nlo preparados com u. ~lnl~o

Da! a presentl indicaçlo (lua faço ao
da Educaçlo

Estado de Roraima

localiza-se

na Região AmazOnica,

no

extremo setentrião brasileiro, fazendo fronteira com a Venezuela
e a Guiana. Pela situação geo-polltica, destaca-se nas questões
relativas A integração latino-americana e à segurança nacional,
principalmente por ser depositário de inestimAvel riqueza natural
de minerais e cobertura vegetal.
A BR-l74, construída como estrada pioneira na década de 70,
interliga Manaus, Boa Vista e o Marco BV-8 da fronteira
Brasil/Venezuela, num percurso de 972 quilometros.
Pelas dificuldades com o transporte fluvial no rio Branco,
principal curso d' !gua do Estado, viá.vel somente no periodo de
c:"l.uvaa abundantes, abril a agosto, a rodovia apresenta-se como
a:ternativa factivel para o transporte de pessoas e produtos.
Trata-se de
uma estrada de caráter estruturante e
determinante para o crescimento do Estado, da região e do Pais,
afora sua import!ncia em relação à segurança nacional por
facilitar deslocamentos até a fronteira.
Ressalte-se ainda que, a pecularidade de promover o acesso A
fronteira com a Venezuela, favorece Q intercâmbio comercial e de
turil!slDO co. aquele e outros países da América Central,
contribuindo para a integração continental e a geração de
divisas.
!
oportuno
ampliar
a
comercialização
dos
produtos
manufaturados na Zona Franca de M~naus, destinando-os ao mercado
externo via BR-174.

Após duas décadas de descallo às insistentes solicitações
para o Asfaltamento da rodovia, o Governo do Estado de Roraima,
através de convênios com o 6 Q Batalhão de Engenharia do Exército
e Agora com o DNER, vem realizando o empreendimento dQsde o ano
passado, o qual conta com aproximadamente 288 quilometroB
executados entre Caracarai e a fronteira comivenezuela.
Restam,
portanto,
339 quilometros i/e
Roraima e
265
quilometros no Amazonas sem capeamento asfá. t" o.
Vale ressaltar que Roraima, apesar da riqueza natural, ainda
é um Estado com atividade econômica e orçamento limit~do., para
custear uma obras dessa envergadura, que requer aporte financeiro
considerAvel, para ser concretizada.
Ademais, a responsabilidade sobre aa estradas federaia é do
DNER, órgão vinculado ao Ministério dos Transportes.
Requeremos, pois que sejam efetivadas pelo Poder Executivo,
as providencias cabiveis em relação à pavimentaçAo asf!tica da
BR-174, no trecho entre Caracarai-Roraima e Manaus-Amazona•.
Sala das Sessões, OS de abril de 1994

}koo·

I

do Oe8porto, para

21:1 Grllu, naa escolaa públicas

I!!I

qUI

I'Uniatro

inclua na tÁbua curricular

' do

particulara!, o ensino d.u matérias

"Geografia Econamica e Politica do Sraeil"

11

f.,IOÇI5B! de Politicl

51l3s das Sessl5es em \ Ch. C'

ll

•

'-f

INDICAÇÃO N° 472, DE 1994
(Do Sr. Welinton Fagundes)
Sugere ao Poder Judiciário, através dOiTribunal Superior do
Trabalho, a inclusão de Municípios do ~stado de Mato Grosso
em jurisdições de Juntas de C~~ciliação e Julgamento.
(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

Os Mtmicípios de ALTO ARAGUAIA, ARAGUAINHA E
PONTE BRANCA, todos no Estado de Mato Grosso, não se acham sob
jurisdição das Juntas de Conciliação e Julgamento pertencentes 'a 23'" Região,
no Estado de Mato Grosso, o que leva 'a Justiça comwn, a responsabilidade
pelas questões de natureza trabalhista.
Tramita nesta Casa o Projeto de Lei N" 4.235/93 de autoria
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a Lei N° 8.432, de 1I de junho de
1993, para redefmir as jurisdições das Juntas de Conciliação e Julgamento nas
Regiões da Justiça do Trabalho e dá outras providências.
No texto do referido Projeto de Lei, as Juntas de
Conciliação e Julgamento existentes em Rondonópolis e Barra do Garças têm
jurisdição sobre a quase totalidade dos mtmicipios do Sul e Sudeste de Mato
Grosso, excluindo aqueles acima citados, que têm grande afmidade tanto
política quanto econômica e administrativa,
Assim sendo, sugerimos ao Tribunal Superior do Trabalho,
a iniciativa de Projeto no sentido de submeter aqueles três municípios a
jurisdiçio das Juntas de Rondonópolis ou Barra do Garças, ou mesmo criando
juntas locais, visando dar mais agilidade aos processos com origem na Justiça
Comwn, que acabam por desaguar na sede do Tribunal, já sobrecarregada de
atribuições, enquanto poderiam ser resolvidas com maior brevidade nas Juntas.

INDICAÇÃO N° 470, DE 1994
(Do Sr. Aldir Cabral)

Sala das Sessões, em 06 de.abril de 1994.

1/,' .-/2'1-/"/. / /

Sugere ao Poder Executivo, por intermédio do Ministério da
Educação e do Desporto, a inc lusão no programa curricular
do 29 Grau das matérias Geografia Econômica e política do
Brasil" e "Noções de Pol!tica

Deputado ~LIN!0~

11

H

da'

conhlcimlnto dista importan't!l áraa humaníetica.

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

o

pCdl

~

•

(PUBLIQUE-SE. ENCAMINHE-SE.)

./

REQUERIMENTO
N° ,de 1994.
(Do Sr. WELINTON FAGUNDES)

Senhor Prasidente:
Há um crescante movimente ne Paie em defetla da
ética e da moral na pclItica. Entretanto, os vicies existentes

Propõ< INDICAç.4D 00 TR/Bl".1:.4L SC'PER/UR
815

DO TRABALHO, ad~fi",ç'ãod~Jlmsd'çõe.fd,
JwJlar de ConCllU1Ção e julgomento 110 Estado
dI Alato Gro.uo.

distorçl5es datactadas, somente poderio ser corrigidas mediante o

adestramento das novas geraçi58s para o exercicia da atividade
tica, eabendo-sa que hi entre os polIticos du hoje os
pactuIIJI com a imoralidadl

li

qUliI

nlo

pol!
co!!!.

Senhor Presidente,

nllm com procldimento!! aéticos.

A "geografia IIconemica e politica do

8rasil ll

merlCI slr Ixallinada como matéria curricular, visando o melhor

B!!,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no art. 113, inciso I, e
parágrafo 1°, do Regimento Interno, redação da Resolução N° 10, de 1991, o

Maio de 11)1)4
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obséquio de enc~ ao Senhor Presidente do Tribunal Superior do
Trabalho a INDICAÇAO anexa, a qual sugere a adoçA0 de providências no
sentido de definir jurisdições de Juntas de Conciliação e Julgamento 110 Estado
de Mato Grosso.
Sala das sessões, ~dc abril de 1994.,

um~ soc~ed~d.

seus dire1tos
do F.is.
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Que se pretende. c.d. vez ma1~.
e devere.
&
oarticiP. do

desenvQlv~mento

~lustr&s
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Dcputad~

segmentos de
cOn.~i.
de
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P.r..

Por

est~s

raz~es

no Conqre.so

S.illa das

_

SRs5~es.

p.r. com

cont~mos

n.c~cn.l

em

oS

o endosso dos
d •• t.

~Drov •• ~o

de

Ol{-

de 1994.

,.=#~,J
''LEGIS~ÇÁO aTADA ANEXADA PElA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISlATIVOS - CeDI

LEI N9 8.432, DE 11 DE JUNHO DE 1992

CONSTITUIÇÃO

10M • crilçlo de JunlU de
ConcililÇlo e JulzamenlO nás Re~lleI da
Displle

Justiça do

REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASIL

Trabalho, defme jurisdiç(les e cU

1988

oulrU providenciu.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
N° 185, DE 1994
(Do Sr. Fábio Meirel1es)
Concede isenção do Imposto Provisório sobre s Movimentação

ou a Tr~nsrnis5ãc de Valores e de Créditos e Direitos de
tureza Financeira às entidades sindicais.

(As COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAO; E DE
JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54))

N~

CONSTITUIçAO

~

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Capítulo I
DOS DIREITOS E DEVERES INDMDOAIS E COLETIVOS
Art. So Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
, ..•••........ _-.. _ _........•.. -...........•........
Titulo VI
DA lRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO

Art. 1.

do

3~c ~5.ntos

Imccsto

d*bJ.tc nas conta. d. QUR trAtA o J,ncJ,so I do art.
Ccmcl.mentar n.
77. d. 1993. d. titul~rJ,d.da da

:a

dA LaJ,

ant1d~de.

5indic~is.

P~rÂQr~fc

de seus

único.

O Poder Executivo. At~av.s
AS norma. neCR$•• rl.s •

6rQ~o. cc~c.tente• • • x~ed1r.

• x.cu~~o d•• ta LRi ComDlRmentar.
Art. _.

Est~

lei

entra em

v~qor

na dAtA de

SUtil cubli.c:.c;):o.

...

Art.
c:ontrar1.o.

Capítulo I

Provis6r~o

sobre..
MovJ.mentac:::lc ou
a
Tran!imJ,5s~o
d.
').. 101"".. .. de
Crédi.tos e
Dire.1.tos d. N.. tUl""1t2a Fi.nanc:e1.l""A 050 lanC::ilmentos ..

em

d.J.spCSic;;~es

JUSTIFICAÇlIlll

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL

.••.•...........•...............................................

Art. ISO. Sem prej6ízo de outras garantias asseguradas ao
contribúinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal
e aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
11 - instituir tratamento desigual entre contribuintes que
se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;

o

oresente projeto d. lei obJ.t.J.va .J.sentar do
sobre a Mov1m.ntac;;~o ou 4 rransm1SS~O de
V~lores e
de Crãd1.tos ~ Direitos de Natur.~_ F1nanCe1.r. IPMF - .5 movlm.ntaC;;~RS de numerâric atetuAda5 001'" ~nt1dad.5
S1.nd1Ca1S &travàs do 51.stema banc~r1c.
Imposto

F~ov1.sor~o

Ao e5tabelec.r lâent1co tratamento tribut~rLQ
Cara as ant1.dades repre••ntativas tanto d. tr4b~lhador.s
como oatronA1-S.
o oroJeto Qm tel. atende ao
principio da
lQu.ld.d. ou isonomi •• ccns.Qrado no art. 5. d~ Ccn5t1tu1~~C

Feder.l

Q

Que s.

reflete nA

vedac;;~c

contidA

no art.

l~O.

inCiSo 11 do mesmo diploma leQal.

Por outro
p~oel

d~s

~ntldades

lado.

*

5ind1c~is

d.sn.c.55~riO qnf.tiz~r

no

fortalec~mento

o
des

~.

Seção O
Das limitações do Poder de Tributar

LEI COMPLEMENTAR

N~

77, DE 13 DE JULHO DE 1993( 0 )

In.titui o Implnto ProvilJÓrio .obre e
ou e Tren.mi...o d.. Velo·
reI .. d. Crédito• • Di,."ito. de N etu,.".. Fi·
neDo"ire IlPMF} "d. outr.. provid'nci...
Movim.nte~o

o PRESIDENTE

DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte lei complementar:

7312
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•

Art. l! Fica instituído por esta lei complementar o Imposto Provisório sobre a Movimentaçto ou a Tranlmislio de VaIares e de Créditol e Direitos de Natureza Financeira IIPMFI.
PlrálP'afo único. Conlidera-se movimentaçto ou tranlmisslo de valores e de créditos e direitol de natureza financeira
qualquer operaçto liquidada ou lançamento realizado pelai entidades referidas no art. 2!. que representem circulaçto escriturai
ou física de moeda. e de que resulte ou nlo transferência da titularidade dos mesmos valores. créditos e direitos.

(Do Sr. Cardoso Alves)
Inclui na aplicação da Lei n9 6.149. de 2 de dezembro
de
1974, que dispõe sobre a segurança do transporte metroviá
rio, o transporte de trens urbanos.
-

(As COHISSOES DE VIAÇAo E TRANSPORTES, E DE CONSTITUIÇAo E
JUSTIÇA E DE REDAçAO (ART. 54) - ART. 24. lI)

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1; - Inclui-se na aplicabilidade da lei n;
6.149, da 02 dezeMbro de 1974, o transporte de trens urbanos.
Art. 2; _ A autoridade local expedirá o Regul!
Mento de Transporte de Trens Urbanos, confor~e o art. 7;
da
citada lei.
Art. 3; _ Esta lei entrará e~ vigor na data de
sua publicaçlo, revogadas as disposiç~es e. contrário.
JUSTIF'ICATIVA
O transporte ferroviário urbano. antigamente d~
no.inad~ "trens de subúrbio", envolvendo o deslocamento diário
oe grande .assa de usuários e operado por e.presas públicas e~
pecializadas, pode ser definido como um ".etrô de superfície".
No entanto, a Segurança dos trens urbanos
nlo
de um instrumento legal que lhe dê o respaldo
necess.!
rio. sua atuaçlo na segurança da operaçlo e dos usuários.
disp~e

A lei 6.149, de 02 de dezembro de 1974, que dá
respaldo • atuaçlo da segurança da operaçlo e do~ usuários do
metrô, poderá, se entendida sua aplicaçlo, atender
também às
necessidades da segurança dos trens urbanos, o que permitirá juntamente com outras - transferir a esses trens a mesma Qual!
dade de serviço e atendl_ento ao público, característica
d~
.etros.
de 1994.
Sala das Sessloes,
ALVES

_ .

~

-.

-

•

LEI N° 8.149 DE

D!: 2
1974

DE DaFJlOIaO

Dúpóe sobre a .,egl:":z:-zça do trcl7l'porte metTovlCirio e cL.:i OutrQS 'fITO-

viàéncias.

O Presidente da Repábllca,

.
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"LEGISlAÇAO CITADA ANEXADA PELA
í..uORDENACAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI'

Art. 2! O fato gerador do imposto é:
I - o lançamento a débito. por instituiçto financeira, em
contas·correntes de depósito. em contas-correntes de emprésti·
mo, em contas de depósito de poupança. de depósito especial re·
munerado e de depósito judicial, junto a ela mantidas;
11 - a Iiquidaçto ou pagamento, por instituiçto financeira. de quaisquer créditos, direitos ou valores. por conta e ordem
de terceiros, que nlo tenham sido creditados, em nome do bene·
ficiário, nas contas referidas no inciso anterior;
111 - o lançamento. e qualquer outra forma de movimenta·
çto ou transmisslo de valores e de ctéditos e direitos de natureza financeira. nlo relacionados nos incisos anteriores, efetuados
pelos bancos comerciais, bancos mUItiplos com carteira comerciai e caixas econômicas;
IV - a Iiquidaçio de operações contratadas nos mercados
orltanizados de IiquidaçiO futura;

........ _

•

FaÇO .saber que o ConlJre.sso Nacional
decreta e eu sa.nciono a ~int.e Lel:
Art. 1- A segur3nça do transporte
metroviário incumbe à l)!!::;.t;()!l JUr1<i1ca que o execute, o!ls~!"\'a:b o disposto nesta Lei, no r~ulame:lto do serviço e nas instruçõa5 de operações de
tráfego.
Art. 2- Para os fins desta I.el. Incluem-se na segur:lnça do tra:JSporte metroviário a :>r~rvaç:;.o do patrimõnio vinculado k t:le, as medl:1a!
de natureza técnica, administrativa,
policial e educativa que vist'm a rl::gu aridade do tráfego, a incohunidade e comodidade dos usua.!'ioo. à pr~
vençao de acidentes, a higiene e a
manutenção da ordem em SU:I.S Instalações.
Art. 3° Para a seg:lranc:l. do transporte metroviáriO. a pessoa Juridica
qUe o execute deve m3.:lt~!' corpo propno e especializado d:l agente :1€ segurança com atua.;:io r.as areas do
serVIço, especialmen~e nas estações,
.linha.t; e carros de transporte.
Art. 4° O corpo de segurança do
metrO colabOrará. com a Polícia local para manter a Ordem pública,
prevenir ou reprimir crimes e contravenções pena:'; r~as areas do ~r
VIÇO de transporte metro\·iário.
I 1° Em qualql1~!' . emergên<:1a ou
ocorrência. o corpo de .segurança devera tomar imediatamen&e as provldências necessárias a. manut~!lção Ou
restabelecimento eia normalidaae do
trâfego e da ordem nas' depenc::ências
do metrO.
§ 2n Em caso de acidentP.. crllne
ou contravenção penal, o corpo àe segurança do metrô arlot:ua as Pl'IJV1dências previstas na T.ei n° 5.970, ce
11 de dezembro de 1!J73, indej:'e!làentemente da presença de autoridade
ou agente policial, 1evendo ainda.:

I _ Remover os leridOlt· para p:onto-lIOCOrro ou h06pital;

Il - Prender em fla!!!:ran~ <.'s autores d06 crimes ou contrl1vençõe:; penalS e apreender V5 imtrument.rJS e
os objetolS que tiverem ,"Cla.;áo com o
fato, entregando-os à llutorIdad.e pollclal 'compet~nte; e
III - Isolar o local para veriflcaçbes e pericias, se !JOSSível e convemente, sem a. paraiisação do tráfego.
Art. 5° Em qual:luer dos ca.sos a.
qUtl ~ ref~rt: o § :.lO do artigo anterior. apos a adoção das p!'cVldencia.s
previstas, o corpo lle seg.u:aoça do
nll:ltrô lavrará, ".ncaminhando,o à
autoridade policial ccm[letenta, bole-
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cessados emolumento previsto no regulamento do tra.nspor..e ~trovjário.
nunca superior a 11 ro (um quarenta
a.VOS) do valor do saIário·minimo a
que se refere este .lrtlgo>.
Art. 7'> O reguJamE'nto de traI1l5porte metroviário, que será expedIdo pela.
autondade local, além de pormenorizar o modo e a form<l. de o~Tação ao
serviço, a conduta :.lo u.:;~lario. 05 direitas e deveres da exe::utora e as.
atribuições e o proct~iment.) :io corpo de segurança, 'J!lBerV<l.jo o dL;po.sw nesta Lei. cstabelecerà as multas
e demais sanções admulÍstratlvas.
para 08 infratores :.le SU:lS disposIÇót'S.
com previsão de recul"3OS para cada
caso.

tim de ocorrência em qne serão consIgnados o fato, as PP..&>OdS nele envolvidas, as testemunhas e os d.emlil5
~Jementa5 úte15 para o esclarecunento da verdade.
Parágrafo unico. O boletim de
ocorrênCIa. se eqUl?a.ra. ao r~lstl"O po!lera! de ocorrencia para todos os
!lns de direito.
Art. 6° A executora do transporte
metroviá~io é obriga.·ja a fornecer às
vitlmas de acidentes nele ocorndlJs,
como aos seus ben~fici;ici.:lS ou a outrOti interessados, COpia alltentlca.aa
do boletlm de ocorr~nCl:3. :10 prazo
máximo de dez cllas. contajos da \lata
do recebimento do p~ctido, sob I'ena
ae mu.ltll. correspon::1en";e a dt:z vezes
o valor do maior ::al~rio-mimml) vigente ::0 País a ~pOCa., se o requerimento for da viti:na. ou benehciárlO desta. e a dU:ls Vt'ze5 o citado valor, se de terceiro com legitimo interesse próprio. devendo a. metade da

Art. 89 Esta Lei entrará ..m vigor
na. data de sua publ1c3oÇ'io. revvgaaas
aos ctlspo&1çães em ::ontr:írio.
Brasília, 2 de Jez~r:lbro de 1974;
153- da Independência e 86- da
República.

multa entregar-se aO requere-nte da
cópia.
Parágrafo único. Pelo fornec1mento da cópia do boletlm de ocorrência poderá ser c,)bta.do dos inte-

EJufuTO GEISEL

Armando Falcdo

a) qUllntla equivalente ao mlmero de eleitores da respectiva

PROJETO DE LEI N° 4.501, DE 1994

unicIada da Federaçlo mulliplicado por 0,14 UFIR; e

(Do Sr. 1~ Dirceu)

b) qllllntlll equÍVlllanta 110 número de quilOmetros quadrados

corraspondanta

Altera a Lei n9 4.737, de 15 de julho de 1965, que "in.titui o Código Eleitoral".
(A COMISSAo DE CONSTITUIçAO B JUSTIÇA ! DE REDACAoI
Artigo 1': O Titulo V, da Parte Quinllll, da Lei 4737, de 15 de
julh,' de 196!5, passa a ter a seguinte recfaçio:
'PARTE QUINTA" Titulo V" "FINANÇAS NAS CAMPANHAS ELEITORAIS":
CAPITULO /- DA ARRECADAÇÃO DE RECURSOS

"Art. 365: O Comitê Financeiro do Partido' responsavel pela
arrecadal'io e aplicaçio dos rec:ursos em campanhas eleitorais.
§ 1': A coostiIuiçio do Comitê é obrigúóriJI a seU registro
dever6 ser feitio pelo Partido até dez dias após a escolha de seus candidatos:
1- no Tribunal Superior Eleitoral, o nacional, referenla às
eleiçõas presidenciais;

11- no Tribunal Regional Eleitoral, o esladual, referente às
eleiç6as a Gov«nador, Senador, DepulIldos Federais e EslJlduais;
II!- no Juizo Eleitoral da Coman:a, o municlpel, r.en6a ..
aleiyOes a Prefeilo a Vereador.
§ 2": É obrigatório ao Comilf e facultativo ao candidafll abrir
con1u bancárias especlllcas pera ragistw lodo o movimento financeiro ela
campenl1ll.
"M. 386: Para as eleições a selam _Iizadas, o Jimila mólmo
pera 0$ ga60s do pertido ou coligaçlo com a campanha ela cada candidato, seIi
caIcuIIldo com bne llII UFIR ou ~ outro Indice de rafeftncill que venhII a
subslIlul-la, observando-M 0$ seguinlllle critérios:
I- Para Prasldente da Rep(lblica, o limite màximo , a qUlllllia.
aquMtlante 110 rulmaro de eIaitom do Pais, mullIpIiclIdo por 0,5 UFIR.

11- Para Govemador, valor equivalente a dois milh6ee de
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acrescido de:
.) ql.lllntla equivalenta ao número de eleitoras da respectiva
unidade da Faderaçio mulllp/icado por 0,6 UAR; a
b) quantia equiv*rt8 ao número de quil6me1ros quadrados
correspondanle à super1lcla ela unidade cWFaderaçio multiplicado por Ull1ll UFIR;
11I- pera S&nlIdor, o VlIIor equivalente a um mithlo de UAR

*supedlcia da unidada da FecleraçIo multiplicado por 0,6 UfiR;

IV- para Deputado Federal, valor equivalente a cem mil UFIR

aerescido da:
a) qUllntla equivalente ao resultado da divisio do número de
aIaiIores ela unkMKla da Fadaraçlo pelo número de lugares a preencher,
multiplicado por 2 UFIR; a
b) quantia equivalanla ao número de quilómalros quadrados
correspcndenta super1lcie da unidade da Federaçlo multiplicado por 0,15 UFIR;

*

V· pera Deputado EsladUIII e Distri1aI, o valor equivalente a
quarante mil UFIR acrescido de:
a) quantia equivalente ao resultado da divisio do número da
elailllres da unidade da Federaçlo pelo número de lugares a preencher,
mulllplicado por urna UFIR; e
,
b) qllllntia equivalente ao número de quilómelros quadrados
COI'IWf'OIldent superllcie ela unidade da Federaçio, multipliCado por 0,05 UFIR.

*

VI- pera Prefeito e VICe-Prefaito, o valor equivalente a
quinhantas mil UFIR acresçido d e : .
, _
.
a) quantia equivalante ao número de aleitor. . do respectivo
municlpio multiplicado por 0,14 UFIR; e
b) quantia equivalente ao número de quilOmelros quadrados
correspondente à superftcie do municlpio multiplicado por 0.6 UFIR;
VIi· pera V_cIor, o VlIIor equivalente a quarenllll mil UFIR

acrescido de:
a) quantia equivalanla ao resullado da divisflo do número de
eIaltoras do Municlpio pelo número de lugares a preencher, multiplicado por uma
UFIR; a
.
b) quantia equivalente ao número de quilOmetros quadrados
correspondente à superflcia do municlpio, multiplicado por 0,05 UFIR.

"Arl 367: A pertlr da escolha dos candidatos pelo Partido ou
CoIigaçlO, pessoas flsicas ou juridicas poderio fazar doaçOes em dinheiro, ou
estimàveis am dinheiro. pera as campenhu eleitorais, respeitados os seguintes
limites màXirnos:
a) pera pessoa llsica, até 45.000 (quarenllll a cinco mil) UFIR;
b) para pessoa jurídica, até 135.000 (cento li trinta li cinco mil)
UFIR;

§ 1': Os valores eslabelacidos MSte artigo referam-se ao lotai
de doaçOes de uma dada pessoa flsica ou jurldica, a partidos ou candidatos,
duram. 'odo o pIeilo ekoiloral.
§ 2': A ~o em dinhairo será afatuada através de depósito
de cheque nominativo ao Comité Financeiro, com • identilicaç60 do depositante, na
banc4lrla abarla pelo perlldo ou candidafll para essa limo

çonta
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§ 3": A do8çIo feiIII a um pmtldo integrante de coIigaç1o
presume-M dirigida somente a ele, salvo se no dapósilo ou por outro meio hibil e
convincente o ~ expressar estIr destinada ao conjunto dos parlldos.

"Art. 373: As sobras de recursos financeiros de campanhas
8fltJtorais deverlo ser declaradas nas pres~es de contas, permanecendo

"Art. 368: É vedado aos ParlldO$ e Qlldidalos receber, direta
ou inelirelamente, sob qualquer forma ou prelexlo, doaçIo em dinheiro ou _mive!
em dinheiro, inclusive atrav6s de publicidade de qualquer esp6cle, procedenle,d8:

Parágrafo único: Após a an/tlise das contas pela Justiça
EIeiloJaI e o julgamento de eventuais impugnaçOes ou recursos, as sobras referidas
neste artigo serlo entregues ao Partido.

I- entidade ou governo tlS1rangeiro;
11- autoridade OU"órllIO público, ressalvados as dolaç6es do
Fundo Parlldário;
111- autarquia, empresa pública ou concessionária de serviços
públicos, sociedade de economia mista ou fundaçto institulda em virtude de lei e
para cujos recursos concorram órllAos ou entidades governamentais;
W· entidade de classe ou sinelical, salvo por deliberaçlo dos
associados em Assembléia convocada para esse fim.
CAPiTULO 11- DA.PRESTAÇÃO DE CONTAS
"Art. 369: No ano que se realizarem eleiç~es, a partir de maio e
até dezembro, li cada dia 05, os Partidos deverlo apresentar á Justiça Elltitorlll,
balancetes mensais de receitas e despesas, através de escrituração contábil feita
de acordo com os principies fundamentais de contabilidade aprovados pelo
Conselho Federal de Contabilidade a assinados por profissional habilitado, que
assumirá integral responsabilidade técnica palas inforrnaç~es deleS constantes.

§ 1·: Os balancetes deverlo ainda ser assinádos pelo
presidente do respectivo Comtt6 Financeiro, ou no caso de ainda nAo haver se
constituldo, pelo presidente do Partido à nlvel correspondente a cada eleiÇto.
§ 2·: Os balanceies deverlo ser apresentados separadamente,
para cada uma das eleiç~es, até o mês de novembro, tratando-se de eleiç~es
proporcionais e até o mês de dezembro, no caso de eleIções majoritárias.

§ 3·: Recebidos os balancetes de cada Parlldo ou CoIigaç11o, a

depositadas nas re5peçtivas contas bancárias.

"Art. 374: Qualquer Parlldo poderá examinar na Justiça
Eleitoral os balancetes mensais e docwmantos apresentados. Havendo indlcios de
irragularidades, ou de excesso de gastos na campanha elettoral de determinado
Partido ~ Coligação. poderá impugná-Ias, e ainda, solicitar informações sobre os
valores apresentados, juntar provas ou indicar investigaç~es para apuração de
abuso do poder econômico.
Parágrafo único: O exame, ou impugnação, a que se refere
esse artigo poderá ser realizado no prazo de 15 dias, contados a partir da
publicação a que se refere o parágrafo 3· do artigo 369.
'Art. 375: A Justiça Elettoral fará o exame das contas
apreaentadas pelos Comttés Financeiros, referente a cada eleição. devendo atestar
se elas refletem adequadamente a real moVimentação financeira, os dispêndios e
recursos aplicados nas campanhas elettorais, fazendo ob.ervar as seguintes
normas:

1- caracterização da responsabilidade dos candidatos,
dirigentes dos Partidos e Comitês, inclusive do Tesoureiro, que responderão civire
cnminalmente por qualquer Irregularidade;
11- obrigatoriedade de movimentar, através de contas banCárias
abartas especificamenie para este fim, no Banco do Brasil, Caixa Econômica
Federal ou Esreduais ou sociedades bancárias de economia mista, todos os fundos
"naneeires d. campanhas eleitorais, e, inexistindo estes estabelecimentos, no
banco escolhido pelo órglo da direçlo dos ParMos, á ordem conjunta do
candidato ou d. um dirigente e de um tesoureiro.

§ 1·: Para efetuar o exame de que trata esse artigo, a Justiça
Eleitoral poderá requisitar técnicos do Tribunal de Contas da União. Estados,
Distrito Federal ou dos Municlpios, pelo tempo que for necessário.

Justiça Elettoral determinará sua imediata publicação na imprensa oficial

§ 4·: Com o último balancete, o Comttê deverá enviar ti Justiça
Eleitoral, um demonstrativo consolidado com um resumo das informações contidas
nos balancetes mensais de cada e\eiÇto, de forma ordenada que permita fac,l
compreensão das informaç~es e identificação dos documentos apresentados,
"Art. 370: Os balancetes mensais deverão, necessariamente,
conter, entre outros. os seguintes itens:

§ 2·: A apreciaçlloo, a que se refere esse artigo, das contas dos
Partidos, Comitês e candidatos, deverá ser feita, impreterivelmente, até oito dias
anles dadiplomaçlo dos eleitos.

"Art. 376: Os candidatos e Partidos conservarão a
doCurnantaçlo comprobatória das prestaçoes de contas apresentadas por seus
Comilits Financeiros por prazo não inferior a 5 (cinco) anos, contados da data da
entrega do balanço final 11 Justiça Eleitoral.

1- discriminação da quantia. distribuição Interna e destlnaçlo
dos recursos oriundos do Fundo Partidário;

11- valor das conlribuiçoes e doaçOes, anexando relação
nominal com quantia dos contribuintes;
111- extratos das contas bancárias abertas pelo ComilA e
candidatos;
IV- discriminação detalhada das receitas e despesas;

V- despesas de caráter eleitoral, com ,a espeçificaçlo dos
gastos com, produção de programas de rádio e televisAo, comitês, propaganda,
publi~ltS, comicios e alnela:
'
a) malerial impresso de qualquer natureza e tamanho;
b) aluguel de locais para a promoção de atos de campanha
el8ltOral;
c) despesas com transporte ou deslocamento de pessoal a
serviço das candIdaturas;
d) correspondência e despesas postais;
e) relllizaç~o de pesquisas ou testes pré-elettorals
"Art. 371' O canelidato que usar a faculdade prevista no artIgO
365, par. 2·, deverá apresentar ao respectivo Comitê Financeiro de seu Partido,
balancetes mensais dos recursos arrllCadados e aplicados em sua campanha.
devendo deles constar as informaçOes exigidas aos Comitês.
Paragrafo único: O candidato li o único responSável pela
veracidade das informaçOes financeiras e contábeis referentes 11 sua campanha,
~ assinar o respectivo balanc:at8 mensal sozinho, ou, se for o caso. em
conjunto com pessoa que tenha designado para essa tarefa.

CAPITULO 111 - DAS PENALIDADES
"Art. 377: O Partido que receber recursos de origem vedada ou
gastar além dos Iimttes estabalecidos nesta lei perderá o direito ao Fundo Partidário
do ano seguinte.
'
"Art. 378: No caso de infraçlo ás normas que regem a
admlnistraçlo financeira da campanha elettoral o candidato ficará sujeito 11
casuçio do regimo ou, se eleito, à perda do mandato a ser decretada pela Justiça

Eleitoral.

'
"Art. 379: Constitui crime eleitoral

,- doer, direta ou indiretamente, a Partido, Coligação ou
candidato, recursos acima do valor definido em lei para a~licação em campanha
eleitoral:
Pena: reclusio de 1 a 3 anos e multa de valor igual ao do excesso verificado:
11· gastar recursos acima do valor definido em lei para aplicação
em campanha elettoral:
Pena: recluslo de 1 a 3 anos e multa de valor Igual ao do escesso verificado.

§ 1·: Consideram·se recursos para os fins deste artigo:
1- qualquer quantia em dinheiro, seja em moeda nacional ou
estrangeira;
2- qualquer tttulo representantivo de valor mobiliário;
3- qualquer mercadoria que tenha valor econOmico;

"Art. 372: Ao receber os balancetes mensais dos canelidalos,
deve o Comitê resumir as informaç6es contidas de forma a apr8Hf1lllr
demonstrativo consolidado das campanhas de todos os candidatos, encaminhandoo iunto com o balancete próprio do Comitê. Justiça Eleitoral.

4- a prestação de qualquer serviço. ressaivada a oferta de mão
de obra por pessoa fiaica;
5- a utilização de qualquer equipamento ou material;
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6- a difusão de propaganda, por qualquer meio de
comunicação. ou o pagamento das despesas neceSSárias á sua produção ou
veiculação:
7- a cessão de imóvel. temporária ou definitiva:
8- o pagamento de salario ou qualquer outra forma de
remuneração a empregado ou prestador de serviço a parlido ou a candidato;
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reclusAo, mais severa, garantirá a eficácia daqueles dispositivos que prevêem
penalidades, inibindo os infratores.
Vê-se, portanto, que a presente proposta pretende efetivar uma
total transparência ao financiamento das campanhas eleitorais, com medidas
severas de controle dos recursos arrecadados em campanhas eleitorais, como
forma de frellr o abuso do poder econOmico nas efelções que tanto distorce a
representação popular.

9- o pagamento, a terceiros, de quaisquer despesas relativas
ás hipóteses previstas neste artigo.

Sala das Sessões,

§ 2': As penas previstas neste artigo serão ap"cadas aos
dirigentes partidllrios ou membros de comités de partidos ou coligações e, se o
responsavel for o candidato. ser-lhe-ão aplicadas as penas sem prejulzo das
previstas na lei complementar sobre inelegibilidade.
.
. .
§ 3': Aplicam-se as penas deste artigo ao presidente, gerente,
diretor, administrador ou .~uivalenle responsável por pessoa jurldica da qual se
originem os recursos destinados a Partfdos. Coligações ou a candidatos em valor
.
acima dos previstos nesta lei.

Deputado

Parágrafo único; Considerando a multa ineficaz em virtude da
'srtuação economica da Infratora, o juiZ podérà aumentar seu valor em até dez

vezes."
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''LEGISIAÇÃO CITADA ANEXADA PEIA
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§ 4': Tratando-se de candidato, além das penas previstas
neste artfgo, ticarásujeilo li cassação do registro de sua candidatura, ou do
diploma, se já eleito.
, "Art. 380: A pessoa jurldlCili da qual se originar reCurso ilicito
será aplicada multa de valor igual ao excesso verirlcado.
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DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMEl'fTAIS

·Dlsposições Gerais e Transnórias".
Arti~o 3': Esta Lei

entra em vigor na data de spa pu~licação.
, Capítulo V

Artigo 4': Revogam-se llS disp~ições em ;ontrário.
JUSTIFICATIVA
Hé vários anos ternos assi~do li "p!ovaçiod!' lei;, ~peclficas
regulamentando processos eleitorais. Não rtsta dúvida que o fato de não existirem
rllllrllS permanantes, altlm da ser motivo dI! fragilidade de nossa democracia.
possibUIIa a aprovação, a cada .ição, de normas casuls~cas que _em nada
contribuem para o fortalecimento dos Partidos Polltic,os. ,
Um dos aspectos principais do processo eleitoral 'refere-se ao
financiamento das campanhas eleitorais. E sabido que a interferência do poder
econOmico nas eleiçOes sofistica-se a cada ano, comprometendo a legitimidade e
normalidade do pleito.
A presente proposta visa, portanto. esrabeiecer normas rígidas
e permanentes, para que possam ser implelT!entadas em lodos os processos
eleitorais. Baseia-se a proposta, nas di~ussOes ocorric;las dur'lnt'l a aprovação da
Lei 8713193, relativa às eleições de 1994, cujo projeto origina!. de ~o~sa autoria,
sofreu modilicaçõ" tão signIficativas e preocupantes. que nos levam a considerar
como urgente uma nova apreeiaçlio da matéria pelo Poder Legislativo. Temos
como preocupaçlio central a consolidaçlio das normas referentes ao financiamento
de campanhas eleitorais, a serem incluldas no Código, Eleitoral. a fim de que O!
Partidos passem a tratar com a devida seriedade e preocupaçllo a prestaçllo d.
contas dos recursos arrecadados durante as campanhas eleitorais Além disso.
ficará a Justiça Eleitoral com condições de efetivar um controle rigoroso sobre as
finanças dos Partidos. inclusive para resguardar o preceito constitucional contido
no artigo 17, inciso 111 de nossa Carta Magna.
Nesse sentido, estabelecemos uma série de dispositivos, como
por exemplo, aquele que f,xa tetos máximos de despesas de campanha. Vale
lembrar que a legislação atual que' ora se pretende modificar, deixa aos próprios
Partidos a fixaçlio dos limites maximos de seus gastos com campanhas eleitorais.
Exatamente como forma de impor aos Partidos e candidatos restrições mais rlgidas
em matéria financeira. e ainda para coibir o abuso do poder econOmico nas
efeiçoes. é que foi elaborada proposta no sentido de estabelecer, em lei. os tetos
das despesas eleitorais. A proposta adota parllmetros condizentes á realidade
brasileira•• sem, no entanto, cercear os Partidos em suas atividades eleitorais. Por
outro lado, ao permitirmos a doação de recursos de pessoas jurldicas, faz-se
necessário Impor limites bastante severos ás doações. nllo 56 de pessoas flsícas.
mas principalmente de pessoas juridicas, cujos interesses econOmicos podem
afelllr a normalidade das eleições, A legislação atual, durante o periodo eleitoral.
não garanto qualquer fiscalização ou investigação das prestações de contas dos
gaslo5 dos partidos com campanhas eleitoraIS. A partir dessa constatação
'pretende-se aperfeiçoar ~ legislaçllo, para assegurar a apuração de irregularidados
até a posse dos eleilos. E nec;essário, ainda. estabelecer sanções severas aqueles
que vio.lerem os dispositivos legais que tralllm do financiamento das campanhas
eleitoraIs. Do contrário, de nada valerá eslabel8CQf limites de gastos ou doações,
tampouco disciplinar detalhlldementa a flScalizaçllo das prestações de contas dos
partidos ou coligações. A legislação que predominou durante toc:,s os pleitos
eleib'ais comprovou ser inócua quanto a penalidades. Evidentemente. a pena de

DOS PARTIDOS POLÍTICOS

Art. 11. É livre a criação. fusão. incorporação e extinção de
partidos·políticos. resguardados a soberania nacíonal. o regime
democrático. o pluripartidarismo. os direitos fundamentais da
pessoa' humana e observados os seguintes preceitos:

I ....::.. caráter nacional:
11 - proibição de recebimento de recursos financeiros de

entidad~ ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes:

11I - prestação de conms à Justiça Eleitoral:
IV,:,,:"" funcionamento parlamenmr de acordo com a lei.
~ l' É assegurada aos partidos politicos autonomia para
definir sua estrutura interna. organização e funcionamento, devendo seus estatutos estabelecer normas de fidelidade e disciplina partidárias,
§ ,2' ,Os partidos políticos. após adquirirem personalidade
jurídica. na forma da lei civil. registrarão seus esmtutos no Tribunal Superior Eleitoral.
§ 3' Os partidos políticos têm direito a recursos do fundo
partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão. na forma
da lei...
§ 4' É vedada a utilização pelos partidos politico$ de organização'paramilitar.
.
-_ --."'._
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Código Eleitoral
LEr N° 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965
(Texto consolidado)

'lIItItV,.o eód.... Eleftoral.

o Pre"denre da República:

Faço ••l>er 'que .anclono a ~e~ulnle Lei ••provada pelo Con~re~so NaCIOnal,
no' 'ermo. dn ar.l. 4". capur. do Aro In5lituClonal de 9 de ahnl de 1964:

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

--

_--_

.
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PARTE QUINTA

DISPOSIÇÓES VÁRIAE

...................................................................................................
TITULO V
DispoS'r6lS Gtrau t Tran.llt6rias

Art. 3M. o se~ço eleitoral prefere a qualquer oulro. é abrilatÓrio e nia inter·
rompe o Inlersllcio de promoçio dos fUllCloninos para ele requlSJladol.
Art. 366. Os funcionirios de qualquer órlia da Justiça Eleitoral nia poderia
penencer • Diret6no de pan.d~ pollllCO ou exercer allvldade pan.dina. sob pena
de dem."io.
Art. 367. A .mposiçjo e a cobrança de qualquer multa. SIM) no caso das conde·
naçdes cnm.nal5. obedeceria b se8'lIntes normas:
I - no arbitramento.
levada em conta a condição econclmlCl do elellor:
11_ arbitrada a multa de ofício ou a requerimento do ele.tor. o pasamento
se" feito através de selo federal inubUzado no próprio requenmento ou no respectivo
prece_: (ti")
11I- <e o efe.tor nia satisfIZer o papmento no psIZl> de 30 (Irinta) dias. se"
conl.derada dIVIda liquida e cena. pua efetto de cobrança mediaole elleCllllvo 1iJcaI.
• que for ,nscrita em livtl) próprio no Carlório Eleitoral;
IV - • cobrança judiCIal da dívida se" feita por açio ele...tiva na forma prevista
para a cobraoÇll da dIvida allva da FucndaPública. correndo a açio perante os Juízes
Eleitorais;
IV - a cobrança judicial da dívida se'" íeita por açio executiva na forma prevista
pua a cobrança da dívida allva da Fazenda Pública. correndo a açio perante os
Juízes Eleilorad:
VI _ os recunc. cabfveiI. 110I procc-. pera cobrança da dfvIda cIe<:orrente de
multa. serio intetpOllos pera a instancia superior da JIdtiça E~toral;
VU - em nenhum CIIO havet' recono de ofício:
vm - U CUlW. 001 Est.clol. Distrito Federal e Terrildriol. seria cobradM
lIClI IeI1llW doi respeclivos Repneotos de Cusw;

se"

IX -OI J ' " EIciIOniI 00III1IIIieario aos Tribunais Rapxaúl. tri_ _lmaote.
a impordac:ia total dai multalllllpOlW _
periodo e quanto foi arrecadado aua"
de papmenlOl feitoa oa forma doi 0"11 e 11I;
X_ idtntica CIlIDunicac;io
feita pelos Tribunail Repmail ao Tribunal Supe-

Ie"

nor.
I I'

As mulla.aplicada. peloa TribunaiS Eleitonis seria consideradas lIquidas
e cenu pua efeito de cobrança mediante crecurivo fiscal. desde que inserllas em
livro própno na Secretana do Tribunal competente.
I 1" A multa pode . . aumentada alé dez vezes se o Juiz. ou Tribunal. conSIderar que. em •• nude da SIlUaçia econclmU:I do infrator. é ineficaz. embora aplicada
no m'S1mo.
I 3' O aUstando OU o eleitor que comprovar devídamcnte o seu estado de pobreza
ficar' ,,,,nto do papmento de multa.
I 4' Fica autonzado o Tesouro Nacilll\a1 a emitir lelos. sob a deslpaçjO "Selo
Eleitor.I". datinados ao papmenlO de emolumcntoa. CUltu. dnpelll e multas. tanto
OI admllllStran_ COIIIO u penais. devidas .. Justiça Eleitoral.
I 5' Os pqamentOl de muitu poderia ser feitOl arra" de piu de recolhi·
menlo. se a Justiça Eleiloral nio dispulCr de selo eleitoral em quantidade suficiente
para atender aOl inlercuadol. (1Il')
Art. 38. Os atoa requenaos ou propoatoa em tempo oponuno. mesmo que
nia seJam apreciados no prazo Ielal. nia prejudicaria aos Interessadoa.
Art. 369. Q Governo da Unilo fomccar'. para ser dillnbuído por intermédio
dos TribunllS RelJOOad. lodo o matenal deshnado 10 .Iistamento eletloral e .. elei·
ç6es.
Art. 371l. As tr.nsmislclcs de natureza eleitoral feitas por autoridades e reparo
lIÇó•• competentes 10zam de franquia postal. telelrilica. lelefclnica. radiotelesr'fica
ou radiotelcfclnica. em Iinhu olicia.. ou nu que sejam ObriSldu a serviÇO aliciai.
Art. 311. AI replniç6c5 públical sio obripdu. no prazo m'lÓmo oe 10 (dez)
di.s. a fornecer" autoridades. 105 representantes de p.nidos ou • qualquer alistando
as informaç6es e cenidóc. que solicitarem relativas i matéria eleitoral desde que
05 interessados manifestem especificamente as razócs e 05 finl do pedido.
Art. 312. Os tabeliles nlo poderia deiur de reconhecer nos documentOl neces·
S'riOl • instruçio dos requerimentOl e recursos eleitorais as firmas de pessoas de
seu conheCImento ou dai que se apresentarem com 2 (dois) abon.dores conhecidos.
Art. 313. 510 isentOl de selo os requerimentos e lodos os pa~is desttnados
a lina eleitotaia e ~ lratuito o reconhecimento de Iirma pelos tabeliles para os mesmos
fins.
~
Nos proc:ellOl<rimes e nOl esecutivof fiscais referentes a cobrança d. multas. seria paps cusW nos lermos do Relimento de Custas de cada
Eslado. sendo ai devid. i UniAo p.... atrav~1 de selos federais inutilizados nos

-.c..

aulos.
Art. 314. Os membroa doi Tribunail Eleitorais. os Juf%el Eleitorais e os servi·
dores públicos requisitados para OI óflAos da Justiça Eleiloral que. em vinude de
suas funçócs nos mencionados Ó'liol nio tiverem u féiiu que lhes couberem. poderio
10Z'·las no ano leauinte. acumulada ou nio.

Art. 315. N. ÚftI CIlIItaIlIdaa allqllM10 11Io ton. ftDdoa de6aiti._te
OI Ilntitll intmst&duail. far-te·io u eleiç6ea sob a juriltliç60 do Tribuul ReeiouI
da ClrculllCriçio Eleitoral 111I que, do ponto da VÍIla da adIIIiaiatraçio jadic:iúia

acadaal. estejam el.. induldaa.
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Art. 37'. A JIftlPOIla ~ da JuItiça Eleitoral . " IIItIÜIlCIItl elabonde pelo TribuJl&l Superior, da acordo com .. propostu pan:iail que lhe forem
N.adaI paJoa Tribuaaia RepxaúI, e dntro daa DOIIIIIII lepiJ vi..nta.
. . . . . . . . . Oi pedidos de mditoI adic:IonaiI que se ftzarem necetIÚiOS
10 ~ andaIIIanto doi . n i p alaitoraia.
o eaan:fc:io. seria _iIIIIacIoa
em relaçio lrimatraIl Clmara doi Dcput.clol, por lntenntctio do Tribtm&l Superior.
Art. m. O IIrviço de qualquer reputlçio, federal. ellldual. mllJliclpaJ, a_·
quia. fwtdaçIo cio EIlado.1OCiedade de _ l a lllilta, antidade mantida ou ..bvmeionadll pelo podar público. ou que realiza lXlIItrato COIII ale. iJIc:IuIi.. o respactivo
pntIIo. _ depeDde~ lIio podm _utillJado pua betleficlIr partido ou orpàraçto da c:amar 1lO1ftico.

=-

.......... O"'"__

artíFlIfIIllJnm) Ifellwo, a ~....."

6rPO c:otIIpetft1I da JIIItiça EIeiIoraJ. COIIfDItDe o Mtbito 1I8àotIlII. tqÍIIIIIII
ou mualcipal do 6rPO infrator. macliute ~lIIIÇio fullClelaeqtada de alltorldada
paio

públlca. de repnse1lWlte putidúio ou de quaiqlllr alaitor.

Art. 311. O Tribunal Superior orpnlZlfli. mediante psoposta do CorrqecIorGeral. os SCIVlÇOl da Correpdoria. detilnando. pua desempenlti·Ios, fWlCioúrioa
efetivoa cio seu quadro e tra1lIfomIaDdo o CUJO de um dela. diplolIIado etlI Dftieo
e de conduta moral irreprcenslvel, no de Escrivio da Correpdoria. símbolo PJ·t.
a cuJa nomeaçio sem inerenlCl. UIIIII na Sccrellria como nu ditipnc:ial. as atribulç6es de titular de ofício de Jwtiça.
Art. 319. Seria consideradol de relevlneia os lerviços prestados pelos MeWioa
e componentes da Juntu Apuradoras.
t I' Tratando·se de servidor público, em c:uo de promoçio. a prova de haver
prestado tais sel'VlÇOS se" levada em collllderaçio pera efeito de desempate. depoll
de observados oa cnlérioa i' previstoa em leia ou replaJnenlOl.
t 2' Penistindo o empale de que trata o parianfo Ulterior, te" prel'ettllCÍa.
para a promoçfo. o funcionirio Que tenha serwldo maior número de vezes.

I 3' O dispolto nnte artilO nio se aplica IOIlIembroa ou servidores da JIdtiça
Eleitoral.
Art. 311. Se" feriado nacional o dia ela que se realizamn eleiç6el de data
finda pela ConsblUiçio Federal; nos dellllÍS CIIOI. seria as elciçón marcada para
um dominlO ou dia i' cooaiderado feriado por lei Ulerior.
Art. 311. Esta Lei nfo altera alllUaÇio dai candidaturaa a Prnidcnte ou VicePresidente da República e a Governador ou V'ICe-Goverudor de Estado. dade que
relllltallta de Cononnçóel paniclúiu rcpalala e i' relÍJU'ldll ou C1II ~ de
relisU'o. salvo a ocorttncia de oulrill motivoa de ordem leia! ou COllllltueioul que
• prejudiquelll.
Da

.......... se o fIIÍIlIU requerido • refarlr ~II a Presidettta
a Vlce·PraidaIlll da República I a Goventedor Da Vlce-Goftmador da Estado,

a validade retpICliVI depeadari de CIllDP....DlIÇio da chapa eonjuota

D&

fonu

e 110I pnzoa prniI10I n _ CódilJO (ConstituíÇJo. an. ~1. com • redlÇio dada pela
Emnda Conalítucioftl n' 9). ("1 J
Art. 312. ESII Códiso enrra" em vilor 30 dias após a !lUa publiclÇio.
Art. 313. Revosam-se as dispos.ÇÓCI em contririo.
Bralilia. IS de julho de 1965: 114' da Indepenci'ncia e 77' da República. - ,

H. CASTELLO BRANCO - MiikHt Soivl$ CatrlpoJ.

LEINog.713, DE 30 DE SETEMBRO DE 1993

Estabelece nD17TULS para as eleições
de 3 de outubro de 1994.
O Presidente da República,
Faço saber qUI' o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:
DISPOSIÇÕES GERAIS

An. 1° As eleições para Presidente e Vice-Presidente da República. Governador e Vice·Governador de Estado e do Distrito Federal.
Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e Deputado Distrital
serão realizadas Simultaneamente, em todo o País. no dia 3 de outubro
de 1994.
Parágrafo único. Na eleição para Senador. a representaÇão de cada
Estado e do Disttito Federal será renovada por dois terços.
An. 2° Será considerado eleito o candidato a Presidente. a VicePresidente, a Governador e a Vice-Governador. que obtiver maioria
absoluta de votos. não computados os em branco e os nulos. .
§ 1° Se nenhum candidato às eleições de que trata este artigo
alcançar mai'lria absoluta na primeira votação. será realizado segundo
turno no dia IS de novembro de 1994, concorrendo. para as respectivas
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eleiçõcs. os dois candidatos mais votados. considerando-se eleito aquele
que obtiver a maioria dos votos válidos em cada uma das eleições.
§ 2° Se. antes de realizado o segundo turno. ocorrer morte. desist!nciaou impedimento legal de candidato a Presidente ou a Governador.
convocar-se-á. dentre os remanesce."es. o de maior votação.
~

~

.

~

PROJETO DE LEI N° 4.502, DE 1994

o

Art. lQ
Pica proibida a propaganda, de
qualquer e.p6cie,
de
bebida.
alcoólica.,
medicamento.,
terapia. e produto. para fUIIAr derivado. do tabaco, atrav6.
da. eai••ora. de radiodifu.ão .onora ou de .on. e imagen•.
Art. 2Q

Esta lei entra em vigor na data d• •ua

publicação.

Art.

3.

Revog...-..

a.

dispo.içõ..

ell

no 5 U, do art.

220

contrArio.

lAs COMISSOES DE CI~NCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇAo E I~FOr,
~TICA; DZ TRABALHO,. DE ADMINISTRAÇAO E SERVIÇO PÚBLICO;
E
DE CONSTITUIÇAO E JÚSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54) - ART. 24,
Ir)

7317

COIIGaI'1O IlACIClIIllL decnta.

(Do Sr. Aldo Rebêlo)
Proíbe a adoção, pelos órgãos públicos, de inovação tecncl§
gica poupadora de mão-de-obra.

Quarta-feira 11

A Con.tituição Pederal,

e.tabelece qu••

o Congresso Nacional decreta:
.~.

Art. \' FicI proibida I Idoçio, por qualquer orgilo público da
administraçio direta e indireta, no' nivei. municipal. estadual e federal. de qualquer
inovaçio tecnológica que seja poupadora de mi<Hle-obra, sem prévia comprovaçio.
em relatório a ser submetido ao órgio legislltivo correspondente. de que 05 beneficios
sociu auferido. com I implantlÇio suplantem o custo social do desemprego gerado.

220 •••••••••••••••.•••••••••••••••••••••

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de .ua promulgaçlo

Art, 3- Revogam·se as disposições em contrârio

_.0 ..

Nio é característica essencial do. chamado. " bens publico. "
providos pelo Estado. como saúde. educaçio. tran.pane coletivo. entre outro.. a
obtençio de lucro. mo .im I prestaçio de serviço. lWico. à comunidade.
05 fatores envolvidos nesses bens MO permitem ao investidor
privado captar todo. o. beneficio. efetivos e potenciais gerados pelo investimento, que
nio .. reatringem lO mero lucro financeiro

N_ caM", O Estado entra como que para corrigir uma "
contrário o !OrViço nio seria prestado. prejudicando

imperfeiçio do mercado ", pois cua
o bem·Mlo. da populaçio em geral.

A intr~çio de inovações tecnológicu pouJ)ldo'ru de mio-d..
obra nu áreas de prestaçio de !el'ViÇOl pelo Estado deve obedecer a meoma lógica e os
que caracteríZlllla 5WI eKi!lêncÍL
Elite é o sentido da proposiçio que apresentamo. nesta_
oportunidade. buJcando definir nonou gerai. a serem obedecidu nu diferen.es.
illJlinciu do poder público, com o objetivo de evitar impacto negativo sobre o·
emptqO, em decorrencia da adoçio de nova tecnologiu poupadoru de mio-de-obra. .
Com a adoçio d..... llOJIIIlI, o Elltado preoeIVlIi, de fonna .
lIIIÍ. adequada, o sentido !IOCial de "" eKistàlcia .
fue de cri..
Em ruJo da re!C'Vincia do &!IUn.o, mol1llCllte _
ec:onõmica que aniquila a naçio e a maioria da populaçio bruileira, esperamo. o·
ímpreIcindlvel apoio do. demai. colegu à proposta em ClllU.

H

A
r, _
dae n.tdç6e. levai. a que
nfare o taato constitucional deve .-r a pro1biçlo __
prop&gancla nos .io. ele cc.unicaçlo ele _ ••a, . .paciUcados _
projato. que
o rldio • a tal_i.lo.

JUSTIFICAÇÃO

_.0

.10

Isto porque. _
propeg.Dda COll a fo~a • o
alcance ele.... _io. pode p-..ar o u.o . _•• 190 ou
inadequado ele bebida. alco611ca• • .-dic_ntos. 1IIcenti,," o
cons..., ele produto. e1eri"ados do ta1lllco. que a c1lnc1a ;lI
coaprovou .er prejudicial A aa6cle, b.- c:c.o a adoçlo ele
tarapia. do adequada. ao ca.o ••pacUico da cada paciente.

tI1CSll1O! crilórlot

Sala du Seuões,

O(b • O L{ . 5

Afinal, • hoje pacifico di.er-H que o COnsU8D
do • pnjucUcial a .aliele apens. H ~do
.ccIer~nte; 011 Melic_nto. a6 ele.... a.r uaadoa aob rec.ita
l16dica, o . . . . H aplicando I adoçlo da. tarapia.; e o
consU8D ele tabaco' a8llpre prejudicial I . .liele.
ele

Ilcool

Bobre o. pnjui.oa que o con.U8D ele Ilcool tra.
.ociadaele, ba.tante • di••r que li . .ioria cio. criM. ele
bOIIiciclio que ocor.,.. no P.is • c...tida por pe•• oa. que e.Uo
.ob a influencia de bebida. alco6lica••

i

I

JvVVVV'N\;'V1I\/
DEPUTADO ALDO REBELO

f'OIoll-SP

PROJETO DE LEI N° 4,503, DE 1994

Por
todo
o
."PO.to,
.credita-..
Hna
..ce••irias
providlncia. • ...rgic.. a re.peito do a ••unto •
identific..,. _
dela. na proibiçlo da propaganda ele bebida.
alc061tca., ~"'-_. ~ÇLaa •
tabaco at.nri. das eaissora• • delio •

(Do Sr. Aldo Rebêlo)
Proíbe a propaganda, de qualquer espécie, de bebidàs alcoá
lica., medicamento•• terapia. e produtos para fumar derivã
do. do tabaco, através das emi.soras de radiodifusão sonõ
ra ou de sons e imagens.
-

CI~NCIA

E TECNOLOGIA, COMUNICACAo E INFORM!TICA; E DE CONSTITUICAo
E JUSTIÇA E DE REDAÇ!O (ART. 54) - ART. 24, 11)

.d"ados •

orv.

aa.1a .eftCIo, .ol1c1t.... o .apoio ele todo. os
Untre. parl_tare. . .ra a .prowaçAo do nosso proj.to.
"la das ....Ile•• _

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMtLIA; DE

,p~toa

ob

ele

O~

ele 1.13.

~~
Deputado ALDO DULO
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''LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

Maio de 1994

Art. 3' As WníIiu que mardiverem ~ de um filho malricu\ado
no . - estobeleciment.. de ensino terio direito • deoconto nu reopectivu
O1W!M/idadeo escoIanla, na seguinte proporçIo:
I - 20% ( vime por cento ) para o segundo filho;
II • 40% ( quarenta por cento ) para o terceiro filho;
m- 60% ( _
por cento ) para o quarto filhos e seguimes.

°

An. 4'
deocumprimenlo du determinaçõea contidu nesta Lei
sujeilam OI raponúveiJ pelOI estabdecimentos de ensino ao pagamento de multa de
100.000 (cem mil) UFIR· Unidade FuaI de ReIirincia.

REPúBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Art. SO Esta Lei eotra em vigor na data de .... pubIicaçIo.

Titulo VIII

Art. 6°

Revog&llHe U disposições em contrário.

DA ORDEM SOCIAL
JUSTIFICAÇÃO

Capitulo V
DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Instituído pelo decreto-Iei 3.200. de 19 de abril de 194I.

que fàz parte do Código Civil bruüeiro. o direito ao deoconto

Art. 220. A manifestação do pensamento. a criação. a expressão e a informação. sob qualquer forma. processo ou veículo
não sofrerão qualquer restrição. observado o disposto nesta
Constituição.

§ 1° Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir
émbaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunícação social. observado o disposto no
art. 5°. IV. V. X. xm e XIV.

~

ou

mensalicIada devidu por irmiOI maIricuIadOI no mesmo eotabeIocimouo de <IIIÍIIO,
vem lIIICitando bastante controvérsia. o. doaos du escolu particuIarea, para ~
essa diJpoIiçio legal, alegam, sem ruIo. • .... caducidade. ruo tem levado • iDIIodiwiI
querelas judiciaia. em prejuízo dos pais de aluno.. mormente os de prole lllIDIlWIlIa, que
aubom imposIibilitados de arcar com OI altos custos du mcmalidades eocolareI.
A proposiçio que ap-..mos nesta oportunidade. para •
apreciaçIo dos demais membros deola C.... tem por objetivo reiterar u ~
daquele inJtrumento legal, pondo fim à burla que hoje ocorre.

o

de abril de 1994

'db11v'Julb?

§ 2° t vedada toda e qualquer censura de natureza política. ideológica e artística.
§ 3° Compete à lei federal:

'r~"'~~ CALHEIROS

I - regular as diversões e espetkulos públicos. cabendo
ao Poder Público informar sobre a natureza deles. as faixas etárias
a que não se recomendem. locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada:

NLEGISLAçAe CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGiSLATIVOS-CeDI'

11 - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa
e à família a possibilidade de se defenderem de programas
ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto
no art. 221. bem como da propllQllnda de produtos. práticas
e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

DJCaao.UIN.'J• • _ D&I.DEAIIIlJLDIIMI

§ 4· A propaganda comercial de tabaco. bebidas alcoólicas. agrotóxicos. medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais. nos termos do inciso 11 do parágrafo anterior. e
conterã. sempre que necessário. advertência sobre 05 maleficios
decorrentes de seu uso.
§ 5° 05 meios de comunicação social não podem. direta
ou indiretamente. ser objeto de monopólio ou oligopólio.
§ 6" A publicação de veículo impresso de comunicação
independe de licença de autoridade.

....

-

.

PROJETO DE LEI N° 4.504, DE 1994
(Do Sr. Rebildo Calheiros)
Dispõe sobre a cobrança de anuidades, mensalidades,

OISPOE SOBRE A ORGANIZACAO E PROTECAO DA FAMILlA (0'

CAPITULO I -

.,.u.

e outros encargos educacionais e dá outras providências.
(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI N9 3.256, DE 1992)

°

Congreuo NIcionIJ dtaeIa:

Art. I' Collltitui amüdade escolar • obrigaçio pec:unüria do
estudante ou 5CU& rapouúveis, em virtude de matricula em curso regular de
estabelecimento paticuIar de ensino pr6-escoIar. fundamental, médio ou IUperíor.
Art. r A amídade escolar poderá ser parcelada em, no máximo.
12 ( doze ) lIIOIlJ&1idades iguais, vedada. cobraDça de taxa de 1III1riada.
Parágrafu Único Deverá ser estipulado. no alO da matricuJa. o
cálculo de reajuslc du mcmalidadeo.

.,.u.

casar·

~

cInompetaclor.

.
I 2.' - Sampro quo•• erittriD .. jooiz. alo lar .......1• - - . . da ...
...... ~ . podori alo ........ da _
•• IÓ atHieo. "';0 , . . - sai
.....m.iIo.
I J.' - O
lII6cIico ... Jeito atrajoodiciaJ_. ~.
lida•• _diante simpla .pt'ISIlltaçlo do .....,;....10 daspadtado
jooio•

".1IIe

I 4.' - Podori o Damo mtclieo ICOIICluir RIo apo.... pela tIoc1araçlo da
_ibüidade ou da '.....Irita iDeolteanibeia do euatllOlllO. mu aiada pelo _ .
amonlo
biJida• • m ípoe. ulterior. u ... _ Ioito. por •• doa .u..... ou
por a.. bos. o
no tr.,.mon'O ele ....ele. Nata ú1u.... hipótno. proeudo •
....buç... 110 tr••a"'OIlIo. pocIcrIo .. iallrall&ÓOl ptdir ao JUiz q... e1etmlli...... 0
...me mídieo. n. lorma do p.....ta aniIo.

*,.u _

taxas

DO CASAMENTO DE COLA.TEJtAIS DO TERCEIRO OIlAU

An. I.· - O C_ _.. de C......is. 10111_ ou il..IIII"". do - . o
í,.,.,tMIo
_ _ da,..... Doc_lti.
An. 2.' - Os
rús elo IIrCeIlD
quo JlftUIIdo.
ou ~.
repftR1ItanlC 10,.,1. lO loratD _ . nq...ftr'" ao )Vil """'pctnlC pa
habih·
1aÇ'"
-'dicas de
boada eapaciclado. iII.1OI de
....
p.ra
m •
1ata<·1IIn
1Ido RIo h
l_~ •• sob
0_10 de ta 11
de de qualquer de"'. da prole. lia ft."uç'" do -~.
I I.' - SI _
.-..- __
ia . . _tn-6alO.
poderio .. _ _ ta. CIllI)lI.". . . . . . . . . . . 10 jIliz
--. -

lI!

I 6.' - O atlStado. COftSt• .ua ele um IÓ ou 11I• • illl1l'umenl" . . . . .Ift....
.... lnto..... doa. RIo podollelo qualquer de'" lInulpr o que H ftlin ao OUII'O."'.'
polIU do .n. 153 do Códilo I'ettal.
.
§ 7.' - Qua.do o.tntacIo doa dois aIÍdicoa. ha\'01lclo ou RIo ......patador.
ou do.úDieo lII6cIico. ao euo do I 2.' . . . .ftÍIO••Ii......r • ....,.lSt!ttáa ele _ _
que cIosae-ahom o m.tnm611io. pocIcrIo .. 11Iternsaclos protllOt'lr o pnJl:'I.a ele
habililaçlo. a.......tando. com o nquerilDllllo iniaaJ. a ",.,.. ele ....ida•• doricIa.
menle aUI-:nncada. Se o ••u.ado declarar .. IDCOIIYelumd. do casamento. prD'ak'.
ceri em toda • pk:'nitude o impediJnenlo ma.nl"ltOllial.
§ 8.' - Se",pft quo na Ioe.hdaele RIo lO encontr.r mí<beo. q... _
..r
DOtMado. o )Vil cleupará p""isoioul ele Ioealidaele
que >rio os
lIuboata.
~~ .. 111

próa..... •

Art. J.' - SI ..... doa ........ ,.... ......... ~da
....
cIasfa-'...l• ...-acIor habiülar·•• _ MblIItar-:. ,.... - t o . , . . . .
jooiz. - - . . . . .. polia do an. 231 cID C6dlIa r-L

CAPITULO 11 -

DO CASAMIlNTO UUG10s0 COM EFllITos CIVIS

Maio de 1994
Art. 4." -

Art.' 5." -

(2)

o mtlfltadD

doJelÍltrD. poderi_

........ lIi ciriI. _

aIldaI
...
....

_ _ o apodido
-,...,..
NqlIioilDI

,..,..

. . . . . . . (3)

CAPITULO IJI -

DA OaATUIDADE DO CASAMENTO CIVIL (4)

iIell_. _

No DiRrite ,

An. '." patIIi.....

llO

_ ..-.

TIft'iI6rie do Acft -

_ t ·da
.,....
'-'SO
1IiriD. . _doIipar
-.
CIIftIdIo.
I 1.- c6:iaI ... , . . . . cioII. . . . . . . .

_

.....= ........
..............C8ftWIo._.,.....,.._
.......
"'.*
o

.... podarialtrv.-··I

. . . . . aojloil..........

_

11""'"

~
.....
~Io•

-....

-..se ..,.... .. artip

----.,...-~

_

"c6eio

- •

_Iai.
CAPITULO IV -

An. 7." -

.u-llcia. filada

par acordo t • h. do . . júIo

par ...

lI1iftr a..tícln_..
ela ......cada•• _ r i ·
pICIUÜriU do CUJD ....
paniI:uIar. """ _ _ o

_ a d o ou ... lO fizer COIII iMeín ,.uIarIcIaàt
....... do inle..-do. por ........ jIIil. #li
JlÚbI;'. "" do ItIIIPRICl . . aari;o _
....... pap dnu-nlO ao boIIeficiiorie•
.....".10 únICO - Quaado ... oojo apIíI:boI o ""';10 do _ _ aniIO. ou
lO . .riliq.. a IRsurl<ibaa dai ' ' - - Nfcri4u. podori _ a poasIo CDbrada do
aIoo....,.. • pridiDI "" do
_ _ clBnlOl do doYedoo
o jKiz
destiaari • esac 01...0 .....1
Iiocais • do ...-.açlo
....,
roeMidoa pelo .limentudo d m - . _ , . depalilirio pua mo dni
Ih}

'-lo

Realmente, é ut4pico pretender que, hA vinte anos
mais!), o trabalhador rural tivesae o contrato de trabalho
regularmente anotado em sua CTPS ou, ainda, expresso de outra
forma, já que a formulaçlo de... exig6ncia junto ao empregador
acarretaria,
corriqueiramente,
sua
imediata dispensa
do

trabalho.
A

esse

trabalhador

rural

eram

colocadas

-

8,

mis6ria absolutas •
Dell.

forma,

inliatir

nal

exigAncias

estatu1daB,

pres.ntemente, no mencionado dilpositivo, implica em celebrar
a injustiça, vez que ~ ín1qUo tratar isonomicamente aquelel
que sl.o desiguais - no caiO, o trabalhador urbano e o

Diante do exposto, eltamos convictos de que a
colocada
merecer4
irrestrito
apoio
dos
propo.ta
ora
parlamentarel desta Casa, dado seu irretorqu1vel alcance
social.

--..-

--_'_~Ç"_''''

"LEGISLACAO CITADA ANEXADA PfLA

COORDENAçAo DE ESTUDOS l.EGISLÁTIVOS-CtI)I

PROJETO DE LEI N° 4.505, DE 1994

LEI N2 8.213 - DE 24 DE
JULHO DE 1991'

(Do Sr. João Paulo)

Dispõe sobre OI Planos de Beneficios
da Previdência ScxáJ. dá outras prov/dIJn-

Altera o parágrafo 39 do artigo 55 da Lei n9 8.213. de 24
de julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de Beneficios
da Previdência Soc1al e di outras providências."

c:ías.

IAs COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM1LIA; E DE CONSTI
TUIçKO E JUSTICA E DE REDAçlO (ART. 54) - ART. 24, II)
-

o

o PRESIDENTE DA REPÚBUCA

ca.GR&alO ..cIc.aL decreta:

Art. 1. O S 3. do art. 55 da Lei n" 8213, de 24 de
julho de 1991, palia a ter a lequinte redaçio:
·Art.

mediante

juatificaçào

adainiatrativa ou judicial, conforme
o dispo.to no art. 108, 8Ó produzirt!

efeito, quanto ao trabalhador urbano,
quando

baaeada

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:

.••.....•.••.•...•...

55.

S 3. A coaprovaçAo do tempo de
serviço para oa efeítos desta lei,

inclusive

em

inicio

de

-... _--_ ......•...

Título 11I
DO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

prova

material, nAo sendo admitida prova
exclu.iv....nt. te.temunhal, salvo na

ocorr6ncia de .motivo de força maior
ou caao fortu.1to,
no Requllllllento·.
Art.

2.

conforme

di.poaco

E.ta 1.i entra em vigor na data de sua

publicaçio.

C.pftulo 11
DAS PRESTAÇÕES EM GERAL

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

Art. 3D

Revogam-ae a. dispo8içõe. em contrArio.

seçioV
atual
redaç40
do
dispositivo
sob
exame,
A
virtualmente, tem impedido que o trabalhador r~l obtenha a
(

Vl fi

Com efeito, ae o principio que norteou a in.orçA0
de••• norma no texto llgal • louvAvel - por dificultar a
obtençio de apo.entadoria mediante fraude - na pr4tic., essa
fincou
um
ob.t"culo
intranapon1vel
para
o
di.po.içio
trabalhador rural alcançar • apo.entadoria por tempo de
serviço.

.

DOS BENefICIOS

JUITIrICAÇAO

aposentadoria por tempo de serviço.

em

muitos caBOS, ainda o alo - dual alternatival: sujeitar-se As
condições de trabalho que lhe eram impostas ou a fome e a

trabalhador rural.

DAS PENSOES ALlMENTtCIAS (5)

s..,.. ..... 0,...-

7319

(OU

1 __

11111

•

I 2." - N. Eatadaa. ................ _ _ choI .....,.. .... aniIo." :oi ·t1 .. _ _ . . . . . 41 te . . . - . De-

lIIIça ju4icial ""
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... -.....-----_ .... __ .--------_ ... --- ...
SUbAçioIll
De aposent.ctorIa por tempo de seMço

-

_. __ ._ .....••••

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

Art 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento.

7320
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compreendendo. lIIém do correspondente às
atividIldn de qualquer da categorias de uguradosde que trata o artigo 11 desta Lei. mesmo
que anterior à perda da qualidade de aegtndo:

.•.......... _............•.•.•• -

Maio de 1994

H4 de Observar-se que a cOllU1icaçlo por parte do cartório,

COlll

a fá ilUJlica que lhe t peculiar, proporcionará roeior liquidez

na correçlo dos cadastros.

.

I ~ A comprovIÇio do tImpo de . . . .
para e- ......... lM. lncIuIIw mediMIe

Por estas razoes, Cont8lllOs cm o apeio dos ilustres P.!
res desta Casa para o sucesso desta nova iniciativa.

jullficação admIniÃ'lIIiYa ou ~aI. conforme
o dispc)ato no . . 108. IÓ pi'oduzirá ....10
qulndo buNda .... Infeio de prova maWill.
não sendo admitida pIO- . ~ ~IIStemunhal. aaIYo na ocorrincia de motivo de
torça maior ou caao tcnJitO. conforme disposlo
no Regulamenlo.

PROJETO DE LEI N° 4.507, DE 1994
(Do Sr. Mendonça Neto)
Dispõe sobre repouso remunerado nas atividades insalubres
e acrescenta parãgrafo ao artigo 67 da Consolidação
das
Leis do Trabalho.

PROJETO DE LEI N° 4.506, DE 1994
(Do Sr. Mendonça Neto)

(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO
pO
BLICO; E DE CONSTlTUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54)- ART. 24, lI)

o lXJGlESSO IMCIlH'iL
Torna obrigatória a comunicação dos cartórios d~ protesto
às entidades de Proteção ao Crédito e ao Banco Central do
Brasil, quando houverem aqueles, por erro material; certi
ficado apontamentos ou protestos inexistentes.
.
(As COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MI
NORIAS; E DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo - ART. 2.,

II)

decreI:a:

A t. 1. A l1JraçAo normal do trabalho, nas atividades insalubres. nlo eXCederá de oito horas diárias e quarenta s...,.is ,
Observando-se para as prorrogaçOes o disposto no Art. 60 do

oeereto-Lei

5.452, de ,. de maio de 1943.

Art. 20 fica acrescentado ao art. 67 do

O Congresso Nacional decreta:
Art
mente

aponta~entos

1~

Decreto

Lei 5.452, de 10 de lIl8io de 1943, o seguinte puágrafo:
" Parágrafo prilll8iro Nas atividades insalubres

Todo cart6rio que certificar erronea-

ou protestos inexistentes, tAo logo

conhecimento, deverá oficiar às entidades de ProteçAo ao

tome
cr~

descanso S8!Mll81 serli de quarenta e oito horas consecutivas que,
IIllItivO de convenitncia ilUJlica ou necessidade

i~riosa

do serviçO,

o

salvo
dev~

dito e ao Banco Central do brasil, a fim de que façam constar

rlI coincidir cm o sábado e doIIIingo, no todo ou em parte."

em seus registros, o erro material e a consequente

Art. 311 O perigrafo único do art. 67 do oeeretoLei 5 ••52 de 1. de ..io de 19.3, fica rtlI'Um"ado COlO parágrafo 5e9Jfldo.

ccrreçlo

das anotaçOes".

Art. 40 Esta lei entra
Parágrafo Unico

Da comunicação deverá

apont~tos

ou prQtestos acarreta

Os trabalhadores nas atividades insalubres, ca1SicIIral*

cadastro pessoal nas entidades de proteçAo ao crl!dito e ao Brco

as constantes dos quadros mencionados no capItulo -';Da

tral do Brasil.
Tal fato gera situaçAo constrangedora e de incrt!liJlo da
pessoa no mercado financeiro. Ade!IIeis, se a certidAo de protesto

ocoE.

já desacreditado

COlll

Medicina do trabalho", nlo

podelll

sem licença právia das autoridades clJl!petentes "'" matária de

pregados, indistintll!ll&nte, trabalhem ou nlo
insalubridade, slo Obrigados a

ro.
Esse constrangi-.to do erro da certidAo, que causa

ponsabilidade, pelo próprio cut6rio, oficiando este, às

enti~

p~

'Iledicina

nada _nal de quarenta e quatro horas, estabelecida para todos os S!!

este incónveniente,

recorre àquelas entidades para provar ao contrário e corrigir o eE.

no moral irreparável, deverá ser corrigido, como medida de lII6xima

~rança li

ter a l1Jraçlo do trabalho

do trabalho. No entanto, esses trabalhadores. para cOlllll.-ntarelll a j0E.

.reu em virtude de erro IIlIIterial nos registros do cart6rio.

o cidadAo

PlibllcaçlD. '

~

.1JSTIF'ICIQIl

~

vigor na data de _

Art. 50 Revogllll-se as disposiçOSs 8111 contrllrio.

tar que o protesto foi certificado em razAo de erro nos regi!
tros do cart6rio.

A certidAo constando

~

con~

d.!:.

ras, aos sábados. '1l8S11lO nas

re!

l1Jrante a jornada semanal.

c~rir"",

~resas

l!lIl

condiçoes especiais

a jorneda diária de QUlItro

de

'"2

em que haja ClllIlP8l1Saçlo do sábado

de

A ..ioria dos países, especial",""te os Nis adiantados

ProteçAo ao crl!dito e ao Banco Central do Brasil, a fim de corrigir a

economicamente, independentemente de suas legislaçOSS trabalhistas as!:,!

informaçAo errada e retiraJ; o nane do prejudicado, do cOllP8tente cada.!.

rem socialmente evoluída, atá porque essa provictencia tf!lll caráter

tro.

Ob,j~tivo

essencial..""te econOmicos, estAo instituindo a ".",.,. de

e
ci!!

Maio de 1994
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co dias,. proporcionanclú corretos lazer e descanso e facilitrdo,
maior conSlJllO de bens

qJe

IItl!,

ProOOz"," com corpetencia.

seria excelente se

~SSeftlO5 ar~tar

gens da semena de cinco dias IIl8S, para trabalhadores

qJe

com as

vant.!

exereitelll suas

atividades"," aotJientes insalLtlres, move-nos a necessidade de apucentar

• verificaçAo doa método•• procealOl de trabalho,
quer diretamente, quer por intermédio de autorid.
dei sanitárias federai., ..taduaile rTU'1icipail, com
quem entraria em entendimento para tal fim.

...•..................•..•.•...•••.•.•.

as seqJelas dessa labor sacrificado e estabelecer . - JOrf*lll COIIIJIItlvel
COlll

as lilútaçlles do ser

h9Ao 111

~.

Assim, esperamos o apoio dos ilustres deputados ,.. IIPr p'
vaçAo deste projeto que se fazia necessário desde a promulgaçllo di COn!t!
tuiçAo Federal em 1988.
Sala das Sessões,

7-

de

oJiV'

e

de

199••

DOS PERIODOS DE DESCANSO

......._......•...... _.............•...
Art. 67. Ser, assegurado a todo ~pregado
um descanso semanal de vinte e quatro hor.. conaecutiva., o qual, uivo motivo de canvenitnçia pública ou necealic:t.de inperioN do eerviço,

'*-,

coincidir com o domingo, ntJ lI:ldo ou em ~.
Deputado IENXH;A IETO

"LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGiSLATIVOS· CeDI'

Consolidação das
Leis do Trabalho
(CLT)

Par'oralo IÍ"ÍCO. Na. terViço. que exijam Ir.
balho aos domingoc, com exceçlo quanto aoa e1encos teatrais, ser' estabelecida escala d.
revezamento, mensalmente organizada e constando
de quadro sujeito. fiscalizaçlo.

....... _.•.•••••...........••..•....•..
PROJETO DE LEI N° 4.508, DE 1994

DECRETO-LEI N!! 5.452 - DE 1!! DE
MAIO DE 19431
.... _-- ..••••...............•.....•......

(Do Sr. Mendonça Neto)
Torna obrigatória a instalação de terminal de
nas cabines de elevadores de edifícios •

(As COMISSOES DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INTERIOR; E
DE
CONSTITUIÇ1\O E' JUSTIÇA E DE REDAClI.o lAI\T: 54) - ART. 24~IIl

TiTULO 11
DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA
DO TRABALHO

o Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Toda cabine de elevador que se
destine ao transporte de pessoas deve ser dotada de terminal
de comunicação que permita, em qualquer circunstância,
contato imediato com a portaria do edificio a que serve.

Capitulo 11
DA DURAÇÃO DO TRABALHO

....... _

comunicação

-

.

Parágrafo único. O disposto no caput deste
artigo não se apl ica aos elevadores de prédios residenciais
unifamiliares.

Se910 11
DA JORNADA DE TRABALHO

Art.

2. Os edificios

já. construidos terão o

prazo de 1 (um) ano para adaptarem seus elevadores ao que
dispõe a presente lei, a partir da data de sua publicação.

Art. 60. Nas atividades insalubres, assim con·
sideradas as constantes dos quadros mencionados

Art.

3. A não

observãncia do disposto nos

artigos anteriores acarretará a interdição dos elevadores eM
situação irregular.

no capitulo liDa Segurança e Saúde do Trabalhador"
ou que neles venham a &81', inctuldas por ato do
Ministro do Trabaho e da Adminiltraçlo, quaisquer
prorrogaçOes só poderio ser acordadas mediante
licença prévia du autoridade. competentes em matéria de medicina do trabalho, a. quail, para esse

dar-se-á. imediatamente após a instalação do terminal de que
trata o art. 1., a qual deverá. ser comunicada A autoridade

efeito, procederlo aoe neceeúrio.exemeslocais e

sua publicação.

Pará.grafo único. O levantamento da interdiçio

competente.
Art. 4 g

Esta lei entra em vigor na data d.
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5 g Revogam-se

• Art. 64. Responderia como co-autores de crime de falsidade o gerente. o

em

disposições

as

administrador e o funcionÍorio de illstituiçio financeira 0\1. auem.elbadaJ que

contrArio.

concorrerem para que seja aberta caIlta ou movimentados
I·

JUIl2!II'ICAçio

n·

Ao entrar em uma cabine de elevador,

PAr'sra.{o 'Único. As instituições financeiras e assemelhadas sio obrigadas a

seUl

de

Pessoas

FísicAS ou no

Cadastro GerAI

de
.D \I

4.595. d. 31 d. dezembro d. 1964••

Art. 2' - O art. 21 da Lei n" 7.492, de 16 de junho
de 1992, passa a vigorar com a seguint& redação:

"
residenciais e comerciais" em E!:scolas e ~r:,d~striasJ'
poderiam
ser evitados com a medida, simples de ~O.;tâ~Y.~~s de um te~in.l
d. comunicação - um interfone, por exemplo - com o.s ,serviços
de portaria ou de zeladoria dos edificios 4 que servem.
A instalação de interfone em uma cabine de
elevador é muito simples e barata, estando ao a.lcance de
qualquer condomínio, de qualquer empreendedor imobiliário.
Seua beneficios, por outro lado, são enormes, tal o aumento
da segurança que proporciona aos u8uário~·qp, elevadores.
.~

Por estas razões, contamos com o apoio doa
desta Casa para o sucesso desta nosaa

)J-- é-:J... J------/\

credenciadu

--~e \eavOJv.a

ülStiluiçio

11

operu com c.àmbio.

Pena. - Reclusio. de 1 (um) .. 4 (quatro) ;tnos. e multa.
P:.rágrafo único • Incorre ,na mesma peDil "quem. nos casos do "caput" deixa de
exigir os' do<:umentos de identidade respectivos ou negligencia sua -anilise. ou,
aiod•• sonega ínformaçio que devia prestar ou presta informAção falsa••

7.357, de

Art. 3Q - O parágrafo ünico do art. ala da Lei n g
de setembro de 1985, passa a vigorar com a seguinte

redaç4~:

• Art. 81l

-

.

P'ar;Ígn.f~ uaico . O cheque de valor sUpenor ao equívalente a 20.000 Unidadu
Fisc~s de Referéncia • UFIR será obrigatOriamente emitido na forma do iacÍ50 11

deste anigo. sob peu de aio ur pagÍ!veJ pejo banC'o SlC'.Ido.

~

Art. 4Q - A entrada ou saida do Pais de ativos de
valor superior a 20.000 UFIR's, que não seja formalizada através
de mecanismos oficias do comércio exterior ou do sistema
financeiro, deverá ser objeto de declaração 4 Receita Federal, sob
pena de incidência de multa equivalente a 50\ do valor dos haveres
não declar,· ::los, sem prejulzo de outra. exigências e sanções que
incid~,_na hipótese.

"1?arigrafo único -

ConSideram-se at"ivo.,

para os

fins de que trata o "caput N, quaisquer bens materiais negociáveis
internacionalmente, conforme lista exemplificativa a ser expedida
por ato do Poder Executivo.
Art. Sg -

'1:'

Deputado !!ENDONÇA NE'l\,O;

f~tidlde. quamdo da

financeira ou assemelhada. inclusive instituições não-financeiras autorizadas ou

,
de 1994.

ou atribuir a terceiro.

celebraç.io de conlrato ou realiuçio de oper&çâO\

determinado andar isolado para ali pratica~,.? seu crime.
Esses
inconveniente5
dos
elevadora~,
equipamentos indispensáveis em nossas cldad~s, nos edifícios

Atribuir~se.

• Art. :!oI •

a

Sala das Sessões,

clientes no Cadastro

CODtribuintes. sob pêu de caracteri2'çjo de falta gf,ne. nos termos da Lei

Qutro risco, este maia grav." diz r~speito
delitos praticados dentz:o dlllS cabines dos elevadore~,
val.ndo-se do isolamento já citado, o q~al torna indefesas as
vitiJlas. Casos de assaltos, e~tupros, ateJ.ltados ao pudor li!
&t' as.a.ainato. t6m ocorrido com certa freqiiência nGSSes
lUIbient.. ~, e.. que o d&linqüent" faz parai'·o elevador em ~

" _i'

.

confirmar junto ao Departamento da Receita Federal. o numero de inScrição de

de

inicio, lembramos os casos
paradas
irregulares dos elevadores entre os vãos dos andares,
decorr&ntes de falhas mecãnicas e de interrupções do
fornecimento de enerqia elétrica. Esses casos levam as
pessoas ao p!nico e, muitas vezes, só depois de algum tempo
são detectadas pelos serviços de portaria dos edificios, para
que os socorros sejam prestados. casos de fobias de
elevadores têm orige~ nesseB incidentes.

ilustres Pares
iniciativa.

sob Dome:

In •.....................

o seu

usuArio
isola-se momentaneamente do mundo exterior.
A
construção dessas cabines t
por razões de segurança e
conforto, isola ruídos e impede a entrada de luz externa".
Tais fatos têm levado a situações diversas de risco •.

De

recu~S05

.

Esta Lei entra em vigor na data de lua

publicaç40.
Art. 6' - Revogam-se as

diSP~S

ea contrArio.

PROJETO DE LEI N° 4.509, DE 1994

JUSTIFICAÇÃO

(Do Sr. Jackson Pereira)

Submetemos A apreciação dos nobres pares a presente
proposta, que objetiva dificultar a movimentação de recursos
relacionados a a.tividades ilicitas. A fim de alcançar tal fim,
propomos instrumentos que permi tirão identificar mais facilmente
as pessoas envolvidas com a movimentação de quaisquer ativos de
valor elevado. Tal identificação é instrumento fundamental para
desvendar toda sorte de crimes envolvendo qrandea quantias, de.de
a corrupção e a sonegação fiscal até o tráfico internacional de
drogas.

Altera
zembro
nho d&
7.357,

a redação do art1go 64 da Lei n9 6.363; de 30 de de
de 1991, do artigo 21 da Lei n9 7.492, 'de 16 de

jü

1966, e do parágrafo ünico do artigo 69 da Lei
n9
de 2 de setembro de 1965, e dá outras providências.

(AS COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAo, ·E DE
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o

CONSTITUIÇAo

CONGRESSO NACIONAL decreta:·'

Art. l' - O art. 64 da Le~·, n" 8.383,
dezembro d. '991, passa a vigorar com a segu~nte redação~

Nossa
proposta
pretende,
em primeiro
lugar,
dificultar a abertura de contas bancárias em nome de pessoas
de 30 de fictlcias, por trA5 das quai5 se escondem os que necessitam
movimentar recursos cuja origem não pode ser revelada.

. Maio de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Para tanto,
ampliamos
a
criminalizaçio deata
hipótese a quaisquer partes envolvida. em tal falsidade, desde OI
funcion~rio8
e gerentes de instiuição financeira até cliente.
utilizando-se de documentação falsa.

LEI N!

~J:\ obriqa~6ria

paio~:~h~u\i.quer ativo.

D.tiH ...

instrumentos

acobertamento

da.

evidência.

de

o . - . fi·

o"""

PIO";-

O PRESIDENTE DA REPOBLICA. faço aaber que o CODIrAUO
Nacional dKl'fia • eu aanciono a ..pinte I.i;
DOS CIUIIE! CO!fTItA O SlSTI:MA
FINANCEIIlO NACIONAL

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

'

-

.

Art. 21. Atribuir·... ou atribuir a arceiro, falsa idantidada, pua
realiuçlO da operaçao de cambio:
Pena - DeceDçlo. de I (aml a ~ (quatro) aDOS. e multa.
Par'lI'Afo único. Incorra na m••ma pena qu.m, para o maamo
fim. IOn... iDformaçao qua devia prestar ou pruta informaçlo falaa.

................................................................... _

a
de

D;'pN Nbn o cAequl' • d.

.

OU"••

O paESIDENTE DA REPUBLICA, faço .aber que o Congre.so
Nacional dacreta ••u .anciono a ..pinte lei:
CAPíTULO I
Da Emi•••oe da Forma do Cheque
'

Art.

a~

Pod.... a.cipular no càeque que ·aau pacamanto ..ja feito:

I - a pea.oa nomeada. com ou ..Di cl'usula e:lprea.a -à
ord.m o;
11 - a pe.aoa Dom.ada. com a cliuaula -nlo à ordamo. ou
ouera lIqub·al.nta;
111 - ao portador.
Par'lI'afo áJUco. Vai. como cheque ao portador o que nlo contúD
indicaclo do benefici'rio • O emitido am favor de pa..oa nomeada com
a d'aaula -ou ao porcadoro, oa a:lprea.lo equivalente.

prAticas

criminosas. Eate projeto , fruto de tentativa de nollsa parte para
esse fim sentido,
•
certam8nte, através do debate e da
contribuição doa nobre Pares,
.remos aperfeiçoA-lo e atinqir os
propósitos perseguidóa.
Sala das
07 de abril
d. 1994.

.

..

LEI N! ".595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 (*)

*

DispM :wbn a PoIllica /l$lIutIJII/ÇiJG mon~/6rttlS. bDnc6riIIJ ~
cmfilícitlS. cria o CCHlMlho MOMllÍrlo Nacional ~ d6 011"/1$ prov;'

dhtcüu.

Deputado

JAC~SON

O Ptaidcnta da República:
faço saber qua o ConJTCSSQ NlICÍOIIal decreta e eu sanciono a SCluinte Lei:

PEREIRA

"lEGlSUÇlO CITADA ANEXADA PUA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CIO!"

CAl'lT\JLO I

DO SISTEMA fiNANCEIRO NACIONAL

LEI N~ 8.383, DE 30 DE DEZEMBRO DE lil11
raotitui a Unid_ TI..,aJ . . ._
cla. altera a l-.t.laç#lo . , 1 " ' _ ..
,. d' outr•• provídlltci...

n"

O PRESIDENTE DAREPUBLICA
Faço saber que o ConKI'ft.a Nacional decreta e eu sallCioDO
a sepinte lei:

An. I ~ O Sistema financcir&NllCional, estruturado e reaulado pela presente Lei.
ser. cOlUtituiclo:
I - do e-Dto Monct*rio Nacional;
11 - do lMco Central do BruiI;
111 -

do Benco do Bruil S.A.;

IV - do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico;

• o ..... NIIaoMI. DnftI~ ~JC'O MW ~ tintoIIr~1o .htr'Nl".,......,
_lioo-._._.s.a.tIBNDESJ.
V - ela demais insútuiçOes fmanceiru públicu e privllàas.
• • • • . . . . . . . • • • • •i •

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

CAPíTULO VIIl
Da. Disposições Finais e Tran.itória.
Art. &4. Re.ponderlo como co-autor.. de crime de falsida·
de o gerente e o administrador de inatituiçlo financeira ou .....
melhadas que concorrerem para que seja aberta conta ou movi·
mentados recursos sob nome:
1 - (alilo;
H - de pessoa fí.ica ou de pea_ jurídica inexistnte;
IH - de pe.soa jurídica liquidada de fato ou sem repnHn·
taçlo regular.
Par'grafo único. E facultado à. inatituiÇÕft financeira •
às ...emelhada•• solicitar ao Departamento da Receita Federal
a confinnaçlo do número de inacriçlo no Cad..tro de Pessoa
Fí.icas ou no Cadastro Geral de Contribuintes.

.

proyidlaei••.

Sem ddvida, trata-se de tarefa das mais dif1ceis
mecanismos
que
se
contraponham
aos
engenhosos

de

cn- _Ira

dNd...

LEI N! 7.357. DE 2 DE SETEMBRO DE 1985

elevado valor, o que evitaria, por exemplo, a transfer6ncia de
grandes -quantias d. e para o Pais, selR qualquer controle oficial
que comprove a veracidade e leqitimidade da operaçio. A falta d.
tal obrigatoriedade peraita o enqend,ramento de operaçõ.. como a
ch~da
"operação uruquai" ,
pelas quais podem ser montada.
manobras
que
justificam a
orige1ll da
quaisquer
recursos,
idependantemente de sua verdadeira fonte.

encontrar

7323'
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Em segundo lugar, proíbe-se a emissão da cheques de
valor superior ao equivalent9 a 20.000 UFIR'. na forma nominativa
andesIIAv.l. Isto se faz necess.!rio pela facilidade com que os
endo••ol permitem o acobertamento das pesso~. verdadeiramente
relacionadas
a
determinado
cheque.
Uma
série
de endo•• ol
luca.sivo., envolvendo pessoas muitas vezes· fictícias; pod••
tornar impoasivel a descoberta doa verdadeiros elos de deterainada
cadeia de paqamentoo. COIllO a proibição atinqe apena. chequ.. d.
elevado valor, em nada se' e.tar~ modificando a realidade atual do
.undo dos negócios, ao menos dos negócios licitas, onde todo. os
pagam.ntoB ocorrem na forma proposta.
Finalmente,
suqerimo.
declaração de ingresso ou retirada do

7.~92.
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PROJETO DE LEI N° 4.510, DE 1994
(Do Sr. Vasco Furlan)
Di.pÕe sobre doações mediante aquisição de "Bõnus Eleitorais-, nos termos do artigo 38, parágrafo 19, incisos ti
II e III, e parágrafo 29 da Lei n9 8.713, de 30 de setembro d. 1993, que "estabelece norma. para as eleições
de
3 de outubro de 1994".
(As CO:IISSOES OE FINANÇAS E TRIBUTAÇAo: E DE CONSTITUIÇll.O
E JUSTIÇA E DE REDAÇAo)
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DIÁRIO DO CONGRESS.O NACIONAL (Seção [)
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m . no CaIO de pessoa juridica. • dois por cento da receita
operacional bruta do ano de 1993.
§ 20 Os percentUais de que tratam OI inci_ I e mdo § 10 poderio
ser excedidos, desde que as contribuições e doações nio sejam superiores a setenta mil UFIR e trezentas mil UFIR. respectivamente.
§ 30 ~ contribuições e doações;u receitas e OI rendimentqs de .
que trata esta Lei seIio convertidas em UFIR, pelo valor desta no mts

As doacões em dinheim e estimave1$ em dinheiro.

mcdiilllte troca por Bonu. Eleitorais, reaIizadu por pessoa fuica. conforme o previsto 110
Art. 38, § )", Joeiro I, sio dedutíveis do rendimento bruto, para efeito de calculo do
Imposto de Renda. ate o limite de 10% da reoda bruta ou 70.000 UFIR. como previ5l0ollo
pazjgrafo 2° do Arl 38 da Lei 8.713 de 30109/93.

em que ocarrcrem.

An. ;lO
M doações e dinheiro ou estimáveis em dinheiro,
mediante troca por 8ol"Ils Eleitorais. realizadu por Pessoa Juridica. conforme o previsto 110
Art. 38, § 1°, Inciso UI, deveria ser lançadas na coll1abilidade como despesa operacional,
ate o limite de 2"/, da Receita Operacional bruta ou 300.000 UFIR, como o previsto 110
parigrafo ;lO do Arl 38 da Lei. 8713, de 30109/93.

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

~.

PROJETO DE LEI NO 4.511, DE 1994

Art. 3°
Os BolUIs Eleitorais emitidos pelo Ministerio da
FlUIlda seria os cornprov"''' legais das doações e deverio permanecer á dispowçio da

Receita Federal por S (cinco) lllOS.

(Do Senado Federal)
JUSTIFICATIVA

PLS N" 73/93
Dispõe sobre a obriptonedade de IDclwr na nota fiscal

o esplrito de Legislador 10 propor a Lei 8713, de 30/09/93, foi de

o valor do frete do transporte de cumbustívcis.

criar nonnlS que pennitissem arrecadação de recursos para as campanhas eleitorais de fonna

(Às Comissões de &onomia. Indústria e Comércio; ele
DefCi5ll do CODSumlllor, Meio AmbIente e Mmonas; de

licita e transparente.

Nio teria sentido criar o BONUS
correspondente incentivo que o tornasse atraente para o doador.

ELEITORAL

sem

O

Com o incentivo. cnaremos a oportunidade de os Panidos e seus
candidatos obterem 05 recursos necessanos. sem se valer de meios condenaveis para esta
arrecadação
Considerando que já estamos 110 periado de realização de convenções
Eleitorais, esperamos. pOIS. que os ilustres pares do Congresso Nacional aprovem o presente
projeto com a urgência que o caso requer, sob pena de a Receita Federal. sem esta lei
autonzativl,. considerar o "Bonus". uma mera figura declaratoria. sem o carater de moeda
escnrural
.
~J-

"r:.~~:·~@,~
VASCO~

Finanças, TribUllÇio; e de COIlSlituiç§o e Justíça e de
RedaçIo (art 54) - 24, n.

o CONGRESSO NACIONAL decrCll:
ArI. \" o valor do frete cobomo para o trlnsporl< de combustíveIS será,
obngatoriamente, incluido na nOhl fisul que lCompanha o produto.
.Ar!. r o vllor do tiete deverá ser Incluido em Clll1po e~pecificó da lJO(ll
fiscal ~ esta finalidade, de fonnl que o valor do tiete nio se confunda com o vllor da
mercadori..
Art. 3" Esta leI entra em visor na data de SUl publicaçio.
ArI 4' Revogam-se as dispo<ições em tontTtirio.

SENADO FEDERAL, EM ,

da '

-----..

Depurado Federal

SE

DE ABRIL DE 1994

~Jvf1~

DOR CHAGAS

ROD~ES

l- Vice-Presidente. 110 exercício
da~

''LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA

COOROENAçAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS· CeDI'
SINOPSE

LEI NO 8.713, DE 30 DE SETEMBRO DE 1993

Projeto de Ui do Scmdo UO 73. de 1993

Estobelece normaspartJ tU eleiç6es
tk 3 tk olllllbro tk 1994.
O Presidente da Rcpl1blica.
FlIÇO saber que O ConJrCllO Nacional decreta e eu sanciono a
seguinte Lei:

...............................................................................
DA ARRECADAÇÃO E DA APUCAÇÃO DE RECURSOS
NAS CAMPANHAS ELEITORAIS
Art. 38. A partir da escolha dos candidatos em convençlo, pessoas
físicas ou juridicas poderio fazer doações em dinheiro, ou estináveis
em dinheiro, para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei.
§ 10 As doações e contribuições de que trata este artigo ficam
limitadas:
I· no caso de pessoa tisica. a dez por cento dos rendimentos brotos
no ano de 1993;
n• no caso em que o candidato utilize recursos próprios, ao valor
máximo de g~tos estabeleci'lP.pel0 seu partido, na fonna desta Lei;

Disp& sobre o obrigtnomtltJM
de incluir 1Itl nolil fiscal o lIQ/or
do frete do I1'DIUporte de
COIrlbtutlwis,
Apresentado pelo Senador Esperidilo AmiD.
DO expedieDlc da SessIo de 216193, e publicado 110 DCN (SeçIo ll) de 316193,
Desp&cUdo à Comíssio de A s _ EcoD6mi<:oI - CAE (decisIo tenItiDativa), -se
poderá receber emendas, após publicado e díslríbutdo em avulaos, pelo JlIUD de 5 diu
úteis.
Em 2813194, é lido o Pan:cer n" 89193 • CAE (Re1Mor SenadoF-Eduardo M-.zzo Sup1íçy).
A Presídencia comunica 10 Plenário o tceebimento do OfIcio n" 24194. do PIesideDle da
CAE, COIIIUl1ÍcaIIdO a aproVllÇio de subsIitutíYo à matéria Da reuniIo de 2213194, Aber1XJ
prazo de ~ diu para iDlaposiçio de recuno, por tDD décimo da composiçIo. da
Casa, para que o projeto seja lpI'Cciado pelo Plenário, esgoflIdo euc prazo'lCm a
interposiçlo de recurso, a proposiylo lCli remetida à CIman dos DepuIados.
Em 414194, a PresídaDcia commica o léJmino do JlIUD para inteJpoIiçlo de ret:lIDO DO
sentido de inclus10 em Ordem do Dia da malIéria, apreciada COIIClusivamente pela CAE.
A CAman dos Depu1ados cem o SMIN"..733, de 6.4.94

Lido

Em" de abril de 1994
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LEX;I~ CI'1WA ANEXATYI. PEr..A CXOIDElW')\J)

v_ ~ a ftm de _ l1Ibmctido à revisIo da
amo. do aR. 6S da ConslitaiçIo F~ o Projeto de Lei do

~

DE aMISSOES ~

a

CAmara cb Dcpaladoc, _
Senado nO 73, de 1993, _
cb·au!ÓIJ'ÚOI em anexo, que"diIpile lObre a
~ de incluir na DOIa fiscal o va1oI' do 6ete do lrIaIpOrIe de combuIlIveiI".
,
Aprowito a oporlIIIIidadc para nmoYII' ~ V_ ~ prllleItoI de
estima e COIIIidmçIo.

~~OS

primeiro

secretário

LEI N!' 6,404, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1976 (*)

...............................................
~*,II

Auembl<ia Ocrll OrdiMria
Ob~

An. 132. Anualmente. IlOl quauo)lrimlirol_ .....a ao lámino do nerc\o
elo -W. deveri bImr _ _bI6la JCIaI para:
I - lollllll' U COfllas doi adminislradora, ClWlIin.v, dioculir e YOIar as danoIutra.
ç6a financeiras:

11 - deIibIrar sobre I deslinaçlo do lucro liquido do exercIcio I
dlvidendol;

•

dilcri....içIo do
.

JIJ - cIqer os adminislradora e OI membroI do Conodho FlocaI, qllMdo lor o
caso;
IV - .provar • corroçlo da ClIprado _iria do capíllllOCW (an. 167).

A Sua E1u:eIencia O Senblx
Deputado WILSON CAMPOS
DD. Primeíro-Se=Iáio da CAmara dos DepaIadoI

SorIIo III
DIvicloadoI

PROJETO DE LEI N° 4.512, DE 1994
(Do Senado Federal)
PLS 224191
Determina a atualização monetária dos dividendos a pagar
aos acionistas das sociedades anônimas, e dá outras providência••

(As COMISSOES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMeRCIO DE FINlINCAS E TRIBUTACJ!.O; E DE CONSTITUICAo E JUSTICA E DE
REDACAo (ART. 54) - ART. 24, 11. APENSE-SE A ESTE O PRQ
JETO DE LEI N9 1.145, OE 1991)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
ArI. I" O art. 202 da Lei n° 6.404. de 15 de dezembro de 19l6, é acrescido
do seguinte plrigrlfo:

"' 6° Os dividendos devidos 101 aciooistas seria atuaJizados
monetariamente. a pa1ir da data do balanço • que !IC referem lIé o último di. do ma. lJItCrior ao
papmcnto. c:om base na variaçIo do lndice lepJ para atuaJizIlçIo 1IIOIIClú:i. dos baJlDços
COIIlálleis."

Art. 1* Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.
Art J* Revogam-se as disposições em contrário.
SENADO FEDERAL, EM f, DE ABRIL DE 1994

~~~~r
)0

Vice-Presidente, no exercício
da Presidência

I I ~ A diolrlbuiçlo do cIiYídencIOI com iDobIoMncia do diIpooto _
anito iInrapoalllbllidade lOIidiria dos acImiaiIIradora e 1lJcaiI, que dovtrIo rtpOf à caiu
• • inIponIacIa dlstribulda, ICIII pnjulzo ela açlo )lOIII1 quo 110 caoo COIIbor.
2! Os acioaiItu nIo 110 obripdo& • ratiluir OI cIivicIoDdo& ... _ boa-ft I..
• • PIa_lO. mi-l. quando OI dMdaIdos r_ cIloIri1NIdoIlOIII o lodo be\anço 011 em desacordo com os rau1Iacb date.

1i

Obri,.r6rio
An. 202. OI acionislU lem dlrelto do recobor como dlvidendo obripIbrio. em cada exercIcio•• pan:da doIlucroI atlboIecida no _a1uto. ou. lO ate lor 0IIIia0. metado do lucro liquido 'do ClIerclc:io dlminuido ou lICI'IICido doi ........a valom:
I - quoc. deslinada i COIIJIituiçlo da r...... lepI (an. 193);
11 - impontncla dooIinada à rortnlÇlo do,...u pera COIIIInI!nciu (an. l"l.
mmIo du _
. . - - rormadas em aercIcios anteriores;
111 - Jucroo • ....u-llIIISreridol para a rapocIiYa ..... (an. l"l. I IIICrOIanloriormmle resitll1ICIOI nau reIOI'\'S quo Iellham lido raJizadOI no eurciclo.
I I ~ O alalUlo poderi 0III1l0Iecer o dlvidendo ~ porcaII. . db lucro 011 do
capilll social. 011 l1llar OIIUOS eritirlos pera delenninà-Jo, deodo que IOjam rquIados
com preciIio e lDiallcia e nIo lujoilem os acionistu minorilirios ao arbItrio doI6rJIoI
de admInistraçlo 011 da maioria.
-'

e

I 2~ Qulndo o ....IUIO ror omisso. I luembl<ia .eral doIiborar alleri·Jo p.rl in·
Iroduzir norma sobre I maléria. o diYiclindo obrip'brio nIo poderi ser inrerior I 25..
(vinle e cinco por cenlO) do lucro liquido .jllllado nos lermos desle arU.o.
I 3~ Nu cOl1l1*llliu reclladu • wembliia prol podo, dndo que nlo lIa;a opos;.
cio do quaJq_ acionist. presente. doIiberar • dislribuiçlo do dlvldendo inferior 10
obriplbrio nos lermos desle aniJo. ou • retOllÇIo do lodo o lucro.
I 4~ O dividendo previslo lInIe aniao nIO seri obripttlrio no _cicio social em
quo OI /Ir..... da Idministroçlo Inlormarem illstrllbl<ia terII ordiIIària ser elo lncompelinl com • siluaçlo flJlanceira da compMilia. O COIIIOIbO Fiscal. se em funcione·
"""lO, dever' dar parícer sobre asa inrorJllllÇlO I, lIll compaallia abtna, seus adminiltrodor .. encaminharIo i ComisIIo de Valores MobiUirios, doIIlro de 5 (cinco) dlu da
rellizaçlo da wembl<ia
exposiçlo jultiflCllli.... da informoçlo Ir.mmilida à lisembl<ia.

.erII.

.............................................
.,J •• 01......
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I r. OI diYldI8dot cIM lIÇOII. CIIIIOoSla . . . .

ou_

dIp6olIo _ _ dai

-.41 .43 _ _ peIa.-publa' iIlIllllll;Io,...,.. .............
rapcMliwl ...........rcp _ tll
lIÇOII dIpMk....
I J~ o cIlridlsdo cIcvIri .. ~,
doIiIInçIo • -.6rio .. -a.Itia
lIftI, 110 pruo ele 60 l _ a ) cIIu ele cicia _ ... for cIcdIIrado .. _ ~ - .
. .'O do -.leio lllCW.

.V.__

.",JfI~~.

Maio de 1994

PROJETO DE LEI N° 4,513, DE 1994
(Do Sr. João Paulo)
Isenta da imposto de renda os recebimentos hauridos por

casião de rescisão de
que especifica.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

~

contrato de trabalho, na condição

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI N9 1.716, DE 1991)

o congresso Nacional d.cr.ta:

SINOPSE
Projeto de Lei do Senado o' 224, de 1991
[H/emina
a
Q/JIQ/IzaçiJo
monelDria dos dividendos a pagar
Q(JS aciollirllU d<U societiDdu
e
d6
Olltras

""""J_.
providlncl4f.

Art. lO Fica. isentos do imposto d. renda os
rendimentos recebidos em conseqüancia de rescisAo d. contrato
de trabalho cujo vinculo empregaticio s. reja pelo disposto
na legislaçAo trabalhista.
Art. 2 o O Poder Executivo expedirA 011 atos
necessArios à execuçlo do dispollto nesta lei e. at6 60
(sellsenta) dias contados a partir da data de publicaçlo.
Art. 30 Ellta lei entra e. vigoJ;' na data de
sua publicaçlo. produzindo os eteitos que lhe sio próprios a
part~r ~o primeiro dia do exerc1eio tinanca

Apresentada pelo SeDId« Carlos Palroclnio

Lido no expediente da Sessio de 19/06191, e publicado no DCN (SeçIo 11) de 20/06191.
Despachado à Comissio de AsSUlltos Econômicos (decislo terminativa). onde poderá
receber emendas, após sua publicaçlo e diSlribuiçlo em avulsos, pelo prazo de 5 dias úteis.
Em 28/03194. leitura do Parecer o' 9OI94-CAE (relator Senador AffOllSO Camugo). A
Presid!ncia comunica ao Plenário o recebimento do OfIcio 0 0 23194, do Presidente da CAE,
comunicando a aprovaçio da matéria na mmiJo de 22.03.94. Aberto o prazo de 3 dias para
interposiçlo de recurso. por um ~ da composiçlo da Casa para que o projeto seja
apreciado pelo plenário. esgotado esse prazo sem a inteJpOsiçlo de recurso, a proposiçlo
será remetida • ClmIra dos Deputados.
Em 04104194, a Presidência comunica o término do prazo para inteJpOsiçlo de recurso 00
sentido de incluslo em Ordem do Dia da matéria, apreciada conclusivamente pela Comissio
de Assuntos Ecoodmicos.
À CImara dos Deputados com o SM/N"...232
de 6.4.94

Em 6

de abril de 1994

..

Art.
contrArio.

Centre os valor.. ..is sagrado. cultuado.
pelo ser humano atravt. do.' s6culos, tais COa0 Sadd.,
Justiça, Educação, etc., encontra-s. s.. düvida entra oa

maiores o valor Trabalho.
Dle.-se e.pregos, dignos e digna.ante pagos,
e estar-se-á resolvendo quase todo o probl... de distribuiçlo
de renda. O paternalis.o 6 aviltante. Acaba criando dividas
impaq!veis e portanto tornando os devedores e. e.cravao.
morais dos credoras.

EDcaminbo a Vossa Excel&cia, a fim de ser submetido à revisIo da
CJmara dos Deputados. DOI termos do art. 65 da Coostituiçlo Federal, o Projeto de Lei do
Senado 0 0 224. de 1991, constante dos autógrafos em anexo. que 'determina a alJlDJizDçlJo
monetária dos dividendos a pagar Q(JS aciollis/ar d<U sociedades andni_. e d6 Olltras
providlnciar'.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce1encia protestos de
estima e coosideraçio.

~

SENADOR JOLIO CAMPOS
Primeiro

A Sua Excel!Dcia o SeIÜI(..:
Deputado wn..sON CAMPoS
DD. Primeiro-Seaetúio da CImara dos Deputados
dbbl.

Secretário

Ninqu!""
retribuir;

da!

gosta

inferindo-s.

de

so_nte

que

dos

recebaJ;'1
estadoa

se.
mais

intelicitantell ressalta se. dQvida o do desemprego. ! exato
neste nó 9órdio da questlo trabalhista, neste autua tio
indesejado e até mesllo tellidel que nOllsa proposta se pile:
trata-se de pelo minimo aliviar o desa.parc3 . . que se
encontre aquele que -- via de regra por circunstAncias
alheias

a

sua

vontade

8

sua

açlo

--

tenha

seu contrato

trabalhista rescindido.
E ai nAo nos interellsa a natureza do
percebimento. Ne. a que titulo 6 recebido. NOlIso projeto oi
claro a este respeito. Mio v_ ao caao à guia. d8 que o
dese.pregado receba mas o tato e. si -- jA suticient...nte
doloroso e iniquo -- do delle.prego. QUesti11nculas jAcas
sobre .a tal ou qual valor sa recabe cc. tal/OU ~1
qualificaçAo jur1dica nlo eaconda., .uito .anoa compana. ., o
tato das dificultades imensas por que passa. os pais de
fallilia deste Pais. para voltare. a e.pregar-se •

---

.

I. No cuo•• rilOf l'8CIlher míplhll. ai. .

e.

2. Ma 1Iad& num PalJ tia ~vido CUIDO ea.
qui
_ _ pcIoo ..... _ '1""0 prohIoaado
• . -...
~

3. Epot''I''"aiolÜ_ .... ~ O ~ .

•

~

polftic:al do.eor

I
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"LEGISLACAo CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LfGISLATlVOS-CeDi"

Ante o exposto, conta.os coa o endo••o da
no••oa ilustr•• par•• d••ta casa congr•••ual para sua devida

Ministério da Saúde

aprovaçio.
d. 1994.

GABINETE DO MINISTRO
~nR'!"J\Rr.'

-I? 1. ')130.

f) . . . . . . . fi

DF. OS OE M';QSTO DE 1 "190

E!fJIlt .. SM*.

no 1.150 di"

;lln~ QUI

lhe c:ont.,. o dltDGftO

"0 atllqCt 22. mCltO XXIX, !'tO IIrrlao ,2'. XII in ,. . . da Con!ll1tU1CiO•• t'O '"100 I'" '"CI'tl)·I. llIne. . b"
• t" da 111 n i '5 221. d. 17 d. lU lhO d' 1975.

ConSlo."n(fO aue as mantl.".cO•• cubheas das aulOfldldn di

''''''l'le'I'' Oi'll" consclenllzar .. ooauJlcao

,.ude tio

'f'D,tIO aos ma•• llt:IOS aecorr.nt.s 00 cansumo OI

oi

pro--

"ut01 OI lumo
::::Jn~:Ide'ando au. I OUOltcldao. ,em "I!'''''urn. adYllrt~nCI' ,m llVOf do lumo
"f~luOICI O, .,Iorco'! o.r& ;&lflr1iiU a OODUlllo~ao ,,>cote os ""'=0'5 ao t,oaqlsmo a sauoe • tndu.t M 1000tnl

"'nOltt.al ao consumo

40122700.017

:aM!ot!ra"dO QUt! a P....'tau. "'K) de Z5 de &QOStO d. lq"e, Que r.QUla • co·

"""un'Clejo ouDllCllarll1j C1' orOOuI05 d,m,..,os O. lumo e ••ollc,cio aa "as. dI IClv'r1'ne'l '"IM'''
: 1. Dela M,n.,l"IO oa S.aud' 101 1P~llaa • .ames aI oromulaaçao 0.1 nova CansUlu,cAa;
Con~llj.,.ntto

• n.eess'd'O' d. lOI'.mo,amlnIO I'CnTCO 00 dllDOlto na Port..

' .. 7:Jl dI Jl d. "'ala ali 1990. d. mOdO .. o.,mrl" li "TI.dlltl conSKuÇoio 001 seus OOI.tIVOS:

PROJETO DE LEI N° 4.514,·DE 1994
(Do Sr. Paudemey Avelino)

ConSld.raMO OU. , Consllttm;to,
~'aIQ

JV 10

(ÀS COMISSOES DE CIacIA E TEC~OLOGIA, COMU~ICAÇJO E I~FOR~~
nCA; DE SEGURIDADE SOCIAL E E\MfLIA; E DE CO~STITUIÇÀO E JÜ~
TIÇA
E DE REDAÇÀO(ART.5~) - ART.24, 11)

",~'!Imo

o.r'qr.fo .' do nu IrttQO 220. Ullt»-

011'"

artlqo aue a 1'1 llôetl' qar&nllrt t O'DOe.' 8 I.mlh•• OQSSIOlhdadll d. se cMllIft-

jer.rn dll o'oo'OI"dl ele orodutos au' oo.sam ,., nocl.... OS a IIUOI • ao m'tO amflletttl:

Attlqo

Coíbe o uso de imagens desportivas nas propagandas de
cigarros e dá outras providências.

1"0

'ec. ou- n......,.8 "'lrIeM' Ittqll' .. oroo&CJ.nal comerclll de l.bKO • OII.",u". no InCIto 11 cto

55 e'IIO.lec.

:onltMrlnco
O'.lO o.r. Qu.

ou. o Ato do" OilDOllÇOet COft'lttlUClonall t'flftS.tóttU no NU
o Podilt Ltqlllahvo rltgulltntnf. o manClonaoo olt..,.ro •• dO

arllqo 220 do 11.'0 eo"slllUClcnll,
COnlU'iltlnclO OU. o, arDI.tOl Im 'ltUdo n. Cimer. dOS OIlOUIIOOa • no 5...
"'.00 F,der'l I" ,ncotDO'.m quu. 1:1. forma consensual. v"l" das OOIIC6e1 .numld" .,. lIIOI gritO
':ódlCJO B"'II."o ~I "ulo- RMJUla",."laçAo Publlçl'ln., Qfomutql«t ~ 1971 oelO ItI C~ IIr..
~1,.ltO

di PrOD.alnd', cUia .""0 J "ata das rtstrn;6es QuDIIClllrllS lO' Ol'OCulOS IH fumo:

Conlu:r.,anoo QUI! '111' rRfllll. que Vinha", s.noo aotlcaaas peto CONA...
d. Âulo·RIQLlllm."lacto PuDhCllAt'll. rOtam Ilulllllldal • '."IMlda. Deto MltMS..
'."0 a. S.ud•. Ilr.v" O. li ,.I""d. PO".tl. 490/88, au••JtaM~lICIu dltllrlZ81 Olt... 101lc.c.to da
',... OI I(lV.,ttftell • deu oulr•• prOVloenclas. sem ~IUIID di lunco*' luto-requladOfa ou. contl~

ConllU'IO N.erOl"lIl

tlUOU Ilnaa ••I1Cldl 0.10 CONAR, "O Que

"',J camoel':

CansrdMlndO aue

Ii caraeterllltlcn prógtllt CSIi Itll'I'MllCio '1C)fIll'lI'" .......
ti .Im., QU', oeH' IUI nllur.,.. ,.tardam I otomutqlçio di 1~ltlaçio comOt.m.nt. orftut. no t•• teI
C:OMllluCIDn.I;

o Coaer- N.doul decreta:
.rt. lo. - FIcaJa proibid.... veicalaç6el de ....... daportiY...... propapad.. de
cipmlC na todOlOl aaeóSI de c_...~

.rt. 20. _ P.......,._ • Partaria aa. 1050 da Mlaiatérle da Salida de 0810lI9O,
publicada ao Di4rio Oflcial da Ulllia eao 1010lI9O, qae iUlit1li OI 3 HJIUIdOll
obriptórioa de .cIYtrdecia
pnpqudu de cipIn: "O Miailléria da Saúde

11..

adverte. h.-r é prejsdicial à ..ú......
art. 30. - lIta Lei ...tra eao Yipr .. data de lU peblicaçia.

'iOIII.

AlI. tt • ÂI .,...... . ~II di et..,roa:. CI9amM't... CftINtOI. lurfIO . . .
c:acrllmbO. lumo o•• contlCÇto manu.' de '19'" • fumo
rI'Iucar. liQltl oDntMM •
corno GIICll"""'_ _ no COtDD dftt. "ortan.. a ~ -O .--rt..
AlO DA _
AtlYE,",,: FIlMAIl É ~ A SAUDr. ''''''.........
'U_', , _

""1

ImMllII)IM • ". pUbhàdMe.

• "DOftllCAo.

t

~

-A

AlI. %f ..

C....o é do amplo co.bec.....ta dOI . . .b.... iatevuta da Co•. . N.cioalll, .. propapadu de ciprro UÍllaU.. aoa meiOl de c....eeicaç1o, trJae.- . .
su. m.ioria, im.pu lia.d. . .a daporta. Tal pràlica, ÍDcoalCieatemeata iadllll U
peso..... priadpa1Jaeste O jov_ • acreditar que O ciprra é am aliado do eaporte,
garaatilldo • cada no, a.. aúmetO cmceate d. adeptol ao tabqismo.
A socIedad. "ti cada v.. m.. aviltad. pele coua.....o profluioaal ...
...rú
t cbepda • hora d. deiur • ÍIlércia diute dono . .alta. q.e, .. lIaaI ...
100&01' aa
miIia • pn...turidad. de cillUl' pulaour ••av....ma.ato pncoce,
co..o já provado pda .edicÍllL
Nlo H trata de apeou cercear o direito de criatividade ou propagaadu, e sr.
d. coibir àqu.... que .10 eopllOlU e.. su
tu...... levaada ..uim de .do.....ala ao vicio ... razlo da caasoaioda q
dá eatrc ciprra e ..porte.

1""" ,..

li""

I'fft li..... m'IUJCUI •••

••"htef 0It'I Da Pt'DdUtoI ae Iun'lo

JUSTmCAÇÃO

tn_

Ccnsuttr'nda ou-. em sln'onll com o POdtt legltllhVO. deftttO dOe . .
IIrmos di IUI com"I.'. '11911 • r.t1'1I1'KH1 inClUSIve OI MHtOI da OOItM6O DUbhca. pode • 1:1..,. O
Mtnlt16nO aa Saude aarotundl' •• Iuau,. I' normas 1)1'.",:118 n8 POft.,..
na e;:tIttell Ge QUIt
.. 'ulur. }eqllllÇta lort. . . . linda rI'I.... potlÇAo r.ote adOtltdll peto ElKUUVC: r.eolv.:

lftHfCfe da adWrttncta •
~ MI COftIof'M
R~

8rtt90 .... ~
do orrttIto Mira PCN1M&

QUI . . , . . . , . . . . .

E

DlstrtlO,reder8l ..

~

......

IV
CM)...... ~ CH)8rIto'
tal COfM wetcutol oe . , . . . . , . c:otftfW ....,..
rIS, auelttOrtOl. cu...... a IHtI'Dl. blbIlOIeeIl a Iftlfttutç6M da .,.no da toeo'I OI . . - a ...........
di .1I. . . .tmI'ftIOI mdultnll' • Cometelll,. OI' IICI'" ••fttll-:ta.
IM' ou pI"OfftO'tIlII mectHSal retmlhPu .c lte
In. . . cecftllNOI. '"' I'KI't'ltttl DUblioOe

.. '" "'

",.-_.", "'

"'

oe

t

'"

"'

"'

"'

"'

'"

~

'" '" "'

PROJETO DE LEI N° 4.518, DE 1994
(Do Sr. Álvaro Valle)
Determina que a recepção das cédulas de votação, com vistas
às eleições de 3 de outubro de 1994, passe a ser feita em
2(duas) urnas.
(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

Art. l' • O ~ do art. 18 e respectivo §Io da L.i nO 8.713193 passam a
vigorar com a seguinte r.daçio:
"Art. 18 - As vot.ções seria feitas em dois mom.ntos • em duas urnas
diferentes, devendo ser .ntregue..o eleitor. primeiramente, a cédula destinada às

.

7328

Quarta-feira 11

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

eleições proporcionais, de cor branca, e, sem seguida, a cédula destinada às eleições
majoritárias, de cor amarela.

"§ l' - O eleitor dirigir-se-á á cabina duas vezes, sendo a primeira para
preencher a cédula destinada ás eleições proporcionais. depositando-a na uma de cor
branca; e a segunda para assinalar o voto na cédula destinada ás eleições
majoritárias, depositando-a na uma de cor amarela."

Art. l' - Esà Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1994.

AL~
DeputHe Fodenl

JVSTIFICAÇÃO
No último fim-de-semana, com competcncia e senso de oportunid.de, o
Tribun.l Superior Eleitor.1 re.lizou eleições simuladas, em Cui.bi, pl1ll .v.liar o
tempo de duração dispendido nos processos de votação e .pur.ção nas seções
eleitorais. Foram criadas duas situações hipotéticas: uma, aplicando-se o disposto no
caput do art. 18 - as cédulas de ambas as eleições sio depositad.s em uma mesma
uma; outra, em que o eleitor as deposita em duas umas distintas.
Após as simulações. chegou-se á conclusio de que a segunda hipótese - adoçio
de duas urnas - nio só dará ao pleito maior Cf ~eridade na fase de votaçio, mas - e
aqui a maior vantagem da sugestio - propiciará substancial economia de tempo e
dinheiro na fase de apuraçio dos votos.
Em razio disso, e das caracteristicas peculiares que envolvem o pleito de 94,
nio há porque deixar de alterar-se o dispositivo que obriga a adoçio de uma única
urna, por seção eleitoral.
Ao apresentar este Projeto, em nome do Partido Liberal, renovamos nossas
homenagens aos membros da Alta Corte Eleitoral, ao mesmo tempo em que
manifestamos a nossa admiraçio pela eficiência dos trabalhos desenvolvidos sob a
supervisAo do Ministro Sepúlveda Pertence.
Sala das Sessões, 12 de abril de 1994.

~. .

ALVA~~E
Deputado Feder.1

§ 4° Às eleições em segundo turno aplica-se o disposto no § 2"
§ SO No prazo de quinze dias após a realização do sorteio a que se
refere o § 2°, os Tribunais Regionais Eleitorais divulgarão o modelo d.a
cédula completa com os nomes dos candidatos majoritários na ordem
já definida.
An. 18. As votações serão feitas em dois momentos distintos. na
me~ma uma. devendo ser entregue ao eleitor.primeiraniente. a cédula
destinada às eleições proporcIOnais. de cor branca. ·e. em seguida, a
cédula destinada às eleições majoritárias. de cor amarela.
§ 1° O eleitor dinglr-se-á à cabma duas vezes. sendo a p'rimeira
para preencher a cedula destinada às eleições proporcionais e a segunda
para asslnaia; o voto na cedula desunada às eleições majontárias.
9 20 A Justiça Eleitoral fixará o tempo de ~'àtação 'e o número de
eleitores por Seção. de modo a garannr a realIzação das votações no
prazo legal ne,;essáno ao exercíCIO do VOto.

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

PROJETO DE LEI N° 4.520, DE 1994
(Do Sr. Jair Bolsonaro)
Modifica os incisos I, II e III do artigo 29 da Lei
n9
6.004, de 14 de março de 1990, que "dispõe' sobre transfe
rência de financiamento no âmbito do Sistema

Estabelece normas para as eleições
de 3 de outubro de 1994.
O Presidente da República,
Faço saber qu,c o Congresso Nacional decreta e eu'sanciono a
seguinte Lei:
DA CÉDULA OFICIAL
An. 17. As cédulas oficiais para as eleições previstaS nesta Lei
serão confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá com
exclusividade para distribuição às Mesas Receptoras. sendo sua impressão feita em papel opaco. com tinta preta e com tipos uniformes de letras
e números.
§ 1° Haverá duas cédulas distintas. uma para as eleições majoritárias e ouEra para as proporcionais. a serem confeccionadas segundo
modelos constantes do Anexo.
§ 2° Os candidatos para eleição majoritária serão identificados pelo
nome indicado no pedido de registro e pela sigla adotada pelo partido
a quem pertencem, e deverão figurar na ordem determinada por sorteiO.
observado. no que couber. o disposto no art. 12.
§ 3° Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional. a cédula
terá espaços para que o eleitor escreva o nome ou o número do cat}didato
escolhido. ou a sigla do partido de sua preferência ou o número deste.

Financeirõ

da Habitação, e dá outras providências".
IA

COMISS~

ESPECIAL DE

POLtTJC~

NACIONAL DE HABITACAO)

Art. I" Os ÍIIcÍIOII I, n e fi do Art. l' da Lei ..' lIOO4. de 14 de llIarço de 1990.
p;'.... a vipnr co. u ....iates red~:
1 • co..trat.. flralldoa.té 31 de daeabro de 1979: 1100 Valo...... Rd"ed1Icia
de FiallJltÍllJllCllto - URF ( art. 4" );
.
fi - ....tratoa flralld.. de I' de juein a 31 de daeabro de 1914: 1800 URF;
coalratoo llnaadoo d.e l' de juriro de 19t1S .té • d.ta da risbcia desta
Lei: 1100 URF.
Art. 2' Elta Lei ealra _ viIor' .... d.ta dI) ,,,. ""bIIcafi...
Art. 3' Revop_ u dllpotiçlles _ ....tririo.

m-

"LEGISLACAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENACAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS" CeDI"
LEI N° 8.713, DE 30 DE SETEMBRO DE 1993

Maio de 1994

JUSTIllICAÇÃO
Tal propooitllra btIJca .....der o alUCÍO de lIIiI1Iares de ....hláriol do Sistem.
Flauceiro de Habitaçie q... do do
çadoo
OI ahlail valores de ~ed1Icia,
.q..iIiçie de "111 ,,,''''' iJII6vel ....ídeKlal
juta babitaciottal de .... cidade
de por!C aédie.

"'Iria,

t ..bide q_ . . lodo • tmit6rie
isllÍSerol ial4veil raideDcia.iI
.dq..iridoa ~ SiItI!tIu F1uaceiro de Ha~o ncoatruHe. lIá . .11 de da..
_
. . p-. de tereeiroa per lDCÍe de teIIlrata jMJ1iewJar de ....pra e ......
O presetlte Projeto de Lei t_ per fIaaIlII.de ea....tnr UIII. sohIçio para o
.iIIIara dI) ••hlirloo ...., _w., para All/1ICIeJ qH deJej. .

alJit/y. prob/eaI. de

realizar "",lIauciuIeato j ....to .0 Sirtts.

r.....ceiro de Habitaçlo.
J.l
Sala dai SeM6<s, It"de .briI de

1~.

. y,-;z;;:=z;,_u': ,
JAIR BOLSONAllO
Deptltade Foderal- PPRIRJ

"LEGISLACAO CITADA ANEXADA PFLA
COORDENACAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS -C.DI
LEI N. 8.004 - DE H DE MARÇO DE 1990

Disp& sobu transferência de financiamento no âmbito do Sistema
financeirO da Habitação. e dá outrlU providências
o Presidente da República.
1"aço saber que o Conçesso NacIonal decreta e eu sanCIOno •

"'rumu

Lei:

Maio de 1994
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An. I' o mutuarto do SiStema FInanceirO da HabitaÇão - SFH pode tram·
~rceU'05 os dIreltos e obniaçóes deconentes do respectl\"O contratO, obser·

tem a

vado O disposto Mata XAli.

Parálra10 1iI1ico. A lormallzaçi.o de venda. promessa de venda. cessão ou
prom_ dacessão relauva a unóvel lravacio em favor de Ul5tltu~óe& 11nancla·
dora do SFH dar·_ em ato concotnltante • traDa1erencta do lin&nctamento
respecU"fo. com a Ultelveruilllcl& obrtptona da Ul5t1tuiçáD fin&llC1&dora. med1ante
& uaunção. pelo noTO mutuano. do saldo deYedor contábU da operaçio. ob&ern.w.
os requis1toe lepis e reJU1amentarn para o financwnento da casa própna. vi·
ie'1tes no momento da traDa1erêncla. resaalY&das as situaçóe& espectai.l preYlstu
no articoa 2.' e 3: ~ta Lei.

"rlt"~·;J.~

c..A.I'O.
1)r'Jr

l"JtCl .... l'Jnti'lntOS

c.onl

W

enrlo~'~u

de

IIO$SOS
I ;:Vl

d""

Art. 2: A tran:sferencia dar·. .á mediante Slmples substitwçio do de_r.
mantidas para o 110VO mutu&l'lo &a mesmas condições e encal'fOS do contrato
oriJinal. desde que se, trate de f'.,."ctamento destinado i. caaa prciprta. cujo
-ralor orirmal nio ultrapuse os sqwnteS litnltes:
I _ cont";'toe finnadoa até 31 de desembro de 1979: 750 lseteeentOA e cin·
qüenta' Valores de Referência de l'in&nciamento - VRF lartllro 4,'):

II - contratos firmados de I. de Janeiro de Ill80 a 31 de dezembro de 1984:
1.100 (mil e cem, VRF;
II] _ contratOA firmados de L' de JaMU'C de 1985 ate a data da vtlêl1Cla
~t& Lm: 1.500 rmu e qwnhentosl \'RF.

,lo
U••x.-plo prllU:.PS sio ta lutos co.
contraponto c:o.pIRBnhr á SlúdR.
Entre indM"'ro~ olJ.tro'S .. \1.9 ....

s:t ..

An. 4.' Para os eleitOs desta I.e1. cOllSldera·se o Valor de Refaretlcla de 1'j..
nanclamento - '/RP. aquele que. a época ela contratac;áo ortlutal. tenha Sido
Uld.icado no contrato como referenc1&l para eleito de atualização monetárta do

livro5

tícnlcos.

EIt Sll\tl5e.

COfI Edllca,io. ea

pagõlmento d« PSicólogo.

PROJETO DE LEI N" 4.525, DE 1994
(Do Senado Federal)

finatlcwnento.

PLS 66192

. Regulamenta o inciso v do artigo 203 da Constituição Federal e dá outras providências.
(

PROJETO DE LEI N° 4.521, DE 1994

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA, DE FINANÇAS

(Do Sr, Ary Kara)

E TRIBUTAÇJ\O (ART. 54), E DE CONSTITUIÇAD E JUSTIÇA E

DE

RE'lACAO (ART. 54»

Torna dédutível', para fins do imposto de renda da ~essoa
f!sica, as despesas com aquisicã.o de ,medicamentos
para
uso próprio e de dependentes.

(APENSS-SE AO PROJETO DE .LEI

o

Congresso NaLional

12 Fica

Art.
p~~5~a

física

.

próPt"io

~

decr~t&:

impo~to d~

dedutível Jo

tlespe~a C~M aqu.sj~~o

de

devid~~ente

4,273, DE 19931

N~

no

Qcorr'ida

COMPr'ovada

COM

Art.

O

renda

~Rdicam~rlto,

da

r'~ceituár'la

dd
u~o

para

periodo-b.'::!e- ..

Mrdico

respectiva

'lota fiscal.
29

deduc;io de qlJ.~ trat .. o art.

do valor do IMPosto

d~

i

se :G

d~

perMitido

(cinqüenta.

~

para

por cento)

renda d.vido.

Art. 32 Esta lei
p)lb 11

mjxl~o

liMite
12

~ntra

eM

vigor

na dilta dR

~ua

c:a(;io ..
Art.

49

HortQ

IH\lJ

TE"M

meno'i

';unt: rãr i O ..

JUSTInCAÇl!óO
t:rab.ilhêA

menos.

rr.wda ..

linll",

Neusa

v~rleqadas

trabalha~

,i~du~B~~

do

o·~

!.~.A ... tl.)~

c~~o

nada

tUh'::l.llltrll\l

'io:e

E

r'~11l.Ia.

l,ara QUlt

inflXplicao"lplltlPntp.,

tmrostQ

de

t'~nda~

IrMpllo.:.lrern de r'eqr:lt .j(i:!':>PC5''\S np.cp.~~àri':lfõ
11:;'..:1

i:~~nt

Nao

pUIS.

.:tlllt

EnfenlcJ
C1Jre

~

r}Prltl'"R;l!,

nJi'llS

mer'itdrias

por

à obt.F:lIlZão da

rr~nrla:s.r

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. I" É assegurada a cODCessia de beneficio mensal de um
saUrio mlnimo á pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não
possuir meios de prover á própria manutençlo ou de ta-la provida por sua família.
Art. 1" Para os efeitos d.... XAli considera-se:
I - pessoa portadora de deficiência: a que apresenta uma perda,
um~ má formaçio ou uma anomalia de um órgão, de uma estrutura ou funçlo
fisiológica, anatômica ou mental, bem como aquelas em que nIo hi o desenvolvimento
de funções mentais ou intelectuais, por restrições circlmscritas á natureza da interaçiO
social;
11 - idoso: a pesso. com mais de sessenta e cinco anos.
Art. 3" A pessoa portadora de deficiência f.ari jns ao beneficio
previsto no art. I" desta Lei, desde que seja comprovada sua incapacidade mediante
avaliação médico-pericial realizads por equipe multidisciplinar do Instituto Nacional
de Seguridade Sacio! ou do órgio que o sub.titna, as.umindo SUIS competências,
visando a caracterizar a redução parcial ou total da capacidade de realizar uma
atividade. nos mol<\es ou nos limite. considerados nomulis jlI1ll o ser humano.
Art. 4" Para comprovaçio da condiçlo de idoso, o interessado
deverá apresentar certidiO de registro civil ou prova admitida em direito, inclnsive
assento !,"ligioso.
Art. 5" O beneficio mensal será concedido á pessoa portadora de
deficiência e ao idoso, desde que fique comprovado que:
I - a renda familiar não ultrapassa três salários mínimos;
TI • a renda pessoal do beneficiririo é inferior a um salário
mínimo; tendo direito a complementaçio; ou
m - o beneficiário nio dispõe de qualquer fonte de renda, nem
pensia, nem qualquer outro beneficio previsto na legi.laçio vigente.
Parágrafo único. A readaptação ou adaptação jmra o trabalho,
através de habilitaçiD ou reabilitaçiO profissional, será realizada nos tennos dos arts.
89 a 92 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991 • Plano de Beneficios da Previdência
Sacial.
Art. 6° No caso de pessoa portadora de deficiência menor de
dezoito anos ou incapaz, o beneficio mensal será pago a seu responsivellegaJ.

lIH?dlcc1l11"ni':L)"; ..

há de Mal~

nec~~$'rio do

qUR

5adda

Art. .,. No caso de ido.o incapacitado. o beneficio será pago a
seu responsável legal.

c:xc:elênciol

l:!:·:at3mente

de

~

AcrE~~a-se

illltdic.:Jmento'S,

nos
f.::\z;pr

pt"'lç:o,-,>

,,i

eUI

I)

do

':I'Je

d

Ql1E' O~

pr;~rntit: i r

ti

de

ImpCl5tfJ

mrll.lictA"'~nto'5.,

renda

deVia

,;ey

pOr' ''!'te l1u':i!:Ja

aO

r(?nu~dios

.Ipdl!~ão '~fl)

Social.

ar'9umento

11nl j:·.,ntYa~jen'1óo~

est.ão ..
Ptil\ta..

l?r

:.:nf'int ..

l12mlJre-ose

o ll'Iíní'lIo
~IOI""111e

Art. 8" O beneficio mensal a que se refere esta Lei será devido a
partir da data de apresentaçio do requerimento ao Instituto Nacional de Seguridade

::.t'<1

que Sf:l
MeSMO

~lrHl

pode
1ol... .;lm

Art. 9" Os encargos decorrenies dessa Lei correrão por conta das
receitas Jl"'vistas no orçamento da Seguridade Sacial, nos tennos do coput art. 195 e
seu § 4° da Constituição Federal.
Art. 10. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de
sessenta dias, contado da data de sua publicaçlo.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

7330 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

r

Ar!. 12. Revogam-se as disposições em contrário. especialmente
o art. 139 da Lei D' 8.213. de 24 dejulbo de 1991.

SENADO FEDERAL. EM A-I DE

~~rdca~~Po;\:~e:a5:(d~~J=)::~~be~

iubilitadoI ov paIGM ponad<ns de ddiôlnd.. habillladu. M scpiAte JI"IPOl'çio:

J :::=,tS&~PdM
*

----i:
,*

m ·deSOlal.OOO
IV •
J.OO1,m dil1lk

DE 1994

4~

=

f 1-· A ~1lU de lrabaln:.dor ruhi'bdo ou de dtfidt.~ habilitado ao

r (-6[~

SENADO'

Maio de 1994

=~ ~rrur'.J:~~~~~ri"'::m~ ~~c:lr.~:c

I!IOndtçJokll\ilMAk.

~

~I})é

LEGISLACAo CITlIDA. ANEXADA PELA COORDENACAO
DAS COMISSÕES PERMANENTES

~1N&ri.~
o r~ ' . '
-.o V 16o,art.. 2?3 da,

Alt. 139 - A RendI Mmu.l.ViUlkia
~ dai PmidtJIci,I Sbcial..\t que &qt; ttlUlamutIdo o
~iWIO"'rsL

CONSTITUIÇÃO

idade ou

f}-. A Rmes. MerU! ViulSdi. wri ckYi4l_ rMkJf _1OtttLtnta)._ deiIMJtdo qlK • ntt«r .tivWack raMlMI"'da.. do aurair ~ rndicneflk)

~riof 10 wakIr ..... ~1lII!a mc:Ma1, nIo for WWltido pOf' paeoa lIIe lfICtlI deptnde
MiripklrialDaM: e MolMl tNU'O ntdock ~opr47rioWlklMo,.dftdeqM:

aEPIDLJcIl FI:Dl:IUlrIVJl DO DJlSIL
I!IM

I _.... M:l filiAdo. PrevidfMia Sodal,.n1 qua1qlMt lJloca, no ""ailnO por
lZ(doat)--.~rivof,OIIDio;

TjtuloVlll

o-Jdt~,=.e:~e:~":.~~m:::::a~~;I\::~~t~

DAOROEMSOCIAL

CIlI~vnl.IIO""'por5(drxo)an05.CIOClI«Ulivcsou*;ou

m . te U!IM. fl1iado

C.pitulo I

"'.

l anlip PreMdbdã Sodal UrbMa . . . tompktar 60

(~). . . . w.det~direkoaot.bcndki0U'eJUlanltnwes.

DISPOSIÇÃO GERAl

•

,.

J ~. O wlor dlltt'lll!a 1rMnU\ Vitalkil, kldusiYe p.ra ai ~ alltU
da nU1lda em. . delta 1A'i, wr' de 1 (lalft) IaUno IrIIniJllf).

Art. 193. Aordemsocialtemcomob~seoprimadodob~
Jho, e como objetivo o bem-estar e iS justiça 5oêiais.

dMa" apresentaçt.o
~de:-C~~r~=-G::~'i~rlCâJdo~:~::=-~~
urt.n&.ou Itlnl.eudeouuorq;me::.
fY' -A ~ JokMaI viUHá& wli. dtvMIra a contu d.

dq~--,

Capitulo fi
DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Dúposlções Gerais

SINOPSE

Ar!. 195. Aseguridade social será financiada portod. a sociedade. de forma direta e indireta. nos

~ermos ~ lei.

recu~ provenientes dos orçamentos

Projet~ de

Lei do Senado n' 66. de 1992

mediante

RegJIla...nla a íncíso· V da aH.
203 da COIlS/ítuiçlJo Fethral e

da União, dos Estados,

do Distrito Federal-e dOs Municipios,\e das·seguintes c:ontribuições sociais:
1 - dos empregadores, incidente sÓbre folha de salários.

dá oulrp.rprovit!inciQS.

à

o faturamento e o lucro;
U - dos trabaJhadores;
W - sobre a receita de concursos de prognósticos.
§ P As receitas dos EslOdos. do Distrito Federal e do.
Municípios destinadas li seguridade social c:onstarão dos respectivos orçamentos. não integrando O orçamento da União.
§ 2' A proposta de orçamento da seguridade social será
elaborad. de 'forma lnIegrada pelos órgãos responsáVeis pela
saude, previdência social e assistencia social, tendo em vista
as metas e priorídades estabelecidas na lei de diretrizes orçamentarias, assegurada ao cada área a gestão de seus recursos.
§ 3' Apessoa juridk:a em debito com o sistema da seguJi..
dade social. como estabelecido em lei. não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benendos ou incentivos
fiscais ou crediticios.

fontl!s

§ 4' A lei poderá instituir outras
destinodu a gaa manutenção ou expansão da seguridade social, obede-.
cldo o dispOsto '!O alt;154. I.

r~tir

'~213 •• :U,

Uh'

Ik 1"1,

'\I1ho

de

D!~ ~e fM,

PlallP' 6e

Apn:sentado pelo Senador Iram Saraiva,
Lido no expediente da Se_ de 20/5192. e publicado DO DCN (Seçio fi) de 21/5192.
Deopachado à Comisslo de Assuntos Sociais (decislo terminativa). onde poderá receber
emendas. após publicado e distribuldo em avulsos. pelo prazo de 5 dias úteis.
Em 15/12192 é lido o Requerimento n' 927192, do Senador Almir Gabriel de incluslo em
pauta, para ser apreciado oportunamente.
Em 3013194. IDlUlciada a matéria, é p::>ferido pela Senadora Eva Blay. parecer de Plenàrio
em SubstilUiçio a CAS. concluindo favcnve1mente 10 Projeto. Di&cll.55io encemda,
ficando a VOIIÇ1o sobrestada nos tenDos do art 375. inciso VlD, do Regit}tento Interno.
Em 06104194. aprovado. A ComisslO "Diretora para redaçlo final. LeiIura do Parecer n'
97194-CDIR (Relator Senador Carlos Patrocínio). ofeIecendo a redaçio final da matériL
A Câmara dos Deputados com o SMIN"..246. de 11.4.94

.MfJtk..

Em

'te~naaSocir.\~41oul"'prIMCIt'"

~1

de abril de 1994

Senhor Primeiro-Secretàrio
rtruLolII

DO REGIMEOERAL DE. PREV1DeNctASOClAL

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser submetido à revislo da
Câmara dos Deputados, nos termos do art. 65 da COIl5tilUiçlo Federa1, o Projelo de Lei do
Senado D' 66. de 1992. constante dos autógrafos em anexo. que, "regulamenta o incisoVdo
art. 203 da eonstilUiçio Federal e dà outras providências".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência protestos de
estima e consideraçlo.

ChJ'lTULO n .
DASIRESl"AÇOESEM GEJlAL

SE~~OS

.
.
SUBS~ÇA() n
'
D.... HABTU'TAÇAO t DA Ri:.A.HIUTAÇAo PROFISSIONAL
An. IQ • A

ballihUl~

e a rubilluçio proolollOfUll r JeaaI ....rkJ

~ckao.~~=ri:,j~r;a:.c:~~a~:=,,:,:rr:~d.f~~11~~~

Primeiro

lOCl&l ~,..ra p.nlC'>JM.f 1IIo~Ia.lk!d~ lraNlhcrrdoeofllU10rll'lqIK VlIo'e

.aripa!o ÓlUoo· A reahilruçln pr~1eomprundr~
a) o lonw:àmel'lO de: a~R'lha de: pr6t&. 6I1ne I IMIl'\l1M1Ilt»

de

allllAio

~lu~~t~:Onl~~~~~dlt'ah~~I:~~~~~~por
b) a R~ OU a UJMlillJ~ dof,

"lcnnr.MlJUla~

pdtl U\O 1ltl"WlJ\ 011 ror

rlt'Ontl\N

aparrlhol. _nnnnJlb. ao

~

nlt1l'fla' wlIwk do bcMfiàirio;

e) o UWlJ,ronr do K>dcmado dtl ulbalho. quando MccWno.

~1OOo_;;1:c:.~'f~~~.
nl~~~~~==~~:'=:
• •prl'dc:ntn
Pr~aSoà&L_~

Art. 91 • Sef' c'oftmMo, no C!aW de: Nbi\itaçio r rnWlitaçto ~
~Ull4moerllo 011 r~ fora do ckxNdIío do lIrlld'lCiino. cea'Of1lIC: ~ \)

~ll&1.aPr~':a;~li~~~~irld~~~

aerru:rDd,u.

poderio
CpWIICIf'KIW'.

pelo bclle(Jairio, nada

l~iAdo~ uU ut:,,* OUtnlltiYiM*

pua.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WILSON CAMPOS
DD. Primeiro-Secretàrio da Càmara dos Deputadot
dbbl.

Secretário
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Poder Execulivo a adolar medidas de apoio _ servidores teSpOtl5áveis p<lC portadores
de defici!nciu fisicu, sensoriais ou mentais".
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excel!ncia
protestos de estima e CODSi~.

~~~

Autoriza o poder Exeautivoa adotar medidas de apoio aos
servidores responsáveis'por portadores de defiçiências
físicas, sensoriais ou mentais.

SEN~~~;LI! CAMl?OS

S~cretário

PriEeiro
(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIAI' DE TRABALHO,

DE ADMINISTRAÇAQ E SERVI~O ~OBLICO;. E DE CONSTITUIçAO E
JUSTIÇA E DE REDAçAO (ART. S4). APENSE'-SE' A ESTE O PROJEro DE LEI N9 2.869,DE' .1992 E SEUS APENSADOS.)

o CONGRESSO NACIONAL cIeC:rcta:
Art.' I" É '1UIàrizadO, O Poder ,Excc:ulivo • instituir mcdidu de
apoio _ Iel'VÍdorcs ~ ~ qIlC sqjam COIIIpI'OVIIdam respoasáYeis pela
jlRSIIIÇIo de usiJliIIcia • pessou porIIIdcns de deticibM:i.. fIslcú, MIIIOriais OU

--m.

.

Art.,r Para "aMfimento do cIiIpoIÍo' .K,' art., 1", ~ _
adoIàs, aIIre OIIIIU, l i scpiDIes medidas, sem IeduçIo da RiIIIIIIICI'IIÇ do servidor:
I .' cIimimIiçIo da jomada' de 'll'aIiaIIao, ~
, cada

Pan1grafo frko. A l:ClIICCIIIo de ~ deuea bCIIefIcioI
~ • _ _ expRII&IIICIIIe defíDidoI peJo Poder
Executivo e publicados no Diário 0&iI1 da UniIo, de'Ie!lIlo ~, enlIe autros
upeclllI, o grau de defici!Dcia, o nível ~ e educacional do servidat" e o
número de portadcxes de deficiência sob sua respoosabilidade.
"
Art. 3" Esta Lei entra em vigoc na daIa de sua publicaçlo.
Ári. .." ReVogam-se u disposições em contrírio.

obcdcccrá •

A Sua Exce1aDcia o Senhor
Deputado WD.SON CAMPOS
DO. ~o da CIm&ra dos Deputados

m/.

PROJETO DE LEI N° 4527, DE 1994

J*ImcàoI e

SENADO FEDERAL, EM AI DE ABRIL DE 1994

(Do Sr. Ivo Mainardi)
Introduz alterações no parágrafo único do artigo 17 e
no artigo 126 e parágrafo 19.J.",Lei·n9 7.210, de ,11 de
julho de 1984 - Lei de Execução penal.
(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9,4.375, DE 1993)

o Congresso Nacip~Ai,dec~ata:

SFNAOOJliiiJ..JLA
if;::1DEN1e

Art. 1. O artigo' l i ~a Lei 7.210 de 11 de
julho de 1984 - Lei da ExecuQ!o' Penal - passa a viqorar
acrescida de um parágrafo ónico com a seguinte redação:
>

SINOPSE'

"Art. 17

Projeto de Ld do Senado n" 14, de 19?3
Autoriza o .Poder

,

.

I

•

:

••

••••••.- ••••

··················1··'·.·····················

Parágrafo únicô. ' A 'carga horária diária
para preleção de aulas será fixada entretr.s
e quatro horas."

a,
aos

'Ex~CllIIvo

adotar ",~didas de apolO
..rvidortlS nspons~ts por
po11adotw
ck
ckjicilncias
ftsicas. s~nsoriair 011 Nlllats.

Art. 21i1
o art. 126 e seu par6.qrafo llil, da
lei n. 7.210, de 11 de julho de 1984, a seguinte redação:

AprescDIado pelo SeDador !rim s.rail'L

"Art. 126 O condenado que cumpre a pena
em regime fachado ou semi-aberto poderá remír,

~ da SeaIo de 1712193. e publicado.no DCN (SeçIo U) de 1812193.
DcspIcMdo à CocaiuIG de AssUatoI Sociais • CAS (decisIo tmninaIiw.). oade poderá
RCeber lIDCIIlI&I, lIpÓI publicado e diltribuido CID awI-. pelo prazo de S diu úIeiI.
Em 25/11193, é lido o Requerimento o" 1.213/93, subIaitopelo Sen. Beni Veras,
SIlIia.do • iDchIIIo CIII Ordem do Dia da -*ia.
Em 3013194, lIIIIIICiada • maIéria e proferido pelo Sen. VI1mir Campelo pareçer de Plenmo

Lido

,

. . . .. . . .. . t· .....• °.°

pelo trabalho ou pelo estudo, part. do t.mpo
de execução da pena.

DO

S 1.
A contagem do te.po para o fill
deste artigo será feita a razão de um dia de
pena por tr6_ de trabalho ou a razão de UII dia
de pena por cinco de estudo i em caso d.
acumulAÇAo das atividades que deverAo ser
le.i.tas
em horArios
não
coincidentes,
a
contagem do tempo será de um dia de pena por
quatro dias de trabalho e estudo. 1r

em ~àCAS, ca.cbIiDdo ~ ao projeto.
Em 614/94, apnmdo. À ComiIIio Ditetln - CDIR, paa a rDdaçio finIl. Leitura do Parecer
n" 91194-CDJIl (ReI. Sen. Carll» PaIroc:ÚÚO). oferecendo a redaçio fina1 da matéria.
ApnMda.
À CJmua doa Depuladoa llOID o SMIN"~:4 7 , de 11.". 9 ..

Art. 3;

Esta l.i entra em viqor na data de

sua publicação.
Em ..H de abri1 de 1994

Art.

4.

Revogam-s.

as

disposições

ea

contriirio.

JU.TII'ICAçio

Encaminbo a Vassa Excel!ncia, a fim de ser submetido à revisio
da Cim&ra dos Deputados, DOS termos do Irt. 6S da Constituiçio Federal, o Projeto de
Lei do Senado n" 14. de 1993. constanle dos autógnfl» em anexo, que"au1oriza o

A reeducação do preso, a fill de traz'-lo ao
convivia social, em condiça•• que lhe p.rmita. levar ua. vida
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normal, como elemento útil e integrado à comunidade, é um dos
objetivos colimados pela politica criminal.

TITULO V
Da Execução das Penas em Espec;e

estudo
são
E
o
trabalho
inquestionavelmente, elementos indispensáveis para alcançar a
recuperação do condenado. NAo é por outra razão que a Lei de

Execuç.!o

criminal

Lei

7.210

de

CAPITULO I
Das Penas PrivaClvas de Liberdade

dedicou

11/07/84

dispositivos -eS'e~..=~~is a essas duas importantes modalidades

·-de.-...evitar o ócio.

Seção H'

a referida lei da remição, nos
ártiqos 126 e sequintes, dispôs sobre a sua aplicabilidade no
caso d. d••••p.nha d. t~abalho pelo pr.so, silenciando,
po:tf:m, no caso da ocupaçio em atividades educacionais dt!:
estudo.

Da Remição

tra~ar

AO

Dai
decidirmos
inserir
no
bojo
dos
·articu1ados . da
lei,
disposiçOes
que
estabeleçam
a
possibilidade de reduç.!o de pena ell caso do desenvolvimento
requ1ar de atividades de estudo.
-Ainda que' o ensino de

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado oU
semi-aberto podera remir. pelo trabalho. pane do tempo de execução da
pena.
§. I? A contagem· do tempo para o fim deste artigo sera feita á razão de um dIa de pena por três de trabalho.
§ 2? O preso impossibilitado de prosseguir no trabalho. por aci·
dente. contInuara a beneficiar~5e com a remn;io.
§ 3? A romição sera doclareda pelo juiz dá &x·ecução. oúvldo o MinistêrJo Púbiico.

lQ grau nas prisões

seja obriqatôrio; por 'força das disposições do art. 17 da
mencionada Lei, "io hA dt1vida d. que, face às condiçõ••
especiaís do preso, na maiorid revoltados pela pr6pria
situação, um" sistema de incentivo, estabelecido pela remiçAo;
em muito contribuiria para desenvolver boa vontada, e5forç~ e
cooperaçáQ do reeducando.
nossas

5.10 as

justif icaç6es ao

PROJETO DE LEI N° 4.528, DE 1994
, (Dos Srs. Dercio Knop e outros 2)
Autoriza a criacão de Area. de Livre Comércio nos :.Iunici
pios de Oionísio Cerqueira, no Estado de Santa Catarin~,
e Barracão, no Estado do Paraná, e dá outra~ provid3i-

Projeto de

Lei.
Sala das Sessões, em. J \

eias.

~ de

de 1994.
(ri-'ENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 4.203, DE 19931

/

~

..\"j

o congr~sso Nácional decreta:

D.,:uta~ IVO MAINARDI

.. ;"~~~/
"LEGISLA CÃO CITADA ANEXADA PFLA
COORDENACAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS.CIOI:
LEI N?

7.~10.

Art. l0 Fica o Poder Executl.vo àutorJ.zado a
criar, nos Municípios de Dionisio Cerqueira, no Estado de
Santa Catarina, e Barracao, no Estado do Paraná, ,área comum
de livra comércl.o de exportação e importação, sob regime
fiscal especial, estabelecida com a finalidade de promover o
desenvolvimento daquela região de fronteira com a Argentina.

DE JJ DE JULHO DE 1984
ln$CJtuJ a LeI

d~

E.Xlcuc.o

P~nal.

o PRESIDENTE DA REPUBLICA. faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a self\Jinte leI:

TITULO 11
Do Co~denado e do Internado

CAPITULO II
Da Assistência

Art. 20

O poder Executivo fará demarcar área

contínua de 20 km 2 , envolvendo subâreas 19uais dos p~rimetros
urbanos das cidades referidas no art. l0, onde será instalada
a Ârea de Livre Con"~:"r l·'., tie Dionisio ret'queira/Barrdtão
ALC/DS,
incluindo
locais
pr6prl.os
para entrepost.os
de
mercadorias a serem nacionalizadas ou reexportadas.

Parágrafo único. Considera-se integrante da
ALe/DB toda d sua superfície territorl.al, observadas as
disposições dos tratados e convençóes internaCionais.
Art. 30 As mercadorias de origem estrangeira
nacional, enviddas à ALe/os,
serão obrigatoriamente
destinadas às empresas legalmente autorizadas a operar nessa
área.
Art. 40 Por proposta conjunta dos Estados de
Sa.nta Catarina e
Paraná., ou dos Munic ipio5 ae Dionisio
Cerque ira e Barracão, d criação da ALe/DB deverá sdtLsfazer
ou

os segUintes requisitos:

Secão

~'

Da AssistênCia EducaCIOnal
Art. 1í. A aSSIstência educaCIonal comprftenderá a instruçáo e5CO"
lar e a formação profissional do preso e do internado.

!

dS

desapropr~açóe5

-

compromisso dos proponentes de realizar

e obras de lntraestrutura necessarias;

de
disponJ.bilidade
1I
comprovação
financel.ra, considerando,
inclusive,
a
possibilidade de
aporte de recursos da iniciatl.va privada;
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-

observància

dos

normas

ao

relativas

meio-ambiente;

é

C'ousiderada,

Quarta-feira 11

para efeitos administrativos e

7333

fiscais,

como

importação normal.

IV
prioridades
atendimento
governamentais para a politica económica global; e

de

atendimento

V

condições

outras

Art. 9Q
A Secretaria da
"ecEtita Federal
exercerA a vigilânci~ e fisc~lização na ALc/oa e a repressão
ao contrabando e ao descaminho, sem prejuizo da competência
do Departamento de Policia Federal.
Par~grafo

estabelecidas pela legislação aplicável.
assegurar
Art.

SQ

A

entrada

de

mercadorias

os

recursos

único.
materiais

O Poder Executivo dever6
e humanos necessários aos

serviços de fiscalização e controle aduaneiro da ALe/DB.

estrangeiras na ALC/DB far-se-á com suspensão do Imposto de
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados, que
serA convertida em isenção, quondo as mercadorias forem

Art. 10. O limite global para as importações
através da ALe/OS será estabelecido, anualmente, pelo Poder

destinadas á:

Ex.cut~vo,

no ato ea que o
livre comércio.

I - consumo e venda inte.a:;.\u :....\ Axea de Li"":i:

Pará.grafo

Comércio;

Executivo,

II - beneficiamento, em seu território, 'de
pescado, pecuária, recursos minerais e matérias-primas de
origem agricola ou florestal;

importações

poderão

de

fizer para as

único.

ser

A

excluídas

produtos

critério
~

do

pela

demais

limite

áreas' de
do

. Poder

global

ALC/DB,

as

destinados

exclusivamente à reexportação, vedada a remessa de "divisas
correspondentes, e observados, quando reexportados, todos as
procedimentos legais aplicAveis às exportações brasileiras.

III - agropecuária e piscicultura;
instalação
serviços de qualquer naturezd;
IV

e

operação

industri~lizaçâ.o

v,

de

de

turismo

produtos

em

e

seu

território;

Art. 11.
A administração da
exercida por Conselho de Administração próprio.

ALC/DB

será

Parágrafo único.
O Pod"r F:xecutivo poderei
designar outro órgão para admini~trar a ALC/DS, pelo prazo
máximo de dez anos, a contar da respectiva criação.

VI
mercado externo; e

e6tocagem

para

comercialização

no
Livre

Comércio

Art. 12. As isençôes e beneficiLs da Área de
de Dionisio Cerqueira e Barracão (ALC/OS)

serão mantidos pelo prazo máximo de 25 (Vinte e cinco) anos.
VII
bagagem" acompanhada de viajantes,
observados 05 limites fixados pelo Poder executivo, através
da Secretaria da Receita federal.
S

la

As

demais

incl,;,sive as utilizadas como
produtos
industrializados na

mercador1.ds

Art. 13.
C Tesouro Nac 1.onal não assumirá
õnus de qualquer natureza para "a implantação da ALC/DB.

estrange1.ras,

partes, peças ou insumos
Área de Livre Comércio

de
de

Dionisio Cerqueira e Barracão (ALC/DB), gozarão de suspensão
dos tributos referidos neste artigo, mas estarâo .\iujeitas d

Art. 14.
O poder Sxecutivo regulamentará a
aplicação de regimes aduaneiros especiais para as mercadorias
estrangeiras
destinadas
à
ALC/DB,
assim c ....mo
para
dS
mercadorias dela procedentes.

tributação no momento de sua internação.
S 27

Não se dplica o

Art.

regime

(iscal previsto

15.

Esta lei entra em vigor na data de

sua publicação.

neste artigo a:
Art.

- armas e rnuniçóes de qualquer natureza;

Revogam-se

16.

as

disposições

em

contrá.rio.
moto-serras
II
utilizados em desmatamento;

e

de

automóveis

UI

demais

equ1.pamentos

passageiros

p

JUSrxFICAÇÃO

motocicleta.s;
IV
placas

de

-

bens

circuitos

finaisie

eletrónicos,

informática,
destinadas

d

inclusive
modificar

caracteristicas de operaçào desses bens finais;

A proposta visa a autorizar a criação de uma
Área de Livre Comércio para importação e

VI - perfumes;
vizinhos
VII - fumos e seus derivados.
6'1

comum

fronteira com a Argentina.

v - bebidas alcoólicas;

Art.

exportação,

aos Municipios de Dionisio Cerque ira (SC) e Barracão (PR), na

e

fronteira,

Os produtos nacionais destinados à

o

Procura-se aproveitar a proximidade com países
fluxo de comércio internacional de zona de

para desenvolver a

região do

extremo oeste dos

Estados de Santa Catarina e Paraná.

ALC/DS para os fins de que tratam os incisos I a VI do art.
50.

gozarão

de

isenção

do

Imposto

sobre

Produtos

Industrializados.
Art.

70.

A remessa de mercadorias nacionais

para consumo ou industrialização na ALC/DB, ou reexportaç40
para o exterior, será,
pa.ra todos os Afeitos fiscais,
equivalente a uma exportação.
Art..

BQ

A compra de mercadorias de origem

armazenadas
na
ALe/DB,
por
empresas
estrangeira,
estabelecidas em qualquer outro ponto do território nacional,

A área de livre comércio proposta servirA de
instrumento de dinamização da economia do interior daqueles
Estados,
estimulando
05
corredores
de
exportação,
I.~p.....sentados pelos
portos de Itajai e São Francisco, em
Santa Catarina, e Paranaguá, no Paraná. A iniciativa, quando
concretizada, deverá propiciar absorção de mão-de-obra local
e uma diversificada oferta de produtos e investimentos.

A Área
de
Cerqueira/Barracão ensejará
reta entre

aquela

região

e

Livre

uma
05

de

Dionisio

ligação direta e

comércio

em linha

portos

litorãneos

de

Santa

7334

Quarta-feira li

Catar~na

DIÁRIQ DO CONGRESSO NACIO:-lAL (Seção I)

e Paraná, reduzindo para um qUlnto o atual percurso

sobre o Rio Paraná, em direção
Oceano Atlântiro.
Finalmente,

há

providenCl.dS

para

em

dndamento

sul,

dO

que

d

tê Buenos Aires e o

se

considerar

('CldCão

,j

do

as

MERCOSUL,

envolvenrlo, em parceria comercial, os paises do cone sul para a consolidação das relações lnternacional.5 nesta

~aminho

parte do çontinente,amerl.cano.
Contamos com d Lndispensável contrl.bUlçào dos
nossos ilustres pares conngressístas para d aprovação deste
projeto.

i~,je

Sala das Sessões, em

de 1994.

'y~'
/

i
/ ~""
, Deput do

~

\~

'.

Deputado

(, <

.-

VASCO FURLAN

,

Deputado

~IO KNOP

..

-~,

.

,

rVÃNIo GUERRA.

o SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) IV -

Passa-se ao

PEQUENO EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Ivo Mainardi.
O SR, IVO MAINARDI (PMDB - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
é com grande pesar que solicito o registro nos Anais desta
Casa do falecimento do poeta gaúcho Mário Quintana, ocorrido na última quinta-feira, dia 5 de maio.
Mário de Miranda Quintana, nascido em Alegrete, no
Rio Grande do Sul, morre aos 87 anos de idade, em Porto
Alegre. deixando-nos uma grande produção literária, evedenciada pela fusão do jornalismo e da poesia.
Aos 34 anos de idade, Quintana publica seu primeiro
livro. A Rua dos Cataventos, tendo a partir desta data uma
carreira profícua, da qual destacamos algumas obras: Canções
(1946), O Sapato Florido (1947), O Espelho Mágico (1948),
Aprendiz de Feiticeiro (1950), Inéditos e Espaços (1953), Poesias (1961), Antologia Poética (1966). Caderno H (1973), Pé-dePilão (1975), Apontamentos da História Sobrenatural (1976),
A Vaca e o Hipogrifo (1977), Na Volta da Esquina, Nova
Antologia Poética (1981), Baú de Espantos (1986), Velório
Sem Defunto (1990), além da participação da coletânea Encontro Marcado com Gente de Palavras (1992).
Como tradutor, foi responsável pela tradução de 138 livros, entre eles parte da obra de MareeI Proust editada no
Brasil, Giovanni Papini, Joseph Conrad, Voltaire, Virgina
Woolf, entre outros.
Candidato à Academia Brasileira de Letras. nunca conseguiu uma cadeira. Conhecido pelas suas tiradas de humor,
definiu a Academia como uma "sociedade recreativa e funerária".
Mário Quintana foi. sem dúvida, um dos poetas brasileiros mais populares. Quintana era adepto de uma tradição
de nossa poesia modernista, quc nada tinha de hermética,
caracterizando-se por ser um poeta sofisticadíssimo e ao mesmo tempo de grande apelo público, assim como Manoel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade e Vinícius de Moraes.
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Morre o poeta, mas nosso consolo é que a vida literária
de Quintana continua viva e pode continuar proporcionando
alegrias e emoções que somente os sabem aqueles que já
tiveram o privilégio de conhecer a beleza'e a música de seus
versos.
Nas próprias palavras de Quintana "ser poeta não significa precisar de dizer grandes coisas. Ser poeta é ter uma
voz reconhecível entre as outras".
O SR. NILSON GIBSON (PMN - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
ocupo hoje a tribuna para formular veemente apelo ao Presidente Itamar Franco e ao Ministro dos Transportes, Gen.
Rubens Bayma Dennys, para que reforcem a verba para obras
destinadas à recuperação das rodovias federais em Pernambuco. pelo fato de os recursos da ordem de 1,9 bilhão de
cruzeiros reais serem insuficientes para a operação emergencial tapa-buraco lançada pelo Ministério dos Transportes, em
excelente ocasião.
Sr. Presidente, o dinheiro anunciado no último dia 20
de abril está expresso em cruzeiros reais e não em Unidade
Real de Valor (URV) ou mesmo dólar, o que faz com que,
com a inflação, as obras fiquem inviabilizadas. A liberação
ainda depende de aprovação de medida provisória pelo Congresso Nacional e da sançãos presidencial, apesar de divulgada
oficialmente pelo ilustre Ministro dos Transportes, Gen. Rubens Bayma Dennys para realização urgente de revestimento
nos segmentos mais críticos das estradas federais.
Sr. Presidente, até 1988 o Departamento Nacional de
Estrada de Rodagem (DNER) contava com o Fundo Rodoviário para manutenção das estradas. Desde aquele ano, porém, os recurso,; para o DNER foram desvinculados e o órgão
não vem recebendo recursos para reconstruir ou mesmo implantar novas rodovias. Com a decadência dos 50 mil quilômetros de estradas federais, este ano a União resolveu destinar
56 bilhões de cruzeiros reais para um programa emergencial
de recuperação em todo o País. dos quais 3 c!c deve ir para
Pernambuco. o que é realmente muito pouco. Além da incerteza sobre a data de liberação dos recursos, esse montante
é insignificante: só em nosso Estado, por exemplo, seriam
necessários 59 bilhões de cruzeiros reais (43 milhões de dólares) para a conclusão da duplicação da BR-101, a "Estrada
da Morte", que se arrasta há mais de cinco anos, valor superior
ao que está sendo enviado para todo o Brasil.
Sr. Presidente, o dinheiro será suficiente apenas para
tapar buracos e revestir pistas em situações mais críticas, o
que é o objetivo do plano.
Sr. Presidente, dos 2.500 quilômetros de estradas federais
que cruzam o Estado de Pernambuco, 965 quilômetros. isto
é. 38"i do total. estão em situação caótica, com desnível nos
acostamentos não pavimentados, buracos extensos e deficiência de sinalização. As dez rodovias contempladas com os recursos da'Unülo correspondem a esses 965 quilômetros. Apesar
de insuficiente para restaurar a malha viária de Pernambuco,
vai ajudar ao menos a fluidez do tráfego que hoje sofre sérias
limitações.
Sr. Presidente, no ano passado, foram investidos 2,~ milhões de dólares (3,9 bilhões de cruzeiros reais) para conservação das estradas algumas das quais foram recuperadas. Mas
não houve obras de alargamento ou de melhorias de acostamento.
Sr. Presidente, registro que, mesmo com a verba destinada a tapar buracos nas regiões mais críticas, diversos trechos
em situação de calamidade estão fora do programa emergen-

Maio de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

cial, portanto, precisando de uma melhor atenção do ilustre
Ministro dos Transportes Gen. Rubens Bayma Denn)'!>. A
BR-232, nos 40 quilômetros entre a Serra das Russas e o
Município dos Bezerros, no agreste pernambucano, e de Recife a Moreno, não possui acostamento e o desnível chega
a 35 centímetros da pista, o que provoca o aumento assustador
do número de acidentes. Mas o problema mais sério é a paralisação da duplicação da BR-101 Sul, saída de maior movimento
do Estado de Pernambuco. Seus 80 quilômetros não comportam mais o volume de tráfego e são constantes os engarrafamentos, além de mostrar-se carente de sinalização entre os
Municípios do Cabo e Escada.
Sr. Presidente, a ausência de sinalização nas estradas é
visível ainda entre a Serra das Russas e Belo Jardim (BR-232);
na Br-423, entre Garanhuns e São Caetano, e na Br-104,
de Caruaru até a divisa Pernambuco/Paraíba.
Sr. Presidente, solicito com a maior veemência a atenção
do ilustre e zeloso Ministro dos Transportes, Gen. Rubens
Bayma Dennys, para a existência hoje, de 401 quilômetros
de estradas federais em Pernambuco que precisam urgentemente de reconstrução. É imprescindível uma decisão justa
e correta sobre esse assunto.
Sr. Presidente, o Ministério dos Transportes também deve examinar com urgência a situação precária e intransitável
do trecho entre Parnamirim e Ouricuri, 50 quilômetros da
BR-3Ió, bem assim melhorar a sinalização e recuperarf o
trecho da BR-116 entre Penaforte, Ceará e Cahrobó, em Pernamhuco, numa extensão de quase cem quilômetros, e 254
quilômetros da BR-122, de Exu ao Distrito de Lagoa Grande
que também apresenta um grande trecho com sinalização precária.
Sr. Presidente, peço a V. Ex' que encaminhe ao ilustre
Sr. Ministro dos Transportes, Gen. Ruhens Bayma Dennys,
o meu pronunciamento-denúncia, no qual demonstro preocupação com o problema referente à operação emergencial de
tapa-buraco, lançada pelo Governo Itamar Franco e recebido
com entusiasmo por uma população decrescentt> e cansada
de ser enganada, para a recuperação da malha rodoviária
federal no Estado de Pernambuco. O Governo Federal mostrou efetivamente disposição para vir em socorro da população!
Oportunamente voltaremos ao assunto.

o SR. OSVALDO RENDER (PPR - RS. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Deputados, muitas
vezes, quando ocupamos a tribuna para fazer uma denúncia,
para reivindicar algo ou para chamar a atenção das autoridades, pensamos que isso terá pouca repercussão e de nada
valerá para resolver os problemas aqui levantados. Mas nem
sempre é verídico que a nossa tentativa não traz resultado.
Há poucos dias, desta tribuna, levei um fato ao conhecimento dos Parlamentares e das autoridades. Denunciei com
veemência, que era a maior injustiça as fábricas de automóveis
terem aumentado em 60(-, em URV, o preço do carro de
luxo, e em 4,5%, o dos automóveis populares.
Eu não podia entender que numa economia com uma
moeda que tem o mesmo o valor do dólar alguém pudesse
majorar preços. Pedi que as autoridades tomassem providências. Eu disse que as empresas automobilísticas eram as mais
heneficiadas com a isenção de tributos, desde o IPI ao ICM,
e que todos os favores que estavam reividicando do Governo
estavam sendo atendidos. Afirmei que essas empresas, no
entanto, estavam aumentando os preços de seus automóveis
acima da inflação, em URV. Enfatizei que isso não era justo.
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Pois, para surpresa nossa, constatamos que as fábricas
de automóveis estão devolvendo esse aumento, em dinheiro,
a seus clientes. Por isso, ocupo a tribuna neste momento para
parabenizar essas empresas e dizer a seus dirigentes que foi
o gesto mais nobre que poderiam ter tido. Eles demonstraram
à Nação brasileira que haviam incorrido em gravíssimo erro.
Reconhecerem esse erro, mas não permaneceram nele, devolvendo o dinheiro aos que haviam adquirido automóveis com
o preço majorado.
Também quero parabenizar as autoridades brasileiras
que, no dia seguinte ao meu pronunciamento, tomaram providências. Acompanhei tudo através da imprensa. Isso prova
que nem sempre estamos aqui falando para quatro paredes,
mas que a nossa voz é ouvida.
Senti-me feliz em ter trazido esse fato ao plenário da
Câmara tão logo tomei conhecimento da majoração. Hoje,
sinto-me mais feliz ao ver que a minha denúncia no sentido
de que se fizesse justiça foi entendida. Hoje, os clientes estão
recebendo a devolução dos óCi e dos 4,5% que haviam pago
a mais. Espero que as empresas automobilísticas continuem
a agir assim.
Não admito que qualquer produto tenha seu preço, em
URV, majorado em um centavo sequer, porque ele já tem
o reajuste diário, de acordo com o dólar.
Se respeitarmos essa regra, acredito que o plano econômico pode dar certo. Se as indústrias poderosas, seguidas
por tantas outras, aumentarem seus preços em URV, certamente o plano será um grande fracasso.
O exemplo foi dado, o começo está feito. Faço um apelo
às demais indústrias e ao comércio para que respeitem os
preços em URV e não inflacionem o mercado, para que o
País possa ter uma moeda e uma economia estáveis e possa
vencer a inflação.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.
DISCURSO DO SR. ANTÔNIO MOR/AfOTO
QUE, ENTREGUE A REVIS/fo DO ORADOR, .'lERA POSTERIORMENTE PUBLICADO.
O SR. PRESIDENTE (Adylson Motta) - A Presidência
comunica aos Srs. Parlamentares que se encontram na Casa
- gabinetes, comissões e demais dependências - que o painel
está aherto para o registro de presença e os convida para
que compareçam ao plenário.
Concedo a palavra ao Deputado Alcides Modesto.
O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, retomo
a questão sobre a qual comecei a falar na sessão de ontem:
o debate nacional em torno da viabilidade do megaprojcto
que pretende fazer a transposição das águas do São Francisco
para as regiões mais secas do Nordeste na confluência da
Parmba, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte e do Ceará.
considerando os aspectos ambientais, ecológicos, econômicos
e financeiros.
A Comissão de Estudos para o Aproveitamento Integrado de Recursos Hídricos para o Semi-Árido Nordestino
concluiu pela viabilidade do projeto. Sr. Presidente. tenho
alguns questionamentos a fazer a respeito desse assunto.
Primeiro: por que esse estudo, concluído desde 1983,
somente agora, a poucos meses das eleições, vem à haila?
Certamente para ser o carro-chefe da eleição do candidato
a Presidente apoiado pelo Governo Federal.
É lamentável, Sr. Presidente, que O Nordeste sempre
seja tratado como o curral eleitoral das velhas oligarquias.
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do Nordeste. São 20 bilhões de metros cúbicos armazenados
Lamentamos também que projeto de tam&flha imporque não são devidamente aproveitados. É preciso aprofundar
tância esteja sendo tocado da maneira açodada, &trewelada,
essa discussão, esse debate.
sobretudo sem um amplo debate com a sociedade é1clldêmica,
Como eu dizia ao Deputado Nilson Gibson, não se trata
científica e com os funcionários do DNOCS, Gh~ (/pdevasf
de ser a favor do projeto ou contra ele, com um simplismo
e dos órgãos que sempre atuaram no Nordeste bra~ilt<iro.
de posições. Não! Temos de aprofundar o debate. O projeto
Sabemos que a proposta de transpor água da'Bacia do
é viável, mas seu perfil fundamental tem de ser reformulado.
São Francisco para essa região do Nordeste não'é nova. Em
Não é um projeto para grandes irrigações no semi-árido, mas
1865, a Assembléia ~egislativa do Ceará criava um'ai:missão,
para criar a infra-estrutura de sustentação aos projetos alternacomandada e coordenadll pelo Engenheiro Costa BaDros, com
tivos de convivência' do homem 'nordestino com a seca.
o objetivo de estudar a captação dílagua do São E'rancisco
Era o que tinha a dizer.
para aquele Estado. Portanto, há mais de cem anos 'os nordestinos vêm acalentando esse sonho.
".' l
Em 1921, o antigo IFOCS - Inspetoria Federal·de Obras
Contra a Seca, atual DNOCS, retomava esses estudos e acu- ,
o SR. JAIR BOLSONARO (PPR - RJ. Sem revisão do
mulava todo o levantamento topográfico realizado desde 1912
orador.) - Sr. Presidente, meus companheiros, ontem, o
por aquele órgão.
Presidente Itamar Franco anunciou a data de entrada em vigor
do real. Para mim isso não foi novidade, haja vista que, no
Em 1980, o Governo de Pernambuco fez um ~studo de
dia 29 de março próximo passado, desta tribuna, disse que
.viabilidade do Canal de Sobradinho para Pontal ~ Garças,
o real entraria em vigor em 19 de julho. Logicamente eu não
.
naquele Estado.
tinha uma bola de cristal, apenas analisei e acompanhei os
Em 1981, o Ministro do Interior, Mário Andreàzza, deterdados da economia brasileira.
minou ao Departamento Nacional de Obras de Saneamento,
Por quê? Porque, no dia 28 de março, contrariando todas
o DNOS, a retomada do estudo de captação alternativa de
as regras, o Presidente da República anunciou o aumento
água do Tocantins para a Bacia do São Francisco.'
das tarifas públicas, o que seria realizado no mês subseqüente
Vários projetos nesse sentido estão sendo esquecidos,
após a divulgação da inflação oficial. Isso logicamente nos
enquanto agora, em 1994, se pensa em tocar, de maneira
induziria a crer que se levaria em conta uma fórmula para
acelerada, uma obra eleitoreira.
se achar a média dos preços das tarifas públicas, com base
Não sou contra qualquer projeto que pretenda criar a
no dia 30 dis quatro meses anteriores, ou seja, março, abril,
infra-estrutura de convivência do homem nordestino com o
maio
e junho. Assim sendo, o Governo transforma o valor
semi-árido. Ao contrário, sou defensor dessa tese, o que tenho
das tarifas públicas em real pelo pico e não age com coerência.
demonstrado constantemente desta tribuna. Mas não posso
Não faz o reajuste levando em conta o dia 30 dos meses
admitir, Sr. Presidente, que outros problemas gravíssimos e
de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, a exemplo do
amplos da Bacia do São Francisco sejam totalmente esqueque fez com o salário dos servidores, do qual expurgaram
cidos e só agora se fale em levar água para a região nordestina.
97% da inflação. Já as tarifas públicas serão reajustadas pIo
Portanto, o primeiro questionamento que faço é quanto
pico em 19 de julho deste ano.
ao fato de o projeto ser colocado na Ordem do Dia neste
SI. Presidente, os servidores públicos são realmente toleano eleitoral.
rantes. Nem bem absorveram o golpe dos 97% e mais um
O segundo diz respeito ao fato de o projeto prever a
se anuncia.
irrigação de 1 milhão e 600 mil hectares do semi-árido nordesTomei conhecimento, antes de ontem, através do jornal
tino, Sr. Presidente, isso é uma loucura.
O Dia, do Rio de Janeiro, que o Gen. Canhim proporá a
..
Não que não devamos pensar em irrigação porque a reincorporação da GAM e da GAE dos servidores civis aos
gião não tem água, não tem os permanentes. Temos de pensar,
soldos e vencimentos. O que S. Ex" quer com isso? Basta
sim. E quero expor claramente a minha posição. Devemos
voltarmos um pouquinho au ano de 1992, quando entrou em
fazer um projeto para levar água para abastecer os açudes
vigor a Lei de Isonomia, cujo art. 6" garantia que nenhum
do DNOCS que, na região semi-árida, estão secos; não há
servidor militar ou civil ganharia, a título de soldo ou venciágua de chuva suficiente para enchê-los. Temos um grande
mento, importância abaixo do mínimo.
potencial de reservas de água para fazer pequenos - não
Concluiu-se, então, que toda vez que o salário mínimo
são grandes projetos - projetos alternativos de irrigação,
ultrapasse o soldo do soldado ou recruta, logicamente o soldo
com o aproveitamento do excedente de água do Rio São Frando servidor seria reajustado, elevando os demais soldos e
cisco nos seus períodos de cheia.
vencimentos de todos os servidores civis. Para nossa surpresa,
O terceiro questionamento prende-se ao fato de termos
dois meses depois, em setembro de 1992, Collor de Mello,
de pensar, ao mesmo tempo ou antes disso, na recuperação
precisando de dinheiro para manter-se como Presidente da
. da Bacia do São Francisco, na recuperação do reflorestamento
República, acrescentou um parágrafo único ao art. 6", o qual
dos seus mananciais, destruídos pela fronteira agrícola da soja
excluía do disposto naquele artigo os recrutas. Assim sendo,
no oeste da Bahia e nos gerais de Minas; na viabilidade de
o mínimo ultrapassou o valor do soldo do recruta, cujos soldos
comunicar a Bacia do Tocantins com a Bacia do São Francisco;
a partir daí não tiveram nenhum reajuste. E deixou claro
na possibilidade de a Barragem de Sobradinho levar água
que o dinheiro era para fazer folga no caixa para livrar emenao sul do Piauí, a região mais seca do Estado. Enfim, temos
das de Parlamentares corruptos que votariam a favor do seu
de pensar em várias alternativas, principalmente no acúmulo
impedimento no Congresso. Se esse parágrafo único não tivesde pesquisas que estão engavetadas nas "Embrapas" do Norse sido acrescentado naquela oportunidade, como o soldo
deste, nas empresas de pesquisas agropecuárias. Temos de
do recruta está em 40 URVs e o salário mínimo em 64 URVs
trazer essas pesquisas de projetos para agriculturas alternativas
hoje teríamos, por lei, um reajuste de aproximadamente 52%:
e de irrigações alternativas com o mínimo de consumo de
O novo golpe anunciado prevê que a nova referência dos
água. É preciso aproveitar bem o potencial de água acumulada

Maio de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIPrjAL (Seção J)

soldos dos militares é a do soldado engajado, que recebe
67 URVs, enquanto o salário mínimo está em 64 URVs.
O que quer o Presidente? Na verdade, S. Ex' será obrigado, mais cedo ou mais tarde, a aumentar um pouco o salário
mínimo, que, ultrapassando a barreira das 67 URVs, igual
ao soldo do soldado engajado, por lei, deverá estender o
reajuste aos servidores civis. O que se deseja com a incorporação da GAM aos soldos e da GAE aos vencimentos? Que
o soldo desse soldado não seja mais 67 URVs, mas em torno
de 176 URVs. Assim sendo, o salário mínimo pode passar
para setenta, oitenta, noventa e chegar até a cem URVs,
enquanto o soldo dos militares permanecerá inalterado, porque não existe dispositivo legal que preveja o reajuste dos
soldos. A mesma coisa acontece com os vencimentos dos servidores públicos civis. Isso é lamentável.
Tenho certeza de que vou perder essa batalha, mas vou
vender caro qualquer derrota nesta Casa.
Estou me dirigindo para a Comissão Mista, que analisa
a nova medida provisória que reeditou a de n° 457, onde
espero ser ouvido. Não fico satisfeito em terde praticarnaquela
comissão qualquer ato diferente do normal. Mas espero ser
ouvido. Afinal de contas, um dos motivos que gerou minha
revolta há três semanas foi o não acolhimento de emenda
de que sou autor que permitia a recuperação das perdas de
janeiro e fevereiro ao longo deste ano. Se o Governo diz
que os servidores não tiveram perdas por que o temor de
acolher uma emenda que recupera as perdas ocorridas nos
meses de janeiro e fevereiro?
O meu tempo esgotou-se há cinco segundos. Agradeço
a tolerância de V. Ex', Sr. Presidente.

o SR. MUNHOZ DA ROCHA (PSDB - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, quando
a mídia deixa de focalizar com intensidade alguns prolemas,
por mais importantes e conhecidos que sejam, como é o caso
daqueles ligados à saúde, tem-se a impressão de que já foram
solucionados. Mas isso não é verdade. Algumas decisões que
trazem uma solução paliativa são tomadas e o esforço concentrado para resolver definitivamente a questão é deixa do delado. Mais uma vez, gostaria de enfatizar minha posição no
sentido de que o esforço que está sendo feito necessário,
diga-se de passagem - para a eliminação do déficit público
e para que se atinja o equihbrio orçamentário não deve, em
hipótese alguma, afetar o setor da saúde.
Em sessões anteriores, eu havia solicitado que o Governo
Federal mais uma vez, decretasse estado de calamidade nessa
área, para que tivesse os meios legais que permitem carrear
os recursos necessários para a saúde, segmento que se encontra
em situação caótica. Parece-me que poderíamos dar uma grande contribuição aos projetos de lei que tramitam no Congresso
Nacional e ql . visam minimizar e até solucionar os problemas
desse setor. Dezenas deles tramitam vagarosamente nas diversas Comissões Técnicas.
Para citar apenas dois, vou referir-me a alguns que apresentei.
O Projeto de Lei n° I.R29/91, que dispõe que 50% das
multas aplicadas no comércio sejam direcionadas para as Santas Casas de Misericórdia, está desde 25 de novembro de
1993 na Comissão de Seguridade Social e Família. A proposta
me parece justa, pois o cidadão, esbulhado pela ganância
de alguns comerciantes, ao vê-los punidos com multa e não
tendo a possibilidade de receber de volta aquele algo mais
que pagou por determinado produto, pelo menos veria parte
.do valor dessas multas direcionada para as Santas Casas de
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Misericórdia e veria os mais carentes serem atendidos já que
essas entidades recolhem os mais necessitados.
O Projeto de Lei nQ 4.159/93, que prevê que o Governo
abrirá -crédito especial para reaparelhamento de gabinetes
odontalogicos consultórios médicos ou mesmo hospitais, também aguàrda decisão da Comissão de Seguridade Social e
Famíliá:.desde 25 de novembro de 1993. Parece-me que essa
é uma medida oportuna e lógiclj" a exemplo do que vem
sendo feito·.com a aquisição'de veículos individuais para táxis.
Com mais' razão, "na área de saúde, se essa medida for
adotada, estaremos .dando ,uma granOe. ,conto\}uição .para a
solução do angustiante problema que atinge o setor.
O SR'.VALDIR COLATTO (PMDB - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. PresideI).te, SI'" e Srs. Deputados, neste
final de semana estivemos reunidos com várias comuniades
agrícolas de Santa Catarina, na cidade de São Domingos,
onde mafltivemos contatos com pequenos agricultores, que
se mostraram surpresos com a presença de um Deputado Federallá no interior.
Além de nos levarem suas preocupações, fizeram verdadeiros apelos de socorro ao agricultor brasileiro, principalmente aos pequenos agricultores, que hoje não têm mais saída
e não sabem o que fazer para permanecer na sua atividade
e sustentar suas famílias.
É lamentável, Sr. Presidente, que este País, que precisa
de alimentos e que tem como base da sua produção alimentar
os pequenos produtores os deixe nesta situação de desepero.
Os agricultores imploram, pelo amor de Deus, que fizéssemos
alguma coisa no Congresso Nacional, porque, nas atuais condições, não aguentariam mais sessenta dias.
Estamos preocupados, Sr. Presidente, porque o Governo
não se mostra sensível a esta situação e permite que verdadeiras legiões de agricultores saiam do campo e venham para
a cidade buscar um emprego que não existe. O Brasil tem
milhões e milhões de desempregados, e o Governo apenas
acena com o seu plano econômico, com uma medida provisória
reeditada pela tttrceira vez, teimando em não atender às reinvindicações do setor agrícola formuladas na Comissão de Aari.cultura e Políti~a Rural da Câmara dos Deputados, através
de Parlamentares preocupados com essa situação. Vemos o
Governo empurrando o problema com a barriga e adiando
as conversações e as negociações, tanto no que se refere ao
endividamento agrícola, levantado pela CPMI, como à" nova
medida provisória que, através da criação do real, vai implementar o novo plano de estabilização econômica.
Sr. Presidente, neste momento o Governo pratica mais
uma ilegalidade, que a CPMI do Endividamento Agrícola
já comprovou e denunciou no passado, pois está provocando
o descasamento entre o preço dos produtos, a URV e o crédito
rural. Para dar um exemplo, fizemos alguns levantamentos
e constatamos que no mês de abril foram cobrados dos agricultores, pelo crédito rural, em média, 52 a 53% de juros e
correção monetária, enquanto o reajuste da URV ficou em
4I,R5%. Levantamos também os preços dos produtos no mês
de abril: a soja aumentou 38% e o milho 41 %. Tívessemos,
assim, um descasamento de cerca de 8*, e de mais 4,5%
no mês de março. Apenas no período em que o Governo
editou as medidas provisórias do seu plano econômico, houve
um descasamento comprovado de 12,5% entre a URV e as
taxas do crédito rural cobradas dos agricultores.
Sr. Presidente, no momento em que a Comissão de Agricultura levanta essas questões, provando ao Governo que não
é possível que mais uma vez, a agricultura pague a conta
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dos planos económicos. como ocorreu em todos os outros,
somos tachados de fisiológicos. de c1assitas, de estarmos defendendo caloteiros e outras coisas mais.
Ou o Governo entende que precisa dar prioridade à agricultura ou. lamentavelmente. haverá desabaste cimento no
.País e a fome hatenl às nossas portas. Vimos fazendo esse
alerta há muito tempo, e não apenas nós: o Betinho, em
sua campanha, afirma que há 32 milhões de famintos no País'
e que precisamos importar, hoje. 15 milhões de toneladas
de produtos para, pelo menos, levar alimento à mesa dos
brasileiros.
SI'. Presidente. esperamos que o Governo se sensibilize.
Há em todo o País um movimento do grito pela terra. por
parte de pequenos agricultores que estão ocupando as superintendências do Incra nos estados. as praças e as ruas, clamando
por uma atenção do Governo Federal que eles não encontram,
Sr. Presidente. Tememos que daqui a pouco não seja mais
possível resolver essa questão através do diálogo e ela seja
motivo de explosão da violência, a começar pelo campo.
Queremos chamar a atenção do Presidente da Repúhlica,
Sr. Itamar franco. para essa questão. S. Ex-' buscou, através
do Ministro da Casa CiviL Henrique Hargreaves, um diálogo
com a Comissão de Agricultura. Infelizmente. até agora aquele Ministro só nos enrolou. Nós fomos enrolados no Ministério
da Fazenda e agora no Palácio do Planalto. Os agricultores
esperam ao menos uma resposta do Governo, para que não
cometa o equívoco de editar uma outra medida provisória
que novamente prejudique a agricultura brasileira. Sr. Presidente. nós não aceitaremos isso.
A chamada bancada ruralista - composta de homens
conscientes e responsáveis, que estão tentando chamar a atenção do Governo para a grave situação da agricultura brasileira
- estará pronta para defender os interesses da agricultura
nacional, que são também os interesses da segurança nacional,
da segurança contra a fome e contra a miséria, da- segurança
'de termos alimento na mesa dos brasileiros.
O Governo tem de entender isso; caso contrário, o Presidente Itamar Franco ficará na História como aquele que provocou a fome e a miséria, além da maior concentração de
renda neste País. Aliás, o sistema financeiro, que está tirando
o pão e a comida dos brasileiros com a especulação financeira,
já detém 28'/~ do Produto Interno Bruto Brasileiro.
Nós vamos denunciar isso. Sr. Presidente, pois nós não
vamos nosconformar com esse plano. Votaremos ccmtra essa
medida provisória, e pedimos àqueles 'que realmente querem
um Brasil melhor que nos sigam e digam não a esse plano,
que vem para novamente trazer a fome ao povo para favorecer
o sistema financeiro especulativo.

Durante o discurso do Sr. Valdir Colatto, o Sr.
Adylson Motta, Iv Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Edmar Moreira,
l° Suplente de Secretário.

o SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) palavra ao Sr. Paulo Duarte.

Concedo a

o SR. PAULO DUARTE' (PPR - SC. Sem revisão do
orador.) - Sr: Presidente, Sr' e Srs. Deputados, ocupo a
tribuna desta Casa, na manhã de hoje, para fazer um registro
que entendo da maior importância para Santa Catarina, principalmente para a região serrana do Estado. Refiro-me à disposição do Governador Antônio Carlos Konder Reis de terminar
as obras da BR-282.
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S. Ex' um dos homens públicos mais cultos, honrados
e dignos deste País, assumiu o Governo do Estado quando
o Governador titular, Vilson Kleinubing desincompatibilizouse para disputar as eleições deste ano. E o fez num momento
difícil, porque o Governo anterior adotara um modelo equ\vocado de administração, o modelo neoliberal, que é uma lástima
para quem o aplica-e-também um"i'lástlma para asõciedãde.
para quem sofre seus efeito.:;..
O Governo ánterior aplicou esse tipo de modelo. Ora,
em época de recessão, o modelo. neoliberal leva o povo a
algumas ~ituações r~ins. Numa época de. recessão, o hstado
tem de ser um grande prestador de serviços, principalmente
nas áreas de educação e saúde para suprir o cidadão daquelas
condições que ele não pode oferecer satisfatoriamente a sua
família. No modelo neoliberal acontece exatamente o contrário: a educação e a saúde são desprezadas, privilegiando-se
os grandes enpresários. Foi o que aconteceu em Santa Catarina.
Ao assumir o Governo nesse período de transição, o
Governador Antônio Carlos Konder Reis vem tentando corrigir essas falhas com uma administração austera, que também
procura promover uma recuperação dos salários, que tinham
sido extremamente arrochados, principalmente nas áreas de
educação e saúde. Tenho certeza de que, com sua capacidade,
sua experiência, seu tino administrativo e, acima de tudo l
sua sensibilidade pública, S. Ex~ conseguirá superar, nesse
Governo de transição, aquelas falhas anteriomente verificadas.
O mais importante é a disposição do atual G.overnador
de terminar a BR-282, a reivindicação mais antiga da população catarinense.
Essa estrada ligará o litoral de Santa Catarina ao extremo
oeste do Estado e à fronteira com a Argentina, por onde,
certamente, escoará toda a produção catarinense, quando ti·
vermos a implantação plena do MercoSul.
S. Ex~, apesar das dificuldades, firmou convênio com
o DNER, delegando essa obra ao Governo do Estado de
Santa Catarina. O I Batalhão Ferroviário, acantonado em
Lages, unidade exemplar do Exército, executará a pavimentação da estrada - primeiro, no trecho de Lages a São José
do Cerrito; e, logicamente, na sua continuidade, até Campos
Novos. Trata-se de uma rodovia de fundamental imp<?rtância
para() ~esenvolvimentotanto da região seq:ana como de todo
o Estàdo-i.le Santa Catarina. A retomada da construção dessa
estrada mostra a sensibilidade do homem público que iniciou
a BR-282 em Bom Retiro, e agora, ao assumir novamente
o Governo, neste período de transição que irá até dezembro
de 1994, retomará a construção da parte final dessa rodovia.
Meus parabéns ao Governador Antônio Carlos Konder
Rp;<: nela sua iniciativa.

o SR. ELIAS MURAD (PSDB - MG. Sem revisão qó
orador.) -.: Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, o radialisIho
brasileiro ficou um pouco órfão esta semana: faleceu há poucos
dias o radialista Januário Carneiro, Diretor-Presidente da Rádio Itatiaia, uma das maiores emissoras - se não a maior
- de Minas Gerais, e também uma das mais ativas e importantes do País.
Perde o radialismo brasileiro, com a morte de Januário
Carneiro, um de seus mais combativos integrantes. Quero,
neste momentos prestar minhas homenagens não só a seu
irmão, Manuel Carneiro, que o ajudou a criar grande emissora
mineira, como também a toda a família - e particularmente
à grande família de radialistas e de jornalistas que compõem
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a emissora, que atua em Belo Horizonte, mas atinge todo
oEstado e várias outras regiões do País.
Criada há mais de três décadas, a Rádio Itatiaia iniciou
seus trabalhos de maneira quase artesanal. Hoje considerada
uma das emissoras mais profissio e atuantes de Minas Gerais
e do Brasil, ela cobre praticamente todas as áreas de interesse
dos ouviintes. Nesta Casa, por exemplo, a Rádio Itatiaia faz
a cobertura completa de todas as atividades políticas através
da repórter Aparecida Ferreir.a, conhecida de todos nós.' A
nossa amiga Cida está sempre presente a todos os fatos políticos da Capital da República.
Tanto é assim que costumamos enxergar na televisão
quando são entrevistadas personalidades políticas do País ou
quando aparecem notícias da área do Legislativo, do Executivo ou do Judiciário, o gravador com o nome Itatiaia. É
Aparecida Ferreira, a nossa Cida, sempre presente aos fatos
e levando a notícia em primeiro mão aos ouvites, principalmente de Belo Horizonte e de Minas Gerais.
Parodiando o escritor mineiro Guimarães Rosa, que dizia
que os grandes homens não morrem, ficam encantados, afirmo
que Januário Carneiro encantava, com a sua palavra e com
a palavra da sua emissora, a todos os ouvintes do nosso Estado
e do País.
Quero, também, apresentar as condolências do meu partido, o PSDB, a toda a família da Rádio Itatiaia e ainda aos
setores de televisão - particularmente à Televisão de Montes
Claros, que também pertence ao conglomerado da Rádio Itatiaia. A todos eles, radialistas, jornalistas, diretores e funcionários da grande emissora mineira, trago a minha palavra
de fé na continuidade dos seus trabalhos, porque tem sido
sempre um emissora democrática, imparcial e, sobretudo, justa.
Não posso esquecer um fato, ocorrido ha dez anos, que
bem mostra o caráter imparcial e justo desse grande radialista
que se foi, Januário Carneiro: um dos profissionais da emissora, que possuía um programa razoavelmente ouvido, principalmente em Belo Horizonte, resolveu lançar uma campanha
contra declarações que havíl,lmos feito em relação a um bracele~e d.e cobre que estava sendo vendido nas farmácws da capital
mmeIra como tendo propriedades curativas importantes, inclusive em relação a doenças graves, como reumatismo, Câncer e doenças cardiovasculares - uma grande picaretagem,
com enorme divulgação em emissoras de rádio e televisão
jornais e revistas. Na oportunidade, condenamos aquela pro:
paganda.mentirosa, que iludia o consumidor. Esse então funcionário, que não trabalha mais na armissora, fez em seu
programa ataques violentos contra as nossas declarações porque era o representante comercial dos referidos braceletes
em Minas Gerais; portanto, estava sendo contrariado o seu
interesse de comercializar aquele produto, que simplesmente
visava iludir o público consumidor.
Pois bem, alertado para o faLU, Januário Carneiro nos
deu, naquele programa, o mesmo horário e a mesma possibilidade de advertir o público quanto àquela ilusão de que um
bracelete poderia curar moléstias graves, como citei há pouco.
Ele nos deu cobertura total para que fizéssemos a nossa defesa
e esclarecêsse-mos a todos sobre a grande fraude que era
aquele bracelete de cobre, que estava iludindo o consumidor
mineiro e o brasileiro. Tanto assim que ele hoje desapareceu
totalmente do mercado.
Esse: era o jornalista Januário Carneiro, homem justo,
correto, Imparcial, que sabia colocar a sua emissora principal-
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a serviço ~o povo e do País. Para ele podemos repetir,
finalIzando as mmhas homenagens a toda a família da Rádio
Itatiaia, a frase de São Paulo Apóstolo em uma de suas epístolas: "Combati o bom combatente. Não desfaleci. Mantive
a fé".
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO FAGUNDES (PMD~ - RR. Sem revisão
- Sr. Presi~ente, Sr's e Srs. Deputados, o Brasil
e notonamente um PaIS com vocação agrícola e pecuária.
Basta olhar a ,vastidão territorial brasileira para verificar a
enorme quantIdade de terras à disposição de quem queira
lançar a semente ou de quem se disponha a criar gado.
Não é figura de retórica, Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, dizer que a agricultura foi a primeira atividade do Brasil'
Pero Vaz de Caminha, na carta ao rei de Portugal, logo apó~
o descobrimento, já acentuava taxativamente que "a terra
é boa, e em se plantando tudo d:i".
. E até comovente sobrevoar as campinas verdejantes do
Rio Grande do Sul e os lavradores de Roraima verificar a
absoluta analogia de relevo e a generosidade divina que deu
ao Brasil tal território, na partilha do universo.
Por essa razão, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados
não há explicação plausível para que nos quadros do Ministéri~
da Agricultura não tenha sido categoricamente finnada a função de Técnico em Agropecuária. Nesse sentido, faço um
arei? ao eminente Ministro Synval GuazeIli, que honra e
dIgmfi~a aquela pasta com a sua larga visão política, para
que seja criado no Ministério da Agricultura o cargo de Técnico em Agropecuária.
. .Embora a agricultura e a pecuária sejam as principais
atIVIdades no tocante à produção de alimentos no Brasil, não
existe no Ministério da Agricultura nem a função de Técnico
Agrícola, nem a de Técnico em Pecuária. Daí a proposta
que faço para a criação do cargo de Técnico em Agropecuária
no Ministério da Agricultura.
O Governo Federal é o único empregador que não reconhece legalmente a importância dessa categoria em seus quadros de pessoal. Com a regulamentação da Lei n9 5.524 pelo
Decreto n 9 90.922, de 6 de fevereiro de 1985, ficou plenamente
reconhecida a existência de tal categoria funcional, mas para
efeitos funcionais esses técnicos ainda continuam enquadrados
como Agentes de Atividades Agropecuárias no Ministério
da Agricultura, enquanto em órgãos como o Incra, o Conab
e outros, já existe a categoria de Técnico em Agropecuária.
Esse fato, seguramente, constitui um desestímulo para os técnicos ag!ícolas que. hoje pertencem ao Ministério da Agricultura, cUJos conheCImentos específicos não se limitam às funções de simples Agentes de Atividades Agropecuárias.
.
Por estas razões, Sr. Presidente, apelo para o eminente
Mrnistro da Agricultura no sentido de que os referidos agentes
sejam classificados como Técnicos em Agropecuária mediante
a criação da categoria funcional nos quadros de servidores
?o Ministério da Agricultura, uma vez que a Medida não
Irá acrescentar qualquer despesa ao Orçamento da União;
os ocupantes do novo cargo já são servidores públicos, apenas
não têm a.classificação que lhes cabe por direito e.por justiça.
~o ora~?r.)

O SR. CHICO VIGILANTE (PT - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, creio
que para quem ainda tinha alguma dúvida em relação ao
sentido, ao objetivo eleitoreiro do Plano Fernando Henrique
Cardoso, ontem essas dúvidas acabaram, com a divulgação
da data de implantação do real. O Presidente da República
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convidou o candidato a Presidente, Senador Fernando Henrique Cardoso, para o ato, transformando o anúncio da data
da implantação da nova moeda num palanque eleitoral daquele candidato.
Ontem também ouvi o jornalista Villas-Boas Corrêa dizer
que seria quase natural esse uso eleitoreiro do plano. Mas,
no caso do Sr. Itamar Franco, eu diria que não é natural.
Primeiro, porque S. Ex' é um Presidente saído não das urnas,
mas de um amplo processo de mobilização da sociedade para
afastar um corrupto da Presidência da Repúblicll, e conseguiu
de graça, de bandeja, um mandato. Portanto, o Sr. Itamar
Franco não tem o direito de fazer - como está fazendo uso eleitoreiro desse plano.
Mais grave ainda é o cinismo com que essas questões
estão sendo tratadas. Anuncia-se a cada instante que virá
uma nova moeda, dizem que os trabalhadores devem ficar
tranqüilos, porque terão uma moeda forte. Entretanto, todos
os preços continuam sendo alinhados no patamar máximo.
Os combustíveis estão sendo rejustados semanalmente; nesta
semana haverá um aumento de 1,9%, e os preços, no pico,
serão convertidos em URV, para esperar o dia da implantação
do real. Aconteceu o mesmo com os medicamentos, e agora
com o leite das crianças; o processo é o mesmo também para
o arroz, o feijão, a farinha, o óleo, o sabão... Só o salário
não tem reajuste, embora o Governo continue mentindo, dizendo que está sendo reajustado diariamente.
Da inflação de fevereiro ninguém fala mais. Não querem
repor aquelas perdas salariais. Por isso, milhares de trabalhadores começam a entrar em greve. Por isso, hoje São Paulo
está sem ônibus, pois os trabalhadores do transporte coletivo
daquela cidade paralisaram suas atividades. Por isso o pessoal
do transporte coletivo de Brasília também paralisará suas atividades no dia 16. Por isso os vigilantes do Distrito Federal
pretendem também interromper seu trabalho, talvez no mesmo dia 16, inclusive nas empresas de transportes de valores.
Portanto, Sr. Presidente, o conjunto dos trabalhadores
mobiliza-se para reverter suas perdas salariais. A popularidade
do Sr. Fernando Henrique Cardoso a cada dia que passa desaba cada vez mais, de acordo com as pesquisas, apesar do
extraordinário esforço da grande mídia, da "Rede Globo;',
do SBT, do jornal Folha de S. Paulo, que teimam em apresentá-lo como o "príncipe do bem", quando sabemos que não
é bem assim - basta verificar o casamento eleitoreiro entre
S. Ex' e o PFL. E quem vai comandar a sua campanha é
exatamente o coronel da política brasileira, da política do
mal, o Sr. Antônio Carlos Magalhães. Mas, para a nossa
satisfação, a candidatura de Lula continua crescendo, disparando nas pesquisas, enquanto a do Sr. Fernando Henrique
Cardoso desaba exatamente em função desse plano eleitoreiro, mentiroso, enganador e, acima de tudo, irresponsável
- que, aliás, não vai dar certo, porque os trabalhadores não
estão dispostos a pagar mais uma vez o preço de um plano
econômico, muito menos esse que estão cobrando. Nesse plano vem embutido o sucateamento ainda mais profundo dos
setores de educação, saúde, segurança... Basta verificar como
estão vivendo os trabalhadores da área de segurança pública
do Distrito Federal.
O sucateamento atinge também a Polícia Militar do Distrito Federal, Sr. Presidente, e é vergonhoso o descaso, o
destrato, a maneira como estão tratando a Polícia Federal
no Brasil. Os policiais tiveram de ocupar um prédio público
- a sede da Superintendência da Polícia Federal no Distrito
Federal - e estão lá dentro, entrincheirados. O Governo
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ameaça usar o Exército para desalojar os policiais, quando
o que deveria fazer era chamar a categoria para uma negociação séria, decente, pois o que os policiais estão eXigiIÍdo
é estrit~ll1çnt~ legal: a ptoporciqnaVda<le do salário dos a$cntes com b salário dos del~gado~ fedetaill
Poi- que .ti GQverno.I1ão chama qs agentc~ federai~ pat~
uma.negociação? Pdrque interessa a esse Gbverno 9 s~tatea
mento da PSlUcia Federal;'os corruptos que ainda estão instalados nesse Governo querem que a Polícia Federal seja sucateada, porque isso garantirá a tranqüilidade dos bandidos,
dos empresários ladrões. Polícia Federal sucateada gera tranqüilidade para político safado também. Ê por isso que não
se faz uma negociação digna e séria com os Policiais Federais.
Aqui prestamos a nossa solidariedade àqueles trabalhadores. A última alternativa que lhes sobfl;m foi a ocupação
do prédio. Repudiamos a maneira como o Governo está tratando a categoria. Entendo que isso faz parte de um projeto
de dominação elaborado pela elite que se apoderou do poder
e não quer largá-lo em hipótese alguma.
O SR. RUBEN BENTO (Bloco Parlamentar - RR. Sem
revisão do orador.)"- Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados,
nos próximos dias o Governo Federal deverá encaminhar ao
Congresso Nacional, por sugestão do Ministério da Justiça,
através de um encaminhamento feito por S. Ex' o Sr. Ministro
Alexandre de P,aula Dupeyrat Martins - a minuta de uma
medida provisória que fixa a remuneração dos cargos das
carreiras de policial federal e policial civil do Distrito Federal
e dá outras providências.
Finalmente, reconheceu-se a necessidade do enquadramento destes servidores nos cargos criados pelos Decretos
nQS 2.251 e 2.266. ambos de 1985.
A reclamação que quero fazer nesta oportunidade é de
que, ao se reportar aos policiais federais e policiais civis do
Distrito Federal, a medida provisória, por sugestão do Ministro da Justiça, omitiu os servidores dos antigos Territórios
Federais de Roraima, Rondônia, Amapá e Acre. Ao fazê-lo,
cometeu-se uma tremenda injustiça, porque aqueles servidores estão amparados pelos mesmos decretos-leis referentes
aos policiais federais e aos civis do Distrito Federal. ~ntão,
não entendo por que a medida provisória do Ministério da
Justiça, órgão encarregado de fazer justiça a todos, omite
os funcionários do Norte do País.
Portanto, a expOSição de motivos da medida provisória
deixa de fora aqueles servidores dos extintos Territórios Federais, hoje transformados em Estados da Federação. Acredito
que esses funcionários têm todo o direito de serem enquadrados nessa mesma medida provisória encaminhada pelo Ministério da Justiça. Não sabemos a razão por que foram omitidos os nomes desses servidores. Não sabemos quais os motivos
que levaram os técnicos do Ministério de Justiça a excluírem
dessa situação os servidores da Polícia Civil dos estados novos,
ex-Territórios Federais.
Faço, essa reclamação ~qui e faço ~ncaminhaI1ll:\~to ao
Sr. Ministro da Justiça sobre a necessidade de reparação desse
ato, dessa medida prqvisória, antes.que ela s~ja julgada pelo
Congresso Naciqnal. E, Se erlcaminhada dessa fb:fma, Sr. Presidente, estaremos propondo emenda à m~dida· provisória,
para que se faça justiça aos servidores da Polícia Civil dos
ex-Territórios Federais, ja?? mencionados anteriormente. Vamos propor a emenda e apelar para o Congresso Nacional,
no sentido de que se faça justiça nesse caso.
Não há como excluir aqueles servidores; não há como
deixá-los de fora, porque estão amparãdos pelo Decreto-Lei
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"n9 2.251, de 1985, junto com os funcionários das Polícias Federal e Civil do Distrito Federal.
A reclamação, Sr. Presidente, tem procedência. A Federação Interestadual dos Sindicatos dos Policiais Civis vem reclamar dessa situação, apresentando-se as suas justificativas,
que são claras, definidas, e não se pode fugir delas.
É um apelo que faço para que a medida provisória não
venha a sofrer eme~das no Congresso Nacional e não haja
necessidade de'agir judicialmente, pois desse modo os servi-o
dores teriam mais custos com novas ações para que se faça
justiça num caso tão claro, tão evidente, como esse de omissão
do Ministério da Justiça em relação aos servidores da Polícia
Civil dos Estados de Roraima, Rondônia, Acre e Amapá.
É o apelo que faço a S. Ex' o Ministro da Justiça e
também ao Ministro da Administração, Romildo Canhimque naturalmente dará o seu parecer a essa medida provisória,
ou a esse esboço de medida provisória, a ser encaminhada
ao Congresso Nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

o SR. ÁTILA LINS (Bloco Parlamentar - AM. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'S e Srs. Deputados,
estamos encaminhando à Mesa, para apresentação na oportunidade adequada, projeto de lei que dispõe sobre a aplicação
de multa pecuniária, por não emissão de nota fiscal por parte
de microempresas e empresas de pequeno porte.
A referida propositura, Sr. Presidente, tem a seguinte
justificação:
"Ao editar a Lei n 9 8.846, a 21 de janeiro de 1994,
o Poder Executivo visou a um só tempo disciplinar
a emissão e circulação de documentos fiscais e arbitrar
sanção pecuniária de forte impacto sobre o contribuinte
avesso ao recolhimento de impostos, em especial o
Imposto sobre a Renda e proventos de qualquer natureza.
Em sua larga abrangência, a legislação estendeu
seus braços sobre o campo tributário dos Estados e
Municípios, embora sem invadir os limites da competência dos mesmos. Mas, na verdade, procedeu à apropriação dos documentos fiscais desses entes federados
para torná-los elemento útil na apuração de ilícito fiscal
contra os cofres da União.
Louvável em todos os aspectos a ação governamental, no afã de coibir a alarmante evasão de receita
pública em nossos dias, que retira do Governo os meios
financeiros para atender às obrigações do Estado em
setores cruciais, como os da saúde, educação e segurança pública.
Ocorre, entretanto, que a multa pecuniária fixada
no art. 39 da Lei n 9 8.846, de 21-1-94, de trezentos
por cento sobre o valor do bem objeto da operação
ou do serviço prestado, pela não-emissão de nota fiscal,
recibo ou documento equivalente, se aplicada às empresas de modesto faturamento, representará a decretação do encerramento de suas atividades ou o comprometimento de sua estabilidade financeira.
Nesta situação se encontram as microempresa e
a empresa de pequeno porte, como tal classificadas
no Estatuto da Microempresa (L'"eis n9 ' 1.256, de 1984,
e 8.864, de 28-3-94), cujas receitas brutas anuais são
iguais ou inferiores a duzentas e cinqüenta mil e setecentas Unidades Fiscais de Referência - UFIR.
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O reconhecimento de efetiva contribuição desse
amplo setor à economia do País, gerando empregos
e receitas públicas, levou o Estaqo a prestar-lhe tratamento diferenciado e simplificado nos campos administnitivo, fiscal, previdenciário, trabalhista, creditício e
de desenvolvimento empresarial, em estrita obediêncíà
a mandamento constitucional (::.~-:. ~ 79 da Constituição
Féderal). O preceito maior .faculta, ·inclusive,,.:<\. eliminação ou redução cje tais obrigações, confonrie estabelecer a lei.
O "peso e~agerado d,e Lma multa pecuniária de
trazentos por cento sobr~ o valor da operação colide
com os intuitos que inspiraram o constituinte e o legislador complementar, este através do Estatuto da Microempresa. Há, mesmo, ev.dente grau de exorbitância
capaz de inquinar de inconstitllcional o supracitado art.
3°, considerando seu aspecto de cOIlfisco fiscal, vedado
pelo inciso IV do art. 150 da Constituição (Das Limitações do Poder de Tributar).
Evitar eventuais prejuízos aos modestos empresários, particularmente comerciantes que movimentam
irrisório valor em seus estabelecimentos, é o propósito
do projeto de lei que ora oferecemos à consideração
de nossos ilustres e esclarecidos pares, convencidos de
sua aprovação."
Aproveitando a oportunidade, Sr. Presidente, queremos
encaminhar apelo ao Sr. Ministro da Educação.
A região do Médio Purus, no Estado do Amazonas, conta
com densa população escolar distribuída nos Municípios que
a integram a que têm, na cidade de Lábrea, o seu pólo geoeconômico. Ocorre que aquela juventude vê limitados seus horizontes no campo educacional. As escolas ministram apenas
os currículos básicos, e obrigam os estudantes que desejam
galgar os degraus mais elevados do ensino a se transferirem
para os centros maiores, abandonando seus lares e tendo de
ar,car com elevadas despesas de manutenção.
Traduzindo anseios gerais das populações de Boca do
Acre, Pauini, Canutama, Tapauá e Lábrea, faço apelo ao
Prof. Murílio Hingel, competente Ministro da Educação, extensivo ao Magnífico Reitor da Universidade do Amazonas,
para que determine aos órgãos técnicos dessas instituições
sejam feitos estudos para viabilizar a implantação de um campus avançado de ensino, na área de Licenciatura Curta e
Plena, na referida região.
A ampliação dos instrumentos educacionais no Amazonas
contribui fortemente na elevação dos padrões profissionais
e na incorporação ao contexto do desenvolvimento nacional
de uma vasta região incrustada no coração da floresta amazônica, assim atendendo aos interesses maiores do País.
Então, que se encaminhe expediente ao Ministro da Educação e ao Reitor da Universidade do Amazonas, para viabilizar a presente solicitação.
Era o que tinha a dizer.

o SR. 4PARÍCIO CARVALHO (PSDB - RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, na
semana passada, tive a oportunidade de ocupar esta tribuna
para abordar um relevante assunto, e volto a fazê-lo hoje
pela importância que representa para os servidores públicos.
Encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei
n° 4.480/94, oriundo de mensagem do Poder Executivo, o
qual busca regulamentar o art. 62 da Lei n" 8.112/90, que
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis da União,
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submetido, presentemente, à ilustre Sr~ Deputada Mana Laura, na condição de Relatora na Comissão de Trabalho, de
Administração e Serviço Público.
A matéria tratada nessa proposição, como se sabe, dispõe
sobre a gratificação aos servidores pelo exercício de função
de direção, chefia ou assessoramento, mais conhecida como
"Lei dos Quintos", a qual ensejou a que o Sr. Ministro-Chefe
da Administração Federal, Roimildo Canhin, solicitasse ao
Tribunal de Cmitas da União sobrestamento de decisão em
relação ao julgamento dos processos em que servidores pIei
teiam o pagamento dessa gratificação.
Esse projeto, Sr. Presidente, vem apenas regular, no Poder Executivo, uma situação que já se acha devidamente regulamentada no Legislativo e no Judiciário, e, apesar de ser
motivo de elogios à SAF pelo seu envio ao Congresso Nacional, entendemos que deva receber reparos no tocante aos
servidores dos ex-Territórios Federais, já que não faz a eles
referência explícita, mas tão-somente menção a "servidores
públicos", o que configura, portanto, referência implícita.
Desejamos, por isso, fazer desta tribuna um apelo à Exm'
Sr' Deputado Maria Laura, do Distrito Federal, no sentido
de que acrescente, em seu voto, emenda a fim de garantir
abrangência aos servidores dos ex-Territórios Federais, de
modo a que não paire qualquer dúvida sobre o direito que
têm de serem enquadrados nos benefícios do diploma legal
que resultará desse projeto de lei.
Tal acréscimo se apresenta como absolutamente necessário, Sr. Presidente, já que, com o advento do Estado, praticamente todos os servidores dos ex-Territórios foram colocados à disposição, e nessa condição correm o risco de não
serem alcançados pela nova lei.
É importante registrar, ainda, que o projeto também representa um grande avanço no que diz respeito aos servidores
cujo tempo de serviço público federal foi prestado sob o regime
das leis trabalhistas, já que é muito grande o número de servdiores que se acha nessa situação e seria, realmente, uma
discriminação inaceitável que ficassem fora dos benefícios que
representa a incorporação de vantagens os servidores investidos em função de direção, chefia ou assessoramento.
Outro dispositivo que desejamos saudar como altamente
louvável, Sr. Presidente, é o § 49 do art. 39 , que tem esta
precisa redação:
"Ocorrendo o exercício de cargo em comissão ou
de função de direção, chefia ou assessoramento de nível
mais elevado, por período de doze meses, após a incorporação dos cinco quintos, poderá haver a atualização
progressiva das parcelas já incorporadas... "
Desejamos, por isso, enaltecer o esforço do MinistroChefe da Secretaria de Administração Federal e fazer votos
para que o Projeto de lei n 9 4.480/94 obtenha, nesta Casa
e no Senado Federal, tramitação rápida, a fim de que os
servidores do Poder Executivo melhorem os seus ganhos mensais.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr" e Srs.
Deputados.

O SR. REDITÁRIO CASSOL (PP - RO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, congratulo-me com o ilustre Deputado Ruben Bento, de Roraima,
no que diz respeito à questão dos policiais civis e federais
dos antigos diretórios.
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Na medida provisória, que em breve chegará ao Congresso Nacional, não estão incluídos aqueles que realmente
merecem: os policiais civis e federais do Distrito Federal.
O Ministro da Justiça está cometendo uma injustiça, porque está privilegiando uns e deixando de ajudar outros que
talvez sofreram muito mais e merecem melhoria nos seu-s'ven-cimentos. Portanto, as categorias dos policiais federais e da
polícia civil do Distrito Federal devem ser incluídas na medida
provisória.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputadbs, quero comemorar
a respeito do julgamento dos Parlamentares que estão na
lista para serem cassados ou absolvidos. Não vamos cometer
injustiças! Precisamos das devidas provas. Aqueles cuja corrupção for provada, que se aproveitaram do dinheiro dos
cofres públicos, é claro, devem ser afastados. Não podemos
apenas observar o movimento da população, que não tem
conhecimento a fundo da realidade, e ver se repetir o que
aconteceu no impeachment do ex-Presidente da República,
Fernando Collor de Mello, quando este Congresso Nacional
- volto a dizer - cometeu uma grande injustiça. Não disseram por que afastaram um homem público, eis que até hoje
ninguém provou que ele se aproveitara do dinheiro dos cofres
públicos. Houve apenas ajuda de empresários, como é o caso
de PC Farias, na sua campanha política. O Congresso Nacional
soube condenar o ex-Presidente Fernando Collor de Mello
e esqueceu-se aqueles que também foi beneficiado: o atual
Presidente da República, Itamar Franco. S. Ex' também se
aproveitou do mesmo dinheiro, razão pela qual ocupa hoje
a Presidência da República.
Ouve-se o povo dizer que mil vezes tivesse ficado Collor
de Mello do Governo do que com Itamar Franco. E não
se sabe o que vai acontecer até o final do seu mandato. Esta
Casa cometeu uma grande injustiça. Estava-se próximo a uma
campanha política para as prefeituras municipais e o Parlamento quis presentear o seu eleitorado com o afastamento
do Presidente da República, sem contudo ter as provas neces~!ia~ .fl-ª!~_condenaL~~x'

Não vamos mais cometer esses errbs. Se é para votar
pela condenação, pelo afastamento do Parlametar, que seja
depois de provado que ele realmente cometeu erros, e não
porque o povo pintou a cara, como na época da votação
Impeachment de Collor de Mello.'
Hoje estou arrependido, Sr. Presidente. Alguns Parlamentares votaram de cara pintada e hoje estão afastados.
Foram cassados como os maiores corruptos da história brasileira. Mesmo dentre aqueles que direcionam o impeachment
uns foram julgados, outros renunciaram e alguns estão sendo
julgados, como o Deputado Ibsen Pinheiro, que parecia um
pastor ao coordenar o andamento do processo de impeachment
do ex-Presidente da República Collor de Mello. Hoje S. Ex'.
está sendo julgado, está pagando pelos erros que cometeu.
Tenho certeza de que Collor de Mello é inocente e pagou
por uma dívida que não fez. Aqueles que coordenaram o
impeachment estão pagando direitinho, porque Deus é grande, Deus mostra a realidade!
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, não cometamos
mais uma injustiça! Vamos analisar antes de dar o voto, vamos
exigir as provas necessárias para então afastar um Parlamentar
ou o Presidente da República, como Collor de Mello, que,
inocente - digo-o sempre - foi afastado, 'o que trouxe grande
prejuízo à Nação brasileira.
Era o que tinha a dizer
O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revisão do
orador.) - SI. Presidente, sendo o Vice-Líder de plantão,
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gostaria de falar pela Liderança do Partido dos Trabalhadores.
Quero referir-me a um problema muito sério que está afetando
a população da cidade de São Paulo, na região leste, onde
moram mais de três milhões de brasileiros. Trata-se do desejo
do prefeito de São Paulo, SI. Paulo Salim Maluf, de instalar
no meio desse bairro residencial de trabalhadores um incineradar de lixo. Nessa região, particularmente em São Mateus,
onde moram cerca de 600 mil pessoas, nos bairros de Rio
Claro, Jardim Santo André, Rodolfo Pirani, Jardim Colorado,
Sapopemba, a Prefeitura instalou, na década de 80, um aterro
sanitário que, pela forma descuidada como era tratado, causou
inúmeros problemas e incômodos àquela população, que terminou por se mobilizar num movimento que obstruiu a entrada
do aterro sanitário por várias semanas. Chegou-se a uma negociação com a Prefeitura de que o aterro seria utilizado por
alguns anos, depois s<:ria encerrado e a área reurbanizada.
Essa luta vitoriosa do movimento popular na região leste
culminou com outra, no final da década de 80 e começo de
90, que foi o movimento dos sem-teto. Particularmente, o
movimento da região leste objetivava construir habitações
populares na cidade de São Paulo. Na administração do Partido dos Trabalhadores, a Prefeita Luíza Erundina concretizou
o trabalho dos mutirões habitacionais, nos quais a Prefeitura,
num trabalho de co-gestão com os movimentos, a população
e os interessados, levantou, construiu, concluiu e entregou
vários conjuntos habitacionais populares na periferia de São
Paulo. O maior deles, construído através de mutirão no processo de co-gestão entre a Prefeitura e os moradores, é justamente São Francisco, próximo à região do antigo aterro sanitário. Esse mutirão ganhou prêmios pela arquitetura das casas
populares, que hoje abrigam mais de mil famílias, integradas
com outras de bairros populosos da região. O mutirão São
Francisco, com mais de mil casas entregues e uma população
superior a oito mil habitantes, é um exemplo de programa
público de habitação popular que deu certo no Estado de
São Paulo.
O atual Prefeito de São Paulo, Paulo Salim Maluf, que
não está conseguindo enfrentar o grave problema do lixo urbano (um dos problemas mais sérios das metrópoles em todo
o mundo, todos sabemos) resolveu, unilateralmente, instalar
um incinerador de lixo no meio do mutirão São Francisco.
Parece até que é birra contra as realizações do Movimento
Popular no Estado. Em meio ao maior mutirão de construção
de casas populares do Estado de São Paulo, o Prefeito Paulo
Salim Maluf quer instalar um incinerador de lixo. Isso afetará
toda a região do Mutirão São Francisco, os bairros de Jardim
Santo André, Rodolfo Pirani, Promorar Rio Claro e toda
a região de Sapopemba e São Mateus. Imaginem o trânsito
pesado de carretas atravessando dia e noite aqueles populosos
bairros em direção ao incinerador de lixo do Sr. Paulo Salim
Maluf!
Parece que o Prefeito quer se vingar porque aquela foi
a única região em que ele perdeu as eleições. Ganhou em
todos os outros distritos, mas naquela região, tradicionalmente
operária, perdeu no 19 e no 29 turnos. Pois bem. Parece que
por vingança S. Ex~ quer instalar um incinerador de lixo na
região onde fora derrotado exemplarmente nas últimas eleições.
É verdade que o problema do lixo é sério e de dificil
solução em todas as metrópoles do mundo. Os aterros sanitários, solução mais racional, esbarram na dificuldade de terrenos disponíveis. Os terrenos são cada vez mais distantes, mais
difíceis. O lixo industrial na região metropolitana de São Paulo
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não tem destinação séria prevista. Por isso é comum o acúmulo
de lixões espontâneos, por industriais pouco afeitos à causa
pública, na beira de rios, em áreas isoladas, sem o menor
cuidado.
Uma das soluções, um dos métodos para resolver ou
minimizar o problema seria a coleta seletiva, que reaproveita
os materiais recic1áveis, como papel, metal, vidro e alguns
tipos de plástico, diminuindo em rp.uito o volume do lixo pro·
duzido nas cidades, além de ser um elemento de educação
ambiental para toda a população, oarticularmente a juventude.
Esse programa de coleta seletiva, iniciado na cidade de
São Paulo na gestão da Prefeita Luíza Erundina, foi desativado
pelo atual Prefeito Paulo Salim Maluf. Hoje, as estações de
tratamento de lixo seletivo estão praticamente desativadas.
O programa, que vinha se expandindo progressivamente, retraiu-se. Trata-se do único elemento para minimizar o grave
problema do lixo urbano, mas á Prefeitura não está investindo,
pelo contrário, está desativando os projetos de coleta seletiva
implantados anteriormente.
SI. Presidente, minha preocupação e a de todos os moradores da região operária de São Paulo é quanto ao fato de
que os incineradores de lixo são sintetizadores químicos. A
temperatura entre 400 e 1.600 graus, moléculas orgânicas complexas são quebradas em átomos básicos. E, quando o gás
de combustão se resfria, em seu caminho pelas chaminés e
fora delas, alguns átomos se recombinam, formando novos
compostos, às vezes mais perigosos do que aqueles inicialmente queimados. Essas recombinações químicas são chamadas de produtos de combustão ill<;0!l!P!eta:..
Quando há cloro presente no material incinerado, formase o ácido hidroclorídrico e carboidratos c1orinados perigosos,
como as dioxinas e furanos produtos comprovadamente cancerígenos. Os mecanismos de filtragem são precárias e, quando
existem, não são a solução final, porque exigem uma destinação para o material filtrado. Principalmente a dioxina e
o furano., como disse, são poluentes comprovadamente perigosa para a saúde da população. Além deles, há metais como
chumbo, arsênico e cromo, que podem ser mais tóxicosdepois
da incineração. Assim, a exposição ao cromo não submetido
à combustão pode provocar dermatites, enquanto a exposição
a material oxidado, depois da combustão, pode provocar câncer. Pesquisas recentes inculam incineradores de lixo a formas
raras de câncer, como o câncer de laringe, em adultos. Também se tem indicado uma possivel relação com a má formação
congênita de olhos em crianças nascidas nas imediações de
incineradores. Há também indicações de que em populações
da Europa expostas a esses incineradores ocorre maior incidência de má-formação de fetos, provocação de abortos espontâneos e outros problemas. Tudo isso torna contra-indicada
a instalação desse incinerador na região leste de ~ão Paulo.
Nesse sentido está-se criando um movimento dos trabalhadores e suas famílias na região para resistir a essa iniciativa
da Prefeitura de São Paulo.
Para concluir, quero dizer que essa decisão ~ tomada
lambém à revelia da lei, pois o Prefeito autorizou uma licitação
sem antes ter feito um estudo, que é exigido, o RIMA Relatório de Impacto do Meio Ambiente. Não se fez o estudo,
como determina as leis ambientais em vigor no País, e ainda
assim a Prefeitura já iniciou a licitação. Uma grande empresa
construtora, daquelas que são amigas do Prefeito, está pronta
para comprar e instalar o incinerador e explorar a terceirização.
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o incinerador vai custar milhões de cruzeiros à Prefeitura
de São Paulo. A população da zona leste de São Paulo vai,
porém, resistir. Na próxima quarta-feira, ,dia 11, às 20h, haverá
uma assembléia no bairro Rodolfo Pirani, para iniciar um
'movimento contra a instalação do incinerador de lixo no meio
dos bairros residenciais da classe trabalhadora de São Paulo.
O Prefeito Paulo Salim Maluf não pode pretender governar acima e à margem da lei, como vem fazendo. A população
da cidade de São Paulo vai, mais uma vez, fazer frente àquele
cidadão - acostumado a governar na época da ditadura militar, da qual é um legítimo filhote, indicado para Prefeito
e Governador. Ele terá de defrontar com a resistência do
movimento popular na região leste de São Paulo, que não
vai permitir esse crime contra a saúde pública da população,
contra famílias e crianças daquela região.
O SR. ÉLIO DELLA·VECCHIA (PDT - PRo Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr-' e Srs. Deputados, finalmente a data de lançamento da nova moeda, o real, foi fixada
ontem pelo Presidente da República. Estamos torcendo para
que efetivamente o plano econômico venha a dar certo para
o povo brasileiro, que está desesperançado, desiludido.
Muito se diz e se propala neste País contra o Poder Legislativo, principalmente contra a Câmara dos Deputados.
O povo e a mídia têm um pouco de culpa na imagem
de que todos os Parlamentares são vagabundos e corruptos
e denigrem a imagem desta Casa. No entanto, Sr. Presidente,
tem de haver uma distinção, pois nesta Casa convivemos com
muitos Parlamentares trabalhadores, sérios, Parlamentares
que participaram de Comissões importantíssimas, como a de
Finanças e Tributação, Parlamentares que durante dois anos
seguidos foram sub-relatores da Comissão de Orçamento e
não tiveram seus nomes envolvidos em escândalos porque
agiram som seriedade, trabalharam com muita responsabilidade. E isso que na realidade acontece.
Em defesa de,sses Parlamentares, pedimos ao povo que
faça uma análise. E evidente que esta Casa precisa de algumas
mudanças, precisa cassar os corruptos. Não concordamos absolutamente em conviver com esse tipo de gente; queremos,
sim conviver com aqueles que querem trabalhar pela coletividadc brasileira, pelo Brasil como um todo, pelos' estados e
municípios, e trabalhar com muita responsabilidade e seriedadc.
É isso que o povo quer também, e a resposta será dada
através das urnas nas eleições de 1994, que se avizinham.
Queremos deixar claro mais uma vez que algumas pessoas
precisam ser afastadas desta Casa, mas não concordamos que
se alijem 90% ou 95%, como disse ontem determinado jornalista, quando afirmou que esta Casa deverá ser renovada em
90% dos seus Parlamentares.
Se isso ocorrer, acredito que vai repetir-se o que aconteceu no ano em que vim para cá, quando esta Casa foi renovada em 60% ou 65% dos Parlamentares. Durante um ano,
tive uma fase muito difícil de aprendizado, para iniciar meu
trabalho como Parlamentar representante do Estado do Paraná, mais especificamente da minha região de Guarapuava,
no centro-oeste do Paraná. Mas vim, aprendi e estou trabalhando.
Nesse último ano de mandato, muitos Parlamentares tentarão uma reeleição e naturalmente terão de se afastar desta
Casa, porque deverão dedicar mais tempo às suas bases; caso
contrário, serão esquecidos pelos seus eleitores.
Concordo plenamente com a idéia de que deve haver
reforma, mas espero que os bons aqui permaneçam e que
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o povo dê, nas eleições, o seu atestado de dignidade, de trabalho e de honradez.
O SR. JOSÉ LUIZ MAIA (PPR - PI. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, S!"" e Srs. Deputados, depois de
percorrer alguns Municípios do Piauí e de manter contatos com
os Prefeitos e com o Governador do Estado, trago hoje a esta
Casa uma preocupação que deve ser a mesma de quase todos
os Estados e Municípios brasileiros. Refiro-me ao FPE, Fundo
de Participação dos Estados, e ao FPM, Fundo de Participação
dos Mu5cípios.
Diariamente se lê nos jornais que há um crescimento
real da receita. Entretanto, não se sabe que motivos levam
o Tesouro Nacional a repassar a cada mês, sucessivamente,
menos recursos aos Municípios e aos Estados. Para se ter
uma idéia, a partir de dezembro os Estados e os Municípios
brasileiros perderam, de transferências constitucionais, aproximadamente 48%. Isso é absolutamente inadmissível.
Neste momento apelo ao Dr. Murilo Portugal, sem dúvida
um homem bastante responsável, no sentido de que se faça
uma revisão nesses cálculos, informando a esta Casa, aos Municípios e aos Estados as razões da constante queda no repasse
do FPM e do FPE.
Ora, todos sabemos que o Governo, com justa razão,
obrigou Estados e Municípios a fazerem o contrato de rolagem
das dívidas, e ele automaticamente fez a vinculação de recursos
para esse fim. Cobrou-se também da Previdência, e não se
poderia deixar de fazê-lo. As prefeituras, por exemplo, não
pagavam, e foi feita a rolagem da dívida. Tudo isso onerou
ainda mais as prefeituras, que támbém são prejudicadas pela
ação inibida da economia brasileira, em função dos diferentes
planos econômicos que têm paralisado as atividades produtivas do País. Isso está ocasionando, sem sombra de dúvida,
danos terríveis aos Municípios e aos Estados brasileiros.
Apelo, portanto, no sentido de que os números reais
dos repasses sejam recuperados e o Governo Federal possa
transferir aos Estados e Municípios, sobretudo ao meu Piauí,
aquilo a que têm direito.
O SR. LOURIVAL FREITAS (PT - AP. Sem revisão
do orador.) -Sr. Presidente, S!"" e Srs. Deputados, o anúncio
da data de implantação do real pelo Presidente Itamar Franco
gerou grande expectativa. Parece que o objetivo era exatamente vincular o suposto sucesso do plano econômico à candidatura do Senador Fernando Henrique Cardoso.
Sabemos, pela história de todos os planos implementados
neste País, que quem acaba pagando a maior parte da conta
são os trabalhadores, os assalariados e, de certa forma, os
pequenos e médios empresários. Aqueles setores que sempre
se beneficiaram do processo inflacionário, ou seja, os oligopólios, o setor financeiro e as grandes empresas multinacionais
que de maneira monopolista atuam no Brasil, estão novamente preservados. Seus interesses são intocáveis.
Sr. Presidente, o novo plano, mais uma vez, repet~ os
erros dos anteriores, porque parte de premissas que sobejamente já têm sua validade contestada. E quais são essas premissas? Todos os planos que foram implantados no Brasil
partem do pressuposto de que a inflação em nosso País é
de demanda, ou seja, de que os preços aumentam em decorrência do excesso de moeda. Dizemos economistas que o
povo tem muito dinheiro para comprar e que por isso há
a corrida inflacionária.
A segunda premissa equivocada de todos os planos é
a de que o salário, como variável importante da economia .
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é decisivo para o controle dos demais preços. Assim, é preciso
que se faça o arrocho salarial. Os servidores públicos têm.
arcado com o sacrifício maior, uma vez que os trabalhadores
da iniciativa privada, mais organizados e com uma prática
de luta mais intensa, conseguem, nas negociações do dia-a-dia,
reverter o arrocho, o que é dificultado no serviço público.
Essas duas premissas - falsas, do meu ponto de vista
-têm norteado todos os planos, têm balizado todos os planos.
E o Plano FHC, agora Plano Real, também não fugiu ã mesme
regra, a de a inflação ser decorrência de uma demanda exacerbada, de existir muito dinheiro, de o povo ter muito dinheiro.
Ora, basta olhar a realidade. Esses tecnocratas parecem
viver ainda num mundo de sonhos. Aprendem nos primeiros
manuais de economia a famosa regra da oferta e da demanda
e fazem disso um verdadeiro dogma, negando-se a enxergar
a realidade.
Conceber que no Brasil a inflação é decorrência do excesso de moeda é não querer ver a realidade de nosso povo.
Basta andar nas ruas das grandes capitais para ver a miséria
nua e crua exposta nas calçadas, nos chafarizes, nas pontes,
nos viadutos, nas grandes favelas. Os teóricos do neoliberalismo aprenderam nos manuais de economia que os preços
sobem em decorrência de um desequilíbrio na curva de oferta
e procura e se negam a ver a realidade.
Sabemos, na verdade, que não adianta conter os salários
e elevar as taxas de juros, porque isso só beneficia os banqueiros e a especulação financeira. Não adianta arrochar mais
ainda o salário do trabalhador. A grande massa salarial já
está perdendo dinheiro. E chegamos a um índice indecente:
a renda dos trabalhadores não representa nem mais 30% da
riqueza nacional. Não adianta diminuir, arrochar até limites
insuportáveis os salários, porque não haverá queda da inflação.
Ao contrário do que pensam os teóricos, economistas
neoliberais, a inflação do Brasil decorre da estrutura altamente
monopolista do mercado brasileiro. Poucas indústrias, poucas
empresas dominam quase todos os setores da economia, principalmente os de produção de bens de consumo e de alimentação.
Se há diminuição da procura dos produtos em decorrência
do achatamento salarial, as empresas, ao invés de diminuírem
sua margem de lucro, reduzem a quantidade produzida e ganham ainda mais, num patamar superior ao anterior.
É a ilusão, a falta de sentir a realidade brasileira que
leva os economistas a traçarem esses planos, que têm diminuído enormemente a qualidade de vida do povo brasileiro.
Sr. Presidente, estamos entre as dez ou doze economias
mundiais. Entretanto, temos uma das piores distribuições de
renda do mundo. A qualidade de vida de nosso povo é comparável ã de países que estão iniciando seu desenvolvimento.
Precisamos exortar os economistas a pararem de ler os
manuais - porque são apenas teorias escritas por alguém
com uma determinada visão de mundo, com uma determinada
ótica - e a enxergarem a realidade do povo brasileiro, que
é extremamente cruel. O povo não a suporta mais.
Quanto à afirmação de que a inflação cairá no primeiro
momento, isso é verdade apenas porque estaremos mudando
o referencial. Uma inflação de 43%, 45% em cruzeiros reais
equivale certamente aI %,2% ou 3% em reais. Na realidade,
nada mudará para o povo, para o assalariado, para o trabalhador. Dizer que a inflação é de 1% em reais é a mesma coisa
que dizer que a inflação em cruzeiros reais é de 40% ou
- 45%. Só estão mudando o referencial. Não estão fazendo,

Quarta-feira 11

7345

de fato, com que ela caia. Quero ver um plano que realmente
combata a inflação na moeda vigente, a que o povo conhece,
no caso, o cruzeiro real. Aí, sim, quero ver a inflação ser
de 40% num mês, no mês seguinte de 30%, e assim por
diante. Quero ver a eliminação da causa real da inflação,
a estrutura extremamente monopolista da economia brasileira.

o SR. JOSÉ CARLOS ALELUIA (Bloco Parlamentar
- BA. Sem revisão do orador.) - Sr. 'Presidente, Srs. Deputados, tenho evitado comentar o megalômano e despropositado projeto de transposição das águas do rio São Francisco.
Ele é megalômano porque envolve números que seguramente
poucos dos responsáveis pela decisão sabem o que significam.
E ele é despropositado porque permite a manipulação irresponsável e inconseqüente do meio ambiente nordestino, sem
nenhum estudo prévio dos reflexos ambientais, energéticos
e econômicos.
A imprensa tem noticiado que o Governo Federal, através
do Ministério da Integração Regional, pretende, numa primeira etapa, retirar 50 metros cúbicos por segundo das ágl.!as
do São Francisco nas imediações de Cabrobó, no Estado de
Pernambuco, na fronteira com a Bahia, a jusante da barragem
de Sobradinho, e elevar essa água a 160 metros de largura
geométrica, para posteriormete a deitar em leitos dc rios que
não são perenes.
Sr. Presidente, essa é uma aventura suicida, porque não
há balanço energético agrícola que pague a elevação de água
a 160 metros de altura para produzir agricultura irrigada. Não
há no mundo nenhum projeto que se viabilize com essa altura.
Isso é absurdo, principamente porque no vale do rio os
desníveis nunca ultrapassam 20 metros, no máximo podem
chegar a 30 metros, e existem 2 milhões de hectares irrigáveis
nos Estados de Minas, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.
O mais grave é que Poder Público Federal pretende
investir nessa loucura - isso não é projeto é uma loucura
- na primeira etapa 2 bilhões e 100 milhões de dólares. Para
quê? Para nada. Com 2 bilhões e 100 milhões de dólares
reativaríamos todos os projetos de irrigação cujas obras estão
paralisadas em todo o nordeste de Minas, passando pela Bahia, por Sergipe, por Alagoàs, por Pernambuco, pelo Piauí,
pela Paraíba, pelo Maranhão e pelo Ceará. Esse projeto,
antes de ser uma dádiva, é uma penalidade para o Nordeste,
porque não tem nenhum cabimento na Física nem no meio
ambiente.
O Governo chega a dizer que, numa primeira etapa, retirará 50 metros cúbicos de água por segundo e, numa segunda
etapa, mais 250 metros cúbicos por segundo. Isso não será
feito, porque ninguém contraria as leis da natureza, mesmo
que elas tenham sido sintetizadas pelo homem. O Presidente
e seu Ministro podem desobedecer à Constituição, fazendo
um projeto desses sem consultar o Congresso Nacional, podem
desobedecer ao plano plurianual de investimentos, porque
o projeto não está lá, podem desobedecer à Lei de Diretrizes
Orçamentária que não prevê esse projeto, mas seguramente
não poderão vencer a Lei da gravidade e 0& princípios da
conservação de energia.
A Ásia Central conhece muito bem um projeto que secou
uma parte do Mar de Aral. As fotografias do lago seco, com
pesqueiros encalhados no deserto, devem ser vistas pelos nordestinos.
O projeto de transposição das águas do São Francisco
é inconseqüente do ponto de vista ambiental é irresponsável
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do ponto de vista energético e deficitário do ponto de vista
econômico. Não se trata de uma briga entre Minas, Bahia,
Sergipe e Alagoas contra o Nordeste. Se a transposição de
águas é para o abastecimento das cidades, ap6io o projeto,
mas não são precisos 150 metros cúbicos, muito menos 300.
A minha voz é mais para alertar a Nação sobr.e o desperdício dos recursos naturais, dos recursos humanos e orçamentários que se pretende fazer no Nordeste Não podemos permitir que uma bobagem dessa monta seja feita, sob nenhum
prop6sito principalmente porque não serve ao Nordeste, não
ajuda o Semi-Árido, mas sim e apenas quem vai realizar as
obras inviáveis.
Era o que tinha a dizer.
O SR. NELSON BORNIER (PL - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~5 e Srs. Deputados,
o Brasil preenche todos os requisitos para ter uma medida
avançada nos níveis do Primeiro Mundo.
De fato, dispomos de profissionais médicos e paramédicos
da maior competência. Há também hospitais que prestam
serviço da melhor qualidade, como, por exemplo o Albert
Einstein o Sírio-Libanês e o Instituto do Coração, em São
Paulo. Isso demonstra à sociedade que o País tem condições
de prestar excelente assistência médico-hospitalar à sua população.
Entretanto, Sr. Presidente, os exemplos que citamos são
raríssimos, possivelmente únicas exceções num contexto de
saúde pública ca6tica na qual prevalece e predomina o completo abandono.
De fato, embora o Brasil potencialmente tenha condições
de assistir, sob o aspecto médico-hospitalar, satisfatoriamente
sua população, o descaso e a omissão lançaram-nos na pior
crise da saúde pública de toda nossa Hist6ria.
Os hospitais públicos e conveniados estão literalmente
sucateados, com leitos desativados, falta de material médicocirúrgico de pessoal e equipamentos inservíveis, por falta de
manutenção e de reposição de peças.
Assim, importantes hospitais públicos, que'vinham atendendo extensas populações, vêm sendo desativados.
Exemplo eloqüente dessa situação é o Hospital da Posse,
de nova Iguaçu, que atende toda a população da Baixada
Fluminense.
Depois de, por meses a fio, clamarmos desta tribuna
pela reabertura desse nosocômio tão importante, nossa convicção era de que ele voltaria a funcionar a contento, atendendo
milhares de pacientes.
Entretanto, como se fosse parte do enredo de uma novela
surrealista, o Hospital da Posse encontra-se novamente fechado, pois a Municipalidade de Nova Iguaçu o devolveu ao
Governo Federal.
Sr. Presidente, mais uma vez não podemos deixar de ressaltar que o Hospital da Posse é essencial para o atendimento
médico-hospitalar da população da Baixada Fluminense e que
seu fechamento provoca, de imediato, o colapso dos serviços
de saúde pública em região densamente povoada cuja população,
em sua maioria esmagadora, não dispõe de recursos para recorrer a hospitais particulares.
Por essa razão, Sr. Presidente, dirigimos desta tribuna,
em nome da sofrida população da Baixada fluminense, nosso
mais veemente apelo ao Ministro da Saúde, Henrique Santillo,
no sentido de que uma comissão seja encaminhada a Nova
Iguaçu para estudar, com a máxima urgência, a reabertura
do Hospital da Posse.
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Sr. Presidente, S~ e Srs. Deputados passo a tratar de
outro assunto.
Um dos problemas sociais mais pungentes e dramáticos
deste País irrecusavelmente é o da prostituição infanto-juvenil.
Por mais inverossímel que possa parecer, o poder público,
com a cumplicidade criminosa da sociedade, omite-se em enfrentar questão de tal magnitude, num comportamento que
revela total insensibilidade e falta de solidariedade.
Em verdade, Sr. Presidente, de nada adianta enfiarmos
a cabeça na areia, como se avestruzes fôssemos.
O problema é nosso, e nossa é a responsabilidade de
resolvê-lo, sendo nossa inação uma cumplicidade imperdoável.
O fato é que hoje, em todas as cidades brasileiras, de
norte a Sul, de Leste a Oeste, pululam nas ruas crianças,
sim, crianças a partir de dez, doze anos de dade, dedicando-se
ao ofício mais antigo e triste de toda a Hist6ria da Humanidade
Essas crianças e adolescentes, que geralmente não encontram ambiente sadio em casa, ou que simplesmente não têm
onde morar, praticam a prostituição ostensivamente conseguindo farta clientela consubstanciada em indivíduos brasileiros ou turistas estrangeiros sem nenhum prurido moral,
possivelmente portadores de distúrbios de comportamento,
pois não é admissível que um homem considerado normal
aceite relacionar-se sexualmente, ainda que sob pagamento,
com uma criança.
O fato, Sr. Presidente, é que a prostituição infanto-juvenil
existe a cresce em progressão geométrica, envergonhando todas as pessoas que tenham um mínimo de caráter, de espírito
de solidariedade e de respeito pela infância.
Essa situação já vem sendo denunciada pela imprensa
há algum tempo, mas tanto as autoridades governamentais
como a sociedade civil continuam absolutamente inertes.
Nossa contribuição, neste momento, é não apenas expressar nossa mais profunda indignação pela situação em que vêm
sendo jogadas milhares de meninas e adolescentes, que deveriam estar estudando e brincando em vez de se dedicarem
horrendo ofício da prostituição, mas também dirigir nosso
mais ao veemente apelo ao Presidente da República e aos
Ministros da Justiça e do Bem-Estar Social, no sentido de
que, com o auxílio dos Governos dos Estados.e das Prefeituras
Municipais, seja deflagrado decisivo programa, de âmbito nacional, de combate às causas da prostituição infanto-juveníl
e de assistência integral às crianças e adolescentes envolvidas.
Sr. Presidente, abordo ainda outro tema.
Devido ao baixo poder aquisitivo da maioria de nossa
população, somos um povo de inquilinos, que enfrenta as
maiores dificuldades, todos os meses, para arcar com o elevado
ônus consubstanciado no pagamento do aluguel.
Quando da implantação da URV - Unidade Real de
Valor, a expectativa de todos era no sentido de que aumentaria
a oferta de im6veis residenciais para serem alugados e que
os respectivos valores seriam estabilizados.
Ledo engano. Nem uma coisa, nem outra.
De fato, Sr. Presidente, contrariando todas as previsões,
a URV deixou os aluguéis significativamente mais caros e,
ao mesmo tempo, não foi ampliada a oferta de im6veis.
O que se tem observado, na prática, é que a adoção
da URV nos contratos de locação s6 serviu para complicar
ainda mais a situação dos que têm necessidade de alugar um
im6vel. Ao mesmo tempo, não diminuiu, absolutamente, o
temor, a preocupação dos proprietários de continuar perdendo
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para a inflação, pois, como é notório, a periodicidade de
reajuste agora é anual, e já se constatou a existência de inflação
em URV.
Consoante a Associação Brasileira das Administradoras
de Imóveis, além da oferta de imóveis não haver aumentado,
os preços dos. aluguéis subiram entre 20 e 30%.
A dança dos preços dos aluguéis ficou tão desenfreada
que um apartamento de dois quartos no Rio de Janeiro, na
barra da Tijuca, .po·de ser locado por valores que vão desde
600 até 1.500 URV!
'
O fato é que os proprietários simplesmente convertem
para a URV os valores dos aluguéis, sem reduzir preços,
e os valores dos contratos novos sempre tão elevados, embutindo a expectativa de inflação para o semestre, o que revela,
em verdade, uma cultura inflacionária que se justificava sob
a égide do cruzeiro real, não ·mais com o advento da URV.
A confusão é muito grande, Sr. Presidente, no mercado
de locação de imóveis, que está a exigir a urgente intervenção
do Governo, a fim de regular definitivamente a delicada questão.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, Sr,5 e Srs.
Deputados.
O SR. NEY LOPES (Bloco Parlamentar - RN. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, no instante em que se debate a pauta mínima da revisão
constitucional, cabe observar temas ligados a um direito inerente ao trabalhador, que é a greve. Sou radicalmente contra
a greve política, sobretudo quando atinge setores do serviço
público onde são prestados serviços essenciais. A busca dos
direitos deve ser preservada, na estrutura constitucional do
Estado, mas vinculada unicamente à classe, à categoria, sem
•apelos eleitorais ou visíveis propósitos políticos.
Sr. PreslC1ente, o País assiste há quase dois meses à greve
da Polícia Federal. Como entendo que a Polícia Federal é
uma das instituições mais respeitáveis do Brasil, e de cujo
trabalho eficiente a Nação não pode prescindir, estudei e analisei as causas reais desse movimento reivindicatório. Estou
convencido, Sr. Presidente, de que não há motivação políticoeleitoral neste caso. Verificà-se· uni profundo vazio legal e
de justiça, e a única solução é reconhecê-lo urgentemente,
sentar à mesa e buscar uma solução. Veja-l?e que o Governo
Federal, por razões que não adianta discutir, deilca de pagar
igualmente aos integrantes das carreiras da Polícia Federal
e da Polícia Civil do Distrito Federal, embora as Leis nl>'
7.702/88 e 7.995/90 assim estabeleçam há mais de três anos.
Sr. Presidente, o Procurador da República, através do
Ofício n9 636/94, endereçado à SAF, analisou favoravelmente
esse quadro reivindicatório. Hoje, o policial federal percebe
cerca de um terço do que ganha o policial civil do Distrito
Federal. Sabe-se que a Polícia Federal ultimamente tem, inclusive, resgatado valores em dinheiro para os cofres da Nação,
sem falar no espectro de sua atuação, que abrange todo o
território brasíleiro. Não é justo, nem legal, o tratamento
dado à Polícia Federal, para não falar no seu completo desaparelhamento por falta de recursos
Ficam, pois, registrados meu posicionamento, favorável
à reivindicação dos policiais federais, e um apelo para que
o diálogo seja retomado, porque onde há injustiça, o entendimento não pode tardar.
Era o que tinha a dizer.
A SRA. MARILU GUIMARÃES (Bloco Parlamentar MS. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"
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e Srs. Deputados, quando desabam, por todos os cantos, "choros e ranger de dentes" pela crise crônica que se vem abatendo
sobre o País, é imensamente confortador encontrar pessoas
que apostam na esperança e no trabalho para, ao invés de
chorar diante da crise, plantar progresso e prosperidade que
a superem.
Mais do que uma pessoa, encontrei uma cidade inteira
eml;lalada por esse espírito promissor, semeando no cone sul
de meu Estado a mensagem de que o trabalho inteligente
e com fé é o grande caminho para a saída das crises e a
entrada num futuro próspero e feliz. Falo de Amambaí, que,
com seus quarenta mil habitantes, sob a administração entusiasta do Prefeito Nestor Silvestre Tagliari, é um exemplo,
para o Mato Grosso do Sul e para o Brasil, de como se deve
construir prosperidade.
Com seus quatro mil e duzentos quilômetros quadrados,
o município abriu-se a todas as possibilidades de produção
e conta hoje com uma pecuária bovina de ponta, de mais
de 400 mil cabeças de gado das raças Nelore, Simental, Charolês, Holandês e Jersey, com mais de 10 mil cabeças só no
rebanho leiteiro. O confinamento, já amplamente difundido,
permite aos criadores maiores lucros. O rebanho suíno é também significativo: mais de 30 mil cabeças, das raças Large
White e Laudrace, distribuem-se por cerca de quarenta granjas, empregando gente e gerando riquezas. Mais de trinta
aviários são responsáveis por uma produção de aproximadamente cinqüenta míl aves. Desenvolvida piscicultura, com
mais de uma centena de criatórios, cultivando variedades nativas e exóticas, como carpa, tilápia, traíra, pacu, tambaqui,
tambacu, pintado e até dourado, é outra opção econômica
que vem sendo exercitada pelos produtores de Amambaí.
Além disso, desenvolve-se promissor pólo agrícola, há mais
de quarenta apiários implantados e um crescente rebanho
de pequenos animais, entre caprinos, ovinos e coelhos; a olericultura é adiantada e lucrativa, tanto no sistema convencional
como em estufas, principalmente na produção de pepino e
tomate.
.Coroando essa importante diversificação agropecuária,
pratica-se uma agricultura altamente tecnificada, de alta produtividade, destacando-se soja, milho, trigo,aveia, arroz, al.godão, mandioca e amendoim.
Várias empresas já produzem sementes certificadas, de
cultivares cada vez mais promissores.
Começa, também, a implantação de ervas de mate, com
áreas cada vez mais extensas.
A administração municipal atua enfaticamente no apoio
a esse singular sistema produtivo, mantendo serviços de patrulha mecanizada; de inseminação artificial; de terraplanagem
para a construção de chiqueiros, de aviários, de tanques e
de outras estruturas produtivas; de abertura de estradas vicinais; e de assistência técnica agronômica, zootécnica e veteri·
nária, através de profissionais especializados.
. Dotado de toda a infra-estrutura necessária à produção,
como energia elétrica, estràdas e comunicações, o Município
de Amambaí abre-se aos produtores de todo o Brasil Ç\ue
queiram participar de seu progresso e com ele crescer.
A estrutura urbana é atraente a quem nele queira morar,
com todos os serviços de educação, lazer, saúde, bancos, organizações comunitárias e clubes de serviço.
Para ajudar na implantação de nossos projetos, a administração municipal criou a CODEMAI - Comissão Pró-Desenvolvimento de Amambaí, que, junto com a administração
municipal, dará toda orientação e apoio aos que queiram cres-
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cer com o município, inclusive na obtenção de incentivos e
créditos através do FCO e do BRDL
Por sua localização geográfica, Amambaí é um ponto
avançado para a conquista do Mercosul por todos os empreendedores brasileiros capazes de esquecer a crise e de acreditar
na esperança, da qual o trabalho é o melhor fiador.
Parabéns ao povo de Amambaí pela sua força e pela
sua fé. Parabéns ao Prefeito Nestor Silvestre Tagliari, à edilida.de municipal e a todos os servidores desse promissor muni- .
cípio, pelo trabalho que estão realizando e pela esperança
que semeiam no coração da gente.

o SR. VICTOR FACCIONI (PPR - RS. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
O Lutador, de Belo Horizonte, Minas Gerais, na edição de
16 de outubro de 1993, trouxe um profundo questionamento:
'Apesar do progresso das Ciências Médicas, doenças do século
passado continuam matando. O que está faltando aos Governos?"
Um dos indicadores mais significativos do grau de desenvolvimento de uma nação é a qualidade de saúde pública.
Balança comercial, Produto Interno Bruto, renda per capita,
pouco interessam os números da economia se as pessoas continuam a sofrer e morrer de doenças há muito banidas do mundo
civilizado. Assim, revela-se inútil o crescimento da economia
que não reverta em favor da justiça social, do bem-estar a
que todo o indivíduo tem direito. Esse o contraste que vem
submetendo à degradação e à miséria o chamado Terceiro
Mundo: índices econômicos aparentemente animadores correspondem a uma realidade cada vez mais dolorosa, que condena à pobreza grande parte da população.
O pior, no caso do Brasil, é que assistimos a um autêntico
retrocesso nos padrões de saúde do povo. Endemias de que
há décadas nos julgávamos livres voltam a se manifestar de
forma assustadora, como o cólera, a <;lengue, a febre amarela
e a tuberculose. Males que para os países desenvolvidos só
existem nos volumes de Medicina matam centenas de pessoas
a cada surto, como se vivêssemos ainda nos dias tenebrosos
da Idade Média. Em poucos anos, deterioram-se profundamente as condições de higiene e de saneamento básico que
a duras penas havíamos atingido, expondo comunidades inteiras aos mais diversos agentes infecciosos. Não admira, dessa
maneira, o humilhante desempenho do Brasil aos olhos dos
organismos internacionais de saúde, posto abaixo de países
que ainda lutam por alcançar a expressão econômica.
Vejamos, para exemplificar, o recrutamento do cólera.
Chegada ao Brasil durante a Guerra do Paraguai, entre 1864
e 1870, a doença causou milhares de óbitos até 1913, quando
foi tida como erradicada em mosso meio. Ao longo de 75
anos não se registrou sequer um caso no País. Em 1990, voltou
como verdadeira explosão e fez-se endêmica: de lá para cá,
o vibrião colérico infectou 60.473 pessoas, provocando 749
mortes. Somente em Fortaleza, trinta notificações acontecem
a cada dia, a ponto de o Governo estadual haver decretad,~
intervenção no Município. A estatística é tànto mais alarmantfl:
quanto simples é a prevenção do mal: servidos pqr redes de
agua e esgotos, mantêm-se os usuários praticamente a salvo
do micróbio desde que observadas as regras fundamentais
da higiene no preparo da comida.
Para a dengue, a história é quase a mesma: desaparecida
entre 1955 e 1976, ressurgiu dois anos depois; o Rio de Janeiro
onde foram encontrados focos do Aedes aegypti o mosquito
transmissor, rapidamente chegou a São Paulo e às regiões
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Centro-Oeste e Nordeste. Em 1985 caractenzou-se a epidemia
atingindo como não poderia deixar de ser a camada mais
,
baixa da população.
Outro grande problema é a tuberculose, vencida para
sempre, pensava-se, com o advento dos antíbióticos. A peste
branca, como era conhecida no século XIX, foi há poucos
meses declarada emergência global pela Organização Mundial
de Saúde, por ser hoje a principal causa de morte devida
a um único agente infeccioso. O bacilo de Koch, que já contaminou um terço da população da terra, poderá matar nada
menos que 30 milhões de pessoas nos proxímos anos, ameaça
que pesa, indiferentemente, sobre países pobres e ricos.
Na guerra contra as enfermidades, tão importante quanto
o processo da ciência e a descoberta de novas drogas é a
vontade política de melhorar realmente o nível da saúde pública. Pouco adiantam a boa vontade e as melhores intenções
se não se passa da teoria à prática, do discurso à ação, com
base em programas sérios, rigorosos e honestos. Assim conseguimos debelar a doença de Chagas, verdadeiro flagelo que
até 1983 se abatia sobre cinco milhões de brasileiros - um
milhão apen~s no Estado de .Minas Gerais. O combate decidido e ininterrupto ao barbeiro, transmissor da doença pôs
a endemia sob controle total nos quatro mil municípios onde
grassava de sorte que a ocorrência de casos é hoje insignificante nos boletins epidemiológicos.
Cumpre-nos Sr. Presidente, Srs. Deputados, trabalha]
com denodo para que a qualquer indivíduo se ofereça uma
assistência médica competente e eficaz. Conforme estabelece
o art. 69 da Constituição, a saúde é um direito social garantido
a todos os brasileiros. Torná-lo realidade concr~ta parece-nos
a homenagem maior que poderemos prestar a homens como
Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, Noel Nutels e tantos outros
cientistas notavéis com quem aprendemos ser a saúde pública
de boa qualidade condição obrigatória para o exercício plenc
da cidadania.
O SR. MAURO SAMPAIO (PMDB - CE. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr~S e Srs. Deputados,
há quase quinhentos anos - desde o descobrimento, portanto
o território brasileiro vem deixando de ser aquele imenso
espaço coberto por extensas florestas e campos. verdejantes
de que nos falavam os primeiros historiadores, em decorrência, principalmente, do uso inadeq1,1ado do solo e do desmatamentopredatório que a cada dia mais degreda e..Rrejudica
o·meioambiente.
Espécimes como o pau-brasil, o jacarandá, o jequitibá
e tantos outros praticamente já não existem, exceto em algum
jardim botânico, e assim mesmo mantidos sob cuidados especiais.
Os desmatamentos à~sordenados em algumas regiões do
País assumiram características tais que os satélites detectam
imensas manchas de terras sem qualquer tipo de vegetação,
notadamente ·na Amazônia.
Estudos geológicos revelam que, apesar de suas peculiaridades climá}ticas, o Nordeste era coberto por grandes reservas florestais há algumas centenas de anos; essa vegetação
foi toda destruída pelos desmatamentos e pelas queimadas
indiscriminadas.
Para evitar o agravamento dessa situação, Sr. Presidente,
diversas providências administrativas e legais foram adotadas,
através dos tempos, chegando-se em 1965 à aprovação da
Lei n? 4.771, que instituiu o Código Florestal, disciplinando
o uso do solo em relação ao meioambiente e à exploração
da fauna e da flora.
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n 9 2.615. Em 1945; através da "Lei Joppert" (Decreto-Lei
Criou-se também, no âmbito do Ministério da Agriculn" 8.463), estabeleceu-se que os recursos oriundos desse impostura, o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal to se vinculariam ao Fundo Rodoviário Nacional, utilizado
IBDF, transformado, posteriormente, no Instituto Brasileiro
com o fim específico de construir e manter a malha rodoviária
dos Recursos Naturais Renováveis e do MeioAmbiente do País.
IBAMA, com a incumbência de executar aquelas determiA existência de recursos, aliada ao processo de industrianações legais.
lização, com a produção de automóveis e de derivados do
Mesmo assim, os esforços empreendidos.pelo Ibama não
têm sido suficientes para o desempenbo de uma política de 'petróleo constitui o fator responsável pela grande expansão
rodoviária no Brasil.
preservação ambiental mais eficiente, e, como resultado, várias espécies florestais estã!? hoje praticamente em extinção.
Num País de proporções continentais e de grahdes difeDentre essas, destaca-se o umbuzeiro, planta da família
renças regionais, priorizar uma modalidade de transporte para
das Anacardiáceas, largamente encontrada em todó o Norgarantir aocirculação da população e dos bens mostrou-se condeste, cujos frutos são de excelente sabor e alto teor nutritivo.
traproducente, pelas peculiaridades e dependência que engenAlém disso, a batata do umbuzeiro aplaca a fome das populadra.
ções famintas, enquanto a madeira se presta ao fabrico de
Em relação às rodovias federais, observa-se atualmente
peças artesanais, entre outras serventias.
um quadro caótico, demonstrando o processo, em curso, de
Ainda recentemente, a "Rede Globo de Televisão" focadesintegração da nossa matriz de transporte.
lizou, com muita propriedade, em edição dominical do seu
Considerando o Sistema Rodoviário Nacional, temos 1,5
programa "Globo Rural", as variadas formas de exploração
milhão de quilômetros de estradas, dos quais 114 mil quilômedo umbuzeiro, como a industrialização dos frutos para o mertros são pavimentadas. Destes, 50 mil correspondem às ferrocado de doces e sucos, de grande aceitação entre populações
vias federais, nas quais ocorre o transporte de 60% de toda
nordestinas e até de outros estados.
a carga circulante e de 90% dos passageiros.
Na oportunidade, a produção estranhava o fato de não
Dados de 1993, obtidos junto ao DNER, demonstram
haver qualquer proibição legal do abate indiscriminado do
que mais da metade das rodovias federais encontrava-se em
umbuzeiro, a exemplo do que ocorre com a castanheira, o
péssimo e mau estados, necessitando de serviços urgentes de
pequizeiro, a araucária e inúmeras outras espécies.
recuperação e conservação.
Também não se tem cOT\hecimento, Sr. Presidente, de
A permanência ou o agravamento da situação implica
qualquer posicionamento governamental destinado a proteger
desaquecimento sucessivo da economia, inadmissível para
o juazeiro, a oiticica e a cajazeira, entre outras variedades
uma Nação com outros setores combalidos, a exigir dotações
que, daqui a mais algum tempo, estarão apenas ilustrando
financeiras imediatas.
compêndios de botânica sobre plantas que deixaram de existir.
Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, a condição precária
Igualmente, pouco se fala da carnaubeira, que, até a
de nossas rodovias federais eleva em 56% o consumo de comdécada de 40, teve participação destacada na economia do
bustível e em 38% o custo de manutenção dos ônibus e camiEstado do Ceará.
nhões, onerando o frete e o valor final das mercadorias. O
Com a descoberta do petróleo e sua utilização na moderna
tempo de viagem torna-se imprevisível, e o número de acidentecnologia, porém, a parafina antes extraída da cera, foi sendo
gradativamente substituída, a ponto de nem mais se ter notícia
tes aumenta em 50%, causando prejuízos irreparáveis, consida sua importância - com exceção da palha, de uso muito
derando-se as ocorrências fatais e custos significativos com
comum na indústria de chapéus, esteiras e outros produtos
as perdas materiais dos veículos, das cargas e com o tratamento
artesanais.
dos feridos.
Por esse motivo, Sr. Presidente, tomei a iniciativa de
Outro aspecto que temos que abordar, embora seja um
formular indicação ao Ministério da Agricultura, no· sentido
tema que cause vergonha à Nação, é que as mortes nas rodode que o Ibama inclua o umbuzeiro entre as espécies vegetais . vias federais não ocorrem somente por acidentes. A situação
sujeitas à legislação que proíbe o abate indiscriminado, a
de precaridade das rodoviais impõe em muitos trechos velociexemplo do que ocorre com a seringueira, a castanheira, a
dades ultra-reduzidas que propiciam a ação de bandidos em
araucária, o pequizeiro, entre outros.
roubos. São muitos os casos de assaltos a caminhoneiros que
Faço o registro, Sr. Presidente, e formulo o apelo ao
ressaltaram em mortes, obrigando-os a viajarem em comboios,
Sr. Ministro Sinval Guazzelli, que, apesar de ser um homem
para maior segurança.
do Sul, não' deve desconhecer certas peculiaridades da flora
O mesmo acontece com o transporte de passageiros. Tivenordestina.
mos conhecimento, pela imprensa, que o Brasil poderá constar
Era o: qUê tínhamos a dizer.
do livro dos recordes, Guinness, pela ocorrência lastimável
do maior assalto rodoviário em estradas brasileiras, envolO SR. COSTA FERREIRA (PP - MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, vendo dez ônibus com cerca de 400 passageiros e duas carretas.
devido a problemas de caráter técnico e operacional, redu- O fato ocorreu na madrugada do dia 26 de abril, na BR-020,
que interliga Brasília a Fortaleza, num trecho próximo à divisa
ziu-se o interesse para se expandir a rede ferroviária brasileira,
dos Estados de Goiás e Bahia.
orientando-se os recursos para a construção de rodovias, mais
O estudo das fontes de financiamento relativas à manuatraentes em função dos menores custos de implantação.
Estávamos em 1930 e ainda testemunharíamos os gover- tenção da malha rodoviária nacional induz a que defendemos
nos dos Presidentes Vargas e Juscelino Kubitschek, cujas a idéia de necessidade da dotação de recursos com destinação
específica, consignados de modo contínuo.
ações pautaram-se no binômio transporte e energia.
A reforma tributária, constante da Constituição de 1988,
A partir de 19~0, o sistema rodoviário tomou impulso
através do Imposto Unico sobre Lubrificantes e Combustíveis trouxe modificações quanto à destinação dos impostos por
esfera de poder público, sem correspondência de atribuições.
~íquidos e Gasosos - IULCLG, criado pelo Decreto-Lei
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Desse modo, a União, como responsável pela construção
e manutenção das rodovias federais, não partilha do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, ao
qual se poderia vincular recursos com este objetivo, de competência de cada Estado da Federação, que o divide com os
municípios.
Nas circunstâncias de colapso do sistema, em que se atinge
o limiar das condições de operacionalidade, tornando-se im.
possível manter os níveis de circulação exigidos pelas fqrças
produtivas, o aporte de somas consideráveis em caráter emergencial e imperativo.
Por coincidência, testemunhamos um desses momentos
com a publicação recente do decreto pe 19 de abril de 1994~
que decreta em estado de calamidade pública o Sistema Rodoviário Federal, a partir do qual foram destinados 53 bilhões
de cruzeiros para sua recuperação.
Aplaudimos a iniciativa do Presidente Itamar Franco,
que vem atender ao anseio de todos os usuários das rodovias
federais e responder aos inúmeros pronunciamentos feitos
nesta Casa.
Porém, SI. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, temos que
nos conscientizar de que medidas emergenciais são paliativas
e que é necessário que a elas se sobreponham recursos de
manutenção em caráter permamente, sob pena de perdermos
inclusive o próprio custeio de recuperação emergencial das
rodoviais, a exemplo dos 15 milhões de cruzeiros destinados,
em 1990, ao programa emergencial "SOS rodoviais", as mesmas para as quais voltamos a pedir socorro.
Era o que tínhamos a dizer.

o SR. LUIZ PIAUHYLINO (PSB - PE. Pronuncia o
seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Deputados,
um exemplo na luta contra a fome e a miséria está sendo
dado pela Prefeitura de Caruaru, no agreste pernambucano.
Lá está sendo construído o Centro de Produção e Distribuição
de Alimentos, onde vai funcionar o Programa Vida e Saúde,
com a distribuição de alimentos de alto valor protéitico, enriquecidos com soja e vitamina.
Na primeira fase, o atendimento atingirá 200 familias
que moram em uma favela as quais receberão gratuitamente
pão e leite, e, na segunda etapa, outros alimentos, como carnes, queijos, bolos, iogurtes, e suco de fruta, vão ser acrescentados.
Haverá, ainda atendimento médico-odontológico, além
do acompanhamento das famJ1ias por uma assistente social.
Na parte odontológica, que já começou, os dentistas estão
cadastrando os clientes, orientando-os sobre saúde bucal e
o tipo de tratamento que por acaso necessitem. As condições
nutricionais dos favelados também estão sendo levantadas.
Um ano após a implantação do programa os que forem
atendidos pelo projeto serão submetidos a novos exames, visando a uma avaliação dos resultados do programa.
A Prefeitura de Caruaru demonstra, assim, que é possível, através de um trabalho sério, executar ações voltadas
para os mais carentes, os normalmente desassistidos pelo poder oficial. que são milhões em nosso País.
Por isso, os meus cumprimentos ao Prefeito José Queiroz
por essa iniciativa, que reafirma a sua condição de homem
público identificado com a população mais huIÚilde.
O SR. LÉZIO SATHLER (PSDB - ES. Pronuncia o
seguinte discurso.) - SI. Presidente, Sr"' e Srs. Deputados,
as políticas públicas voltadas para o ensino superior ainda
não lograram obter êxito em resolver um dos problemas mais
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graves que afetam, de modo agudo, este segmento do sistema
educacional brasileiro. A eqüidade no acesso aos cursos de
39 grau e a permanência continuada dos estudantes persistem
em se apresentar como questão sem solução ao longo da história educativa nacional.
Com efeito, o estado vem cristalizando uma política nitidamente dualista, ao oferecer ensino público gratuito nas universidades oficiais e o Crédito Educativo como instrumento
âuxiliar de financiamento aos estudantes matriculados nas instituições particulares de ensino.
De forma complexa, mesclam-se os mecanismos de excelência acadêmica e os de financiamento, em boa medida sancionando as desigualdades de acessoã. educação de qualidade
nos níveis de escolarização de nível fundamental e médio.
É lamentável constatar que parcela significativa dos estudantes
que necessitam do Crédito Educativo não ingressam em universidades públicas porque estas não oferecem oportunidades
de estudos em turnos noturnos, ou não estão presentes em
localidade próxima àquela em que se situa o estudante, ou
ainda porque suas vagas disputadas por candidatos que, dispondo de melhor situação sócio-econômica, podem freqüentar
escolas de 19 e 2" graus de qualidade mais elevada, sem falar
nos cursinhos preparatórios para o vestibular.
Não há nada de errado na oferta de educação superior
gratuita. Tampouco o Crédito Educativo, em si, deve ser percebido como um instrumento inadequado de política educacional. O dualismo, contudo, não pode ser tolerado caso se
pretenda formular uma política coerente e consistente para
a educação superior, centrada no apoio ao estudante, como
preceitua o art. 208, V, da Constituição Federal, pelo qual
um dos deveres do Estado é o de proporcionar a garantia
de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa
e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
Examinemos mais de perto o Programa do Crédito Educativo. Instituído em 1975, operou adequadamente durante
certo período de tempo. No entanto, com menos de dez anos
de existência, graves crises de custeio passaram a abalar seu
funcionamento, levando à sua quase desativação em 1989.
No início dos anos 90, tentou-se a sua revitalização, fixando-se inclusive metas ambiciosas, segundo as quais o programa, em 1994, estaria atendendo a cerca de mil usuários. Não
demorou muito para que nova e séria crise se abatesse sobre
o Crédito Educativo, da qual certamente todos estamos lembrados. Em fins de 1991 e durante boa parte do ano seguinte,
a absoluta insuficiência de recursos, decorrente seja do desaparecimento da fonte de financiamento do Fundo de Apoio
ao Desenvolvimento Social (FAS), seja da continuada inadimplência dos beneficiários ou ainda dos limitados aportes de
outros recursos do Orçamento da União, gerou enorme enfrentamento entre estudantes, instituições de ensino e o próprio Poder Público. Configurou-se, a certa altura, uma situação de verdadeiro calote público, quando tendo sido feita
nova seleção de cerca de 20 mil beneficiários seus contratos
não foram assinados por inexistência de recursos.
O alarmante quadro assim desenhado só começou a assumir contornos de normalização a partir de junho de 1992,
com a aprovação da Lei n 9 8.436, que institucionalizou o Programa e foi regulamentada pela Portaria n° 202, do Ministério
da Educação e do Desporto, e pela Circular n9 2.282, do
Banco Central, ambas de fevereiro de 1993.
Tais documentos legais se revestem de inegável mérito.
Além de conferirem estabilidade ao Crédito Educativo, atribuem-lhe fontes específicas de recursos, destacando-se aqueles
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oriundos do orçamento do próprio MEC e do resultado Üquido
de três edições extra~ de 10terias administradas pela Caixa
Econômica Federal. E, porém, importante observar que uma
das principais fontes listadas no texto da lei, uma parte dos
depósitos compulsórios, segundo política monetária do Banco
Central do Brasil, está discretamente omitida na referida circular desta instituição. Tal fonte, por sinal, já se encontrava
prevista desde os primórdios do Programa e nunca foi de
fato implementada. Não parece, pois, haver disposição da
autoridade monetária em lançar mão destes recursos para
empréstimos na área educativa.
O aporte financeiro trazído pelas loterias é reduzído 1).0
total necessário ao funcionamento do Crédito Educativo. Deste modo, sua operação equilibrada depende, em última instância, das dotações previstas no orçamento do MEC e da reversão dos financiamentos concedidos. Embora os novos contratos determinem a atualização monetária dos encargos, os recursos derivados da reversão dos empréstimos servirão, no
máximo, para a manutenção de um determinado volume de
operações do Programa e não para sua expansão. Isto com
certeza explica a modéstia do número de estudantes beneficiados: 150 mil, na previsão do Ministério para 1994, o que
corresponde a cerca de 10% do toLl de estudantes de ensino
superior no País e pouco mais de 15% de matriculados em
instituições particulares de 3~ grau. Trata-se, sem dúvida, de
um contingente bem diminuto, cuja ampliação dependerá diretamente do crescimento das verbas orçamentárias do MEC.
Estabelece-se uma situação marcada por dois movimentos
contraditórios. O mesmo orçamento, de um lado, financia
as instituições públicas de ensino superior, onde o ensino é
gratuito, e, de outro, empresta ao estudante que não conseguiu
vaga nestes estabelecimentos. Constatada a realidade de que
os recursos para a educação superior não são dotadas de elasticidade ilimitada -ela é, aliás bastante limitada -, a expansão
do Crédito Educativo, a partir de certo momento, mantida
a atual composição de seu financiamento, com certeza disputará recursos com a manutenção e o desenvolvimento das
universidades federais.
É certo que as novas normas do Programa trouxeram-lhe
maior consistência e possibilidades de mel,hor desempenho,
inclusive no campo da qualidade acadêmica, ao conferir ao
MEC um papel efetivo de supervisão e controle, anteriormente inexistente ou, pelo menos, indefinido. No entanto,
a questão modal de seu financiamento, ainda que provisoriamente contornada, permanece como uma bomba de efeito
retardado, pronta a explodir em data não marcada, mas de
ocorrêf1cia certa.
A verdadeira solução para este dilema encontra-se em
nível mais elevado, o da política para a educação superior
c;omo um todo e o real papel do Estado em seu financiamento.
E aí que devem ser discutidas as questões de eqüidade e
de acesso aos recursos públicos para' estudos superiores. O
atual quadro é inadequadamente dualista, as universidades
públicas carecem de recursos para seu desenvolvimentb e a
expansão do atendimento, e o Crédito Educativo dispõe de
limitadíssimo leque de fontes de financiamento. Este é o verdadeiro nó a ser desatado. ,Enfrentá-lo é um desafio composto
de inúmeros obstáculos. E preciso, porém, a coragem para
vencê-los, de modo que o sistema nacional de educação superior possa expandir-se na medida das necessidades do País
e de seus cidadaõs.
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o SR. OSVALDO MELO (PPR - PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados,
recebi, em meu gabinete, denúncias de exacerbada burocracia
praticada pelo Serviço de Patrimônio da União - SPU, contra
aqueles que pretendem possuir imóveis ligados à União.
A lista de documentos exigidos é retrógrada e formal.
Possui características detalhistas de dar inveja aos cartórios
de registros de imóveis existentes e em nada contribui para
gerar um fluxo aceitável de negociação entre o Governo e
os pretendentes à aquisição de seu patrimôniQ. Essa burocracia contraria os interesses da própria União, pois retarda
o recebimento de recursos em troca dos seus imóveis.
De que valeram todos os esforços para a desburocratização, envidados pelo ex-Ministro Hélio Beltrão? Será que
o princípio filosófico que permeava suas ações perdeu todas
as suas características, governo apÓs governo? Digo isto porque os dados fundamentais para l' concretização de um negócio
entre as partes podem perfeitamente ser encontrados nos próprios cartórios de registro de imóveis. Nada mais simples e
rápido que o Serviço de Patrimônio da União solicite esses
dados diretamente aos cartórios, pois tudo o que se pede
além do que já está contido nos registros cartoriais é supérfluo,
ultrapassado e incompatível com os princípios administrativos
à beira do século XXI.
Tenha certeza, Sr. Presidente, se a iniciativa fosse da
alçada desta Casa, faria imediatamente um projeto de lei capaz
de acabar com tal burocracia. Já que a iniciativa pertence
ao Poder Executivo, cabe-me fazer uma "indicação" para
dar fim ao problema que agoniza milhares de cidadãos que
se encontram barrados pelos entraves burocráticos da máquina
estatal.
Anexo ao discurso:
Belém-PA, 11 de abril de 1994
Jlm~ Sr. Dr.
Deputado Federal Osvaldo Sampaio Melo
Senhor Deputado,
Sirvo-me do presente para, com respeito, sugerir a ,Y.
Ex., através de dílígente e antecipado projeto de lei, a criação
de lei federal que vise à desburocratização, de formalidades
exageradas e excessivas existentes em um órgão da Administração Pública Federal, denominado SPU - Serviço do Patrimônio da União, especialmente no tocante à regularização
e cadastramento de terrenos de Marinha, assim como os bens
imóveis da União. Faço esse apelo, Senhor Deputado, porque
estou inconformado e indignado com o excesso de formalismo
e exigências à pessoa que pretende possuir imóvel ligado à
União.
Com efeito, é bom e oportuno lembrar a V. Ex· a vultosa,
polpuda renda que deixa de ingressar nos cofres públicos federais, por culpa única e exclusivamente desse entrave que é
a exigência à regularização e cadastro - como prova, anexo,
relação de documentos exigidos pelo SPU àquele fim. Por;
quê? Porque esses imóveis estão registrados em cartório de
imóveis do local do imóvel que, sem exigir aqueles documentos
registra o imóvel, evitando dessa forma que ingresse nos cofres
públicos através do SPU, o qual poderia com O mesmo efeito
e eficácia registrar os imóveis relacionados com a União. É
simples essa observação: é,preferível ir em cartório de registro
de imóveis fazer registro de terreno de'Marinha do que procurar o SPU, que cria obstáculo e empecilho ao registro e cadastro. Em nossa modesta opinião, um registro elimina o outro.
Por que então não se exigir através de lei que, única e exclusivamente, imóveis ligados à União sejam registrados no SPU
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com efeito erga omnes, sem formalismos e exigências incompatíveis com o poder aquisitivo da grande maioria de possuidores
de imóveis pertencentes à União, em vez de cartório comum?
Como se vê, nobre Deputado, os tributos e os recursos
que poderiam estar ingressando nos cofres públicos estão indo
aos cofres particulares, tudo devido ao excesso de exigências
e formalismo exagerado do SPU ao Ministério da Fazenda,·
que se vê substituído por cartório.
Nestas condições, e certo de que encontrarei por parte
de V. Ex", que tem-se destacado como um dos Deputados
.Federais mais atuantes da bancada paraertse, apóio a luta
objetivando acabar de vez com a burocracia, formalismo e
exigências exacerbadas no SPU do Ministério da Fazenda,
no que certamente resultará em ingresso de verbas ao Tesouro
Nacional, bem assim consertará de vez com essa situação atual
de dicotomia de registros com os mesmos efeitos que em
hipótese alguma pode continuar, e coloco-me ao inteiro dispor
de V. Ex", no sentido de lhe fornecer o que precisar nesse
sentido e o que mais for preciso.
Atenciosamente. - João Matos Corrêa.
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Arquitetura que realizaram os serviços técnicos de levantamento e confecção das citadas plantas.
O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) - Tendo em
vista a importante deliberação que está sendo tomada no dia
de hoje na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
t esta Presidência inverte a pauta da sessão e dá início neste
momento ao Grande Expediente.
O SR. GERMANO RIGOTTO - Sr. Presidente, pela
ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) - Tem V. Ex'
a palavra.
O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, temos matérias em pauta
para a Ordem do Dia?
O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) - Temos. Estamos apenas invertendo a pauta e dando início ao Grande
Expediente, sem prejuízo para a Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Edmar Moreira) - Passa-se ao

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O PEDIDO DE
OCUPAÇÃO EM TERRENO DA TTNTÃO FEDERAL
1 - Requerimento dirigido ao Sr. Dr. LUClO Bastos,
Delegado da Delegacia do Patrimônio da União no Pará.
2 - No requerimento, devem constar: nome do requerente, residência, local do terreno a ser requerida a ocupação,
identidade do requerente.
3 - Cópias Xérox dos seguintes documentos: (Não precisa autenticar.)
3.1 - Carteira de Identidade.
3.2 - Título de Eleitor (atualizado).
3.3 -CPF (atualizado).
3.4 - Certidão de Casamento (Se for casado (a).
3.5 - Documento que comprove a residência (recibo
de água ou luz).
4 - Preenchimento dos formulários fornecidos pelo
DPU.
5 - Sete fotografias no tamanho 9 x 12, tiradas do terreno
e das benfeitorias, tiradas em diagonal, de frente e fundos.
Coloridas.
6 - Planta croqui do terreno, feito em original (papel
vegetal) na Escala 1:500, contendo todas as dimensões, perímetro e área total do terreno.
6.1 - Na planta de terreno deverá constar o contorno
das benfeitorias na mesma escala do terreno, apresentando
todas as dimensões, assim como a área total da benfeitoria.
Obs.: Se a benfeitoria for de outro tipo sem ser construção
de prédios, deverá também ser apresentada na planta do terreno, obedecendo à mesma escala do terreno.
7 - As plantas deverão ser apresentadas em cópias heliográficas, em número de 4 (quatro).
8 - Se o terreno já possuir algum tipo de documentação
que comprove a propriedade, deverá ser apresentada uma
cópia deste documento (não precisa ser autenticada em cartório).
9 - Se houver pagamento de laudêmio antecipado por
ocasião da transação de compra, também deverá ser apresentada uma cópia.
10 - Tanto as plantas, fotografias e Memorial Descritivo
deverão ser assinados pelos profissionais de Engenharia ou
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GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Pedro Tonelli
O SR. PEDRO TONELLI (PT - PRo Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, sr-s e Srs. Parlamentares, chegam hoje a Brasília caravanas oriundas de diversos Estados,
trazendo centenas de trabalhadores rurais para a manifestação
que terá lugar na Capital Federal. "Grito da Terra Brasil",
contra a fome e a miséria e pelo emprego, é a palavra de
ordem deste movimento, puxado pelo:
- Departamento Rural da CUT;
- Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura;
-Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra;
- Conselho Nacional dos Seringueiros;
- Movimento dos Pescadores;
- Movimento dos Atingidos por Barragens;
- Movimentos dos Povos Indígenas.
O "Grito da Terra Brasil" quer se fazer ouvir pelas autoridades federais em Brasília, mas estas manifestações se repetem
também nos Estados e Municípios. É a voz dos trabalhadores
rurais de todo o Brasil que se levanta para ser ouvida pelos
donos do poder.
Este grito é um alerta para a sociedade. São 38 milhões
de brasileiros que vivem na área rural e que estão sendo
espoliados por uma política econômica injusta, que s6 favorece
os especuladores, fazendo aumentar a miséria no campo.
O Governo Federal é responsável por esta política, que
exclui mais de 4,5 milhões de pequenos agricultores do acesso
ao crédito agrícola.
O Governo vem se mostrando disposto. a negociar com
a bancada ruralista, que tem uma pauta de reivindicações
que só atende aos interesses dos grandes proçiutores, da agricultura empresarial.
Mas, agora, o Governo terá que ouvir também o grito
dos pequenos produtores, dos trabalhadores rurais sem terra,
que são a grande maioria dos habitantes do campo e que
trazem a Brasília uma extensa pauta de reivindicações que
atendem aos interesses de milhões de trabalhadores em todo
País.
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Vamos ver se este Governo prefere atender aos representantes da minoria, que quer manter e ampliar seus privilégios,
ou se está disposto a adotar as medidas reivindicadas por
este movimento que representa a massa de trabalhadores rurais.
O Governo Federal é responsável pelas graves dificuldades que hoje ameaçam a sobrevivência dos pequenos agricultores. O Governo é responsável pelo desespero de milhões
de famílias sem terra que esperam uma oportunidade para
construir o futuro dos seus filhos.
Sr. Presidente, em nome do meu partido, quero manifestar meu apoio irrestrito a este movimento que traz a Brasília
meus companheiros do campo. O PT sempre esteve ao lado
dos trabalhadores rurais e dos pequenos agricultores na luta
pela democratização da propriedade da terra, mediante uma
ampla reforma agrária. O PT sempre defendeu os direitos
dos trabalhadores rurais. O PT sempre propugnou o fortalecimento da pequena produção, defendendo a implementação
de uma política agrícola diferenciada para os mini, pequenos
e médios agricultores.
Portanto, o PT soma sua voz ao movimento "Grito da
Terra Brasil". Desde o seu surgimento, o PT tem participado
ativamente das lutas no campo, apoiando a organização dos
trabalhadores rurais e dos agricultores.
Aqui no Congresso, a bancada do PT tem lutado para
aprovar leis que atendam a estas reivindicações. Jamais ficamos omissos em relação à crise da agricultura e ao problema
agrário. Esta atuação da bancada do PT, articulada com os
movimentos sociais, teve papel decisivo nas disputas no Congresso com a bancada ruralista - que representa aqui os
interesses dos grandes proprietários rurais e das empresas
agrícolas patronais.
Defendemos a agricultura, mas não somos da bancada
ruralista. Temos compromissos com os trabalhadores sem terra, com os mini e pequenos agricultores. Nossa luta é por
reformas estruturais. Não reivindicamos medidas que criam
privilégios. Queremos uma política agrícola decente, que dê
condições ao agricultor de produzir, que é a sua vocação.
Concedo o aparte ao nobre Deputado Agostinho Valente,
membro da nossa bancada e também grande defensor dos
trabalhadores nesta Casa.
O Sr. Agostinho Valente - Nobre Deputado Pedro ToneUi, vou ser breve no meu aparte, até porque o discurso de
V. Ex· vem contemplando esse ato político, o "Grito da Terra
Brasil", e 'y. Ex· cumprimenta os trabalhadores que, de forma
organizada, chamam a atenção para esse inacreditável problema que o Brasil ainda enfrenta na entrada do ano 2000. Ainda
vivemos um capitalismo selvagem, que em muitos lugares do
mundo já foi desta para uma melhor na história, e colhemos
os frutos negativos conseqüentes da fixação do homem ao
campo. Falo, notadamente, sobre os assassinatos das pessoas
que lutam para ter 10, 12, 8 ou 5 hectares de terra para
plantar e infelizmente não encontram compreensão dos que
têm muito e não entendem que, do ponto de vista fundiário,
o muito deve ser dividido. Mas pedi o aparte, nobre Deputado,
para registrar que, ontem, em Belo Horizonte, também os
trabalhadores mineiros participaram ativamente do "Grito da
Terra Brasil". Estiveram na Assembléia Legislativa, nas repartições federais, realizando o término desse excelente ato público na Praça Sete, local tradicional de manifestações políticas
daquele porte. Os trabalhadores rurais mineiros somam-se
neste momento ao grito geral da Nação por esse problema
muito sério. É bom avisar aos privativistas desta Casa que
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não há mais nada privatizado no Brasil do que o latifúndio
E, se privatização desse certo, o latifúndio já teria salvado
o Brasil. Não queremos terra estatizada, mas, sim, coletivizada, pluralizadana sua propriedade. E, desta forma, vamos
fazer com que todo o País, que optou por uma reforma agrária,
colha os frutos da terra, aliás, o motivo do grito de ontem.
Trago, para ficar contemplado com o discurso de V. Ex~,
o grito dos trabalhadores mineiros no dia do "Grito da Terra
Brasil". Muito obrigado.
O SR. PEDR,O TONELLI - Agradeço a V. Ex· o aparte.
Efetivamente era o que esperava do nobre colega um Parla·
mentar sempre comprometido com as causas dos trabalha·
dores do País.
Neste momento em que todos os Estados se mobilizam,
o Brasil todo, pelo exemplo de Minas Gerais, está organizado,
e as pessoas estão nas portas dos órgãos federais, municipais
e estaduais, trazendo a público as suas reclamações.
Portanto, congratulo-me com V. Ex\ nobre Deputado
Agostinho Valente.
Na atual legislatura, a bancada do PT teve atuação destacada na regulamentação dos direitos previdenciários dos trabalhadores da roça, que garantiu, com atraso de mais de três
anos, o cumprimento do dispositivo constitucional que assegura o piso de um salário mínimo e a aposentadoria aos 55
anos para as mulheres e 60 anos para os homens agricultores.
A bancada do PT batalhou pela regulamentação dos dispositivos da Constituição de 1988 que tratam da reforma agrária. A aprovação destas leis foi, sem dúvida, uma grande
vitória dos trabalhadores rurais.
Mas essas leis não estão sendo aplicadas pelo Governo.
As promessas de reforma agrária não foram cumpridas pelo
Governo Itamar Franco. Ano passado, o Governo havia-se
comprometido a assentar 20 mil famílias. No entanto, o descaso foi tamanho que os recursos previstos no Orçamento para
a realização da reforma agrária não foram utilizados. Este
ano, a meta fixada pelo Governo é assentar 100 mil famílias.
Mas nada foi cumprido até agora.
Os trabalhadores rurais estão em Brasília para cobrar
esta promessa.
Sr. Presidente, a política agrícola adotada no Brasil nas
últimas três décadas privilegiou os grandes proprietários de
terras ao mesmo tempo que excluiu e. marginalizou os trabalhadores rurais e os mini e pequenos agricultores.
Esta política teve as seguintes conseqüências:
- provocou o aumento da concentração da terra e da
renda;
- provocou o agravamento das disputas pela posse da
terra e o aumento da violência contra os trabalhadores rurais;
- provocou a tendência de exclusão definitiva dos segmentos da pequena produção do acesso aos instrumentos da
política agrícola, sobretudo do crédito;
- provocou a restrição das potencialidades produtivas
da agricultura nacional;
-por último, provocou o controle do rp.ercado dos produtos agrícolas por um cartel de grandes atravessadores.
O Brasil tem hoje duas agriculturas: uma rica e outra
pobre. A primeira corresponde aos grandes proprietários e
às empresas rurais. A segunda inclui os mini, pequenos e
médios agricultores, que representam a grande maioria dos
produtores rurais do País.
As altas taxas inflacionárias registradas na última década
criaram no País um sistema econômico perverso e concentrado

7354 Quarta-feira 11

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

de renda. A chamada "ciranda financeira" privilegiou a especulação em detrimento da produção. Um dos setores mais
castigados pela explosão dos juros determinados por este sistema especulativo foi a agricultura.
Esta especulação desenfreada, estimulada pelo próprio
Governo, acabou marginalizando gradativamente os mini, pequenos e médios produtores através do sistema de crédito
agrícola. A distribuição dos recursos do crédito agrícola tem
sido profundamente desigual. Os mini e pequenos agricultores
ficam com menos de um terço do volume de recursos aplicados
no financiamento da agricultura.
Há muito tempo, os agricultores cobram do Governo
mudanças nas condições de financiamento da agricultura. A
crise da agricultura repercute no Congresso pela ótica dominante dos empresários rurais e dos grandes proprietários de
terras, como agora vem ocorrendo com a mobilização da bancada ruralista.
Sob a iniciativa e o controle da bancada ruralista, foi
realizada a CPI do Endividamento Agrícola, na qual tive a
honra de representar o meu partido.
Esta CPI perdeu a grande oportunidade de fazer um diagnóstico completo sobre a realidade da agricultura nacional.
Do ponto de vista da identificação das causas do endividamento agrícola, a CPI apresentou um resultado positivo. No
entanto, seu relatório final omitiu o fundamental: as informações sobre o perfil da dívida do setor agrícola, que permitem
identificar quem são os devedores e quais os produtos que
foram responsáveis pelo maior grau de endividamento.
Estes dados são essenciais para distinguir as dívidas legítimas, decorrentes de frustração de safra ou dos juros abusivos
praticados pelos bancos, das dívidas espúrias, acumuladas por
maus pagadores, muitos deles responsáveis pelo desvio de
dinheiro do crédito agrícola.
A usura praticada pelo sistema financeiro, com a cobrança
de juros abusivos nas operações de crédito agrícola, foi corretamente apontada como causa maior do endividamento que
pesa sobre a agricultura. O relatório da CPI acusa os bancos
de terem lucrado, nas últimas duas décadas, cerca de 20 bilhões
de dólares somente com os financiamentos agrícolas. Este
extraordinário lucro dos bancos significou na prática uma brutal transferência de renda da agricultera para o sistema financeiro. Tal processo resultou na redução da produção agrícola
em volume próximo de 13 bilhões de dólares.
Os sojicultores e os arrozeiros, em geral grandes produtores, respondem por 67,5% do montante das dívidas junto
ao Banco do Brasil referentes a operações de crédito de custeio. Os miniprodutores respondem por apenas 1% das dívidas,'e os pequenos produtores por 8%.
A CPI do Endividamento Agrícola teve acesso a todos
estes dados, mas preferiu ignorá-los, e por uma razão muito
simples: foi idealizada para servir aos grandes produtores.
Foi com base nessas conclusões parciais e tendenciosas que
a bancada ruralista conseguiu aprovar na Câmara dos Deputados o projeto de decreto legislativo que perdoa o pagamento
de correção monetária sobre todos os contratos de crédito
agrícola realizados desde 1979.
A simples extinção da cobrança da correção monetária
nos financiamentos agrícolas, de forma indiscriminada, como
propõe o projeto da bancada ruralista, representa um privilégio ao setor agropecuário - notadamente os grandes produtores - , cujo custo será repassado a toda a sociedade.
A crise da agricultura exige uma solução urgente, pois
. os agricultores passam por graves dificuldades. Mas esta solu-
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ção não virá com propostas demagógicas. As políticas que
vêm sendo aplicadas, sobretudo no que diz respeito ao financiamento rural, inviabilizam a produção dos mini e pequenos
produtores.
Foi visando atender a esta necessidade e respondendo
à proposta incongruente da bancada ruralista que o Núcleo
Agrário do. PT formulou um projeto de lei, apresentado a
esta Casa nó último dia 17 de março, contemplando as seguintes propostas:
- fixa critérios e condições de recálculo e refinanciamento das dívidas acumuladas pelos agricultores;
- estabelece uma nova sistemática para o crédito agrícola, baseada na fórmula da equivalência-produto, que garante
aos agricultores condições justas para o pagamento dos financiamentos;
- concede anistia das dívidas dos mini e pequenos produtores rurais dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná e
Santa Catarina, referente aos créditos de manutenção concedidos pelo Governo, por intermédio do Banco do Brasil, em
1991;
- determina a realização de uma auditoria sobre o Proagro, garantindo o pagamento das indenizações devidas aos
agricultores.
Este projeto visa atender prioritariamente aos mini e pequenos agricultores. Afinal, é este segmento - que representa
a maioria dos produtores - que requer o incentivo e o apoio
do Poder Público. Esta proposta tem como principal objetivo
fortalecer a pequena produção, voltada para o abastecimento
alimentar interno.
O Plano Collor foi responsável por uma medida que lesou
milhares de agricultores, permitindo que os financiamentos
agrícolas fossem corrigidos pelo índice de 74,02% (referente
à inflação de fevereiro de 1990), enquanto os preços mínimos
dos produtos agrícolas tiveram um reajuste de apenas 33%.
O nosso projeto apresenta uma solução, determinando
o recálculo dos saldos devedores referente aos contratos de
crédito rural que sofreram o impacto do Plano Collor. Se
o agricultor ainda estiver em débito, sua dívida vai ser reduzida
com o desconto da parcela que se refere a este desequilíbrio
entre os dois índices. Quem já quitou os financiamentos, terá
direito a receber de volta o que pagou a maior.
Caberá ao Governo assumir esta dívida com os produtores
rurais, uma vez que o problema foi criado por uma medida
ilegal adotada por ele. Os recursos para o pagamento desta
dívida com os agricultores vai sair dos cofres da União.
A lei estabelece que os juros cobrados nas operações
de crédito agrícola devem ser capitalizados semestralmeJ.te
pelas instituições financeiras. Mas os bancos descumpriram
a lei e passaram a capitalizar os juros mensalmente. Ou seja,
nos últimos anos, os agricultores estavam pagando juros sobre
juros. Esta prática é totalmente ilegal, e quem cometeu este
abuso deve assumir as conseqüências.
O nosso projeto determina que sejam recalculados os
saldos devedores de todos os contratos de financiamento agrícola sobre os quais os bancos aplicaram irregularmente a capitalização mensal de juros. Neste caso, a diferença sobrada
a maior será devolvida aos agricultores pelos bancos.
De acordo com a nossa proposta, o Governo deverá pagar
o que deve do Plano Collor, e os bancos pagarão o que devem
da cobrança irregular de juros. Esta é a solução mais justa
para o problema das dívidas dos agricultores.
Procedido este recálculo dos saldos devedores - excluindo a diferença do Plano Collor e expurgando o que os bancos
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cobraram abusivamente com a capitalização mensal de juros
- as dívidas ainda pendentes serão quitadas pelos agricultores
no prazo de cinco anos, com um de carência.
Sr. Presidente, nos últimos 20 anos, milhares de pequenos
agricultores em todo o País tiveram suas terras e seus bens
tomados pelos bancos para pagamento de dívidas. Este processo injusto foi uma verdadeira "reforma agrária às avessas",
pois tirou a terra dos pequenos para concentrar nas mãos
dos bancos, que se transformaram em grandes latifundiários.
O nosso projeto resolve esta questão, determinando que
os bancos serão obrigados a ressarcir os mini e pequenos
produtores rurais que tiveram suas terras penhoradas em função de dívidas decorrentes de financiamento agrícola. O valor
do ressarcimento deverá ser suficiente para a aquisição de
imóvel rural com área e condições equivalentes ao imóvel
que foi objeto da penhora.
A nossa proposta estabelece ainda a anistia para as dívidas
referentes ao crédito de emergência obtido pelos agricultores
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, castigados
pela seca que determinou a frustração da safra 1990/199l.
Quem recebeu o crédito de emergência e já pagou a dívida
receberá o dinheiro de volta, corrigido.
Nosso projeto prevê ainda que o Banco Central deverá
realizar uma rigorosa auditoria no Proagro para apurar eventuais irregularidades e fazer um inventário das dívidas. Feita
esta auditoria, o Governo determinará o pagamento aos produtores rurais, no prazo de 90 dias, das dívidas consideradas
legítimas. Esta medida é necessária para sanear o Proagro
e recuperá-lo enquanto instrumento de política agrícola.
No entanto, a parte mais importante do nosso projeto
é a sua proposta para o financiamento agrícola. De nada adiantaria encontrar uma solução para as dívidas pendentes dos
agricultores sem oferecer uma proposta de longo alcance, que
crie um novo sistema de financiamento agrícola capaz de evitar
que os mesmos problemas se repitam.
Esta solução virá com a adoção da nova modalidade de
financiamento agrícola que estamos propondo: o Crédito de
Equivalência-Produto. Pois bem, nosso projeto regulamenta
esta nova sistemática, atendendo a uma antiga reivindicação
dos agricultores.
Pelo sistema em vigor, ao assinar um contrato de financiamento agrícola, o produtor se submete às regras do mercado
financeiro, que no caso brasileiro tem como principal característica a especulação.
Pela nova fórmula, o saldo devedor do financiamento
agrícola deixa de subir ao sabor da inflação ou das taxas abusivas de juros cobrados pelos bancos.
O crédito de equivalência-produto será garantido aos mini
e pequenos agricultores, tanto para financiamentos de investimentos quanto para custeio. Para os médios produtores, esta·
nova modalidade de crédito só será concedida nos financiamentos de custeio. Portanto, os grandes beneficiados pelo
projeto do PT são os mini, pequenos e médios produtores.
Ao limitar a aplicação do crédito de equivalência-produto
aos mini, pequenos e médios produtores, o projeto do PT
garante a viabilidade desta nova modalidade de financiamento
agrícola. Como os recursos destinados ao crédito agrícola são
sempre escassos, o Governo não teria caixa para bancar a
equivalência em produto a todos os produtores.
A partir da adoção desta nova modalidade de financiamento agrícola, o produtor rural não vai mais ficar ao sabor
da especulação financeira.
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Nos contratos de financiamento baseados na equivalência
em produto, o ~aldo devedor passa a ser corrigido por um
novo índice: o IPR - índice de Preços Recebidos pelos Produtores. O IPR será apurado pelo Poder Executivo em cada
região do País.
Portanto, os saldos devedores dos contratos de crédito
rural serão corrigidos pelo mesmo índice que corrige os preços
dos produtos agrícola na respectiva região. Esta é a grande
"mágica" da fórmula "equivalência em produto", no fundo
uma solução muito simples, com a qual o agricultor só tem
a lucrar.
As taxas de juros sobre os novos contratos de crédito
na modalidade equivalência em produto serão capitalizados
semestralmente. Isso é o que determina o projeto de lei do
PT. Além disso, haverá um limite para a cobrança de juros,
que em nenhuma hipótese poderá ser superior aos níveis médios de rentabilidade dos produtos financiados.
O projeto prevê ainda que os produtores beneficiados
com o crédito de equivalência-produto poderão ter "rebates"
(descontos) sobre a variação do IPR, no caso de haver uma
variação negativa dos valores médios dos preços efetivamente
recebidos pelos produtores. Portanto, seja qual for o comportamento dos preços no mercado, o produtor não vai ficar
no prejuízo. Haverá sempre um mecanismo de defesa para
garantir a continuidade da atividade sem arruinar os produtores.
A nossa proposta resolve ainda outro problema: as parcelas do financiamento agrícola serão corrigidas monetariamente
pela variação do índice oficial, "desde a data da assinatura
dos contratos até a data da efetiva liberação dos recursos".
Esta regra garante que o produtor vai receber sempre o
valor atualizado, ao contrário do que vem acontecendo.
De acordo com o nosso projeto "a cobertura do eventual
déficit financeiro resultante da implantação da sistemática de
equivalência em produto" será realizada com recursos do Governo Federal (Tesouro Nacional) e de "lucro" obtido pelos
bancos sobre os financiamentos concedidos com recursos da
exigibilidade sobre os depósitos à vista.
Desde que o Governo "lavou as mãos", isentando-se
de qualquer responsabilidade sobre a comercialização dos produtos agrícolas, os agricultores se tornaram presas fácei~ dos
atravessadores. Tem sido comum o produtor se ver obrigado
a vender seus produtos por preços bem abaixo dos respectivos
preços mínimos fixados pelo Governo.
Para recuperar a Política de Garantia de Preços Mínimos,
o nosso projeto estabelece que o Governo deverá garantir
recursos aos seguintes instrumentos de comercialização:
- Aquisição do Governo Federal (AGF) - Exclusivo
para os mini e pequenos produtores rurais, a preços mínimos
compatíveis com os custos regionais de produção;
-Empréstimo do Governo Federal com Opção de Venda (EGF/COV) - Extensivo aos mini, pequenos e médios
produtores (para os contratos de financiamento seguindo a
sistemática de equivalência em produto);
-Empréstimo do Governo Federal sem Opção de Venda (EGF/SOV) - Extensivo a todas as categorias de produtores rurais.
Garantindo recursos suficientes para AGF e para as duas
modalidades de EGF, o Governo resolve definitivamente o
problema da comercialização.
O projeto prevê ainda uma regra que dá ao Governo
condições de desempenhar a contento o seu papel de regulador
do abastecimento: "para salvaguarda qos níveis adequados
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dos estoques públicos de alimentos,.o Governo poderá, excepcionalmente, pmceder à compra dos produtos junto aos grande produtores rurais, nos casos de oferta insuficiente por parte
dos mini, pequenos e médios produtores". Trata-se de uma
regra inteligente, que leva em conta o interesse público.
Em linhas gerais, este é o conteúdo do projeto que o
Núcleo Agrário da bancada do PT apresentou há cerca de
dois meses. Com esta proposta estamos, dispostos a discutir
uma alternativa séria para resolver os prqblemas que castigam
os agricultores.

Durante o discurso do Sr. Pedro Tonelli, assumem
sucessivamente a Presidência os Srs. Wilson Campos,
I'! Secretário, Pedro Valadares e Robson Tuma, nos
termos do § 2" do artigo 18 do Regimento Interno.

o SR. MORONI TORGAN - Sr. p'residente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V. Ex~
a palavra.
O SR. MORONI TORGAN (PSDB - CE. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr" e Srs. Deputados, estamos
vivendo um clima de terror na Polícia Federal. Preciso alertar
() Congresso Nacional para o risco que isso representa para
as instituições do País. Nesta semana. um agente da Polícia
Federal se matou em razão das suas dívidas. A Polícia Federal
quer simplesmente a equiparação com a Polícia do Distrito
Federal.
Essa crise chegou ao seu ápice.
Hoje, trezentos homens armados estão para o que der
e vier na frente do Departamento de Polícia Federal. Com
a intervenção do Exército, sem dúvida nenhuma. acontecerá
uma carnificina.
Penso que a Nação não está dando conta da gravidade
desse problema.
Felizmente, o Presidente da Câmara, Deputado Inocêncio Oliveira. propôs-se a intermediar. para que não se chegue
ao ponto de se colocarem vidas humanas em risco.
Certamente. se o Exército for para a frente da Polícia
Federal. neste momento. haverá troca de tiros: pessoas vão
morrer de amho:; os lados. e isso pode gerar uma crise institucional sem precedentes no País.
.
Portanto. faço um apelo aos Parlamentares no sentido
de que nos unamos e exijamos da Presidência da República
uma resposta. exigimos a manutenção dos canais de negociação. a fim de que se chegue a bom termo e não às vias de
fato. ou seja. à troca de tiros.
Desta' tribuna. faço um apelo ao Ministro da Justiça.
aos Ministros Militares. ao Cel. Romão, no sentido de que,
juntamente com o Presidente da República. encontrem, uma
solução para esse problema. uma solução que não inclua a
perda de vidas humanas. Nada vale o preço de uma vida.
Era isto o que eu queria dizer. Sr. Presidente: a situação
está muito ruim. muito difícil. O clima é de exaltação. Esta
Casa precisa. mais uma vez. intervir numa grave crise na
Polícia Federal.
Agradeço ao Deputado Wilson Campos e ao Presidente
Deputado Rohson Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Rohson Tuma) - Nobre Deputado Moroni Torgan. está feito o registro de V. Ex'!, com
o qual a Mesa é solidária. A Presidência tentará fazer com
que haja entendimento nesse sentido.

O SR. CARLOS LUPI pela ordem.

Sr. Presidente, peço a palavra

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Pela ordem.
tem a palavra o nobre Deputado Carlos Lupi.
O SR. CARLOS LUPI (PDT - RJ. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente. Sr" e Srs. Deputados, quero deixar
registrada nos Anais desta Casa uma representação a que
darei entrada. hoje, na Corregedoria-Geral Eleitoral, pedindo
a impugnação da candidatura do Senador Fernando Henrique
Cardoso à Presidência da República, com base na Lei Complementar n° 64, de 1990, que trata do abuso do poder:
Conforme anúncios veiculados por todos os órgãos da
imprensa, há quinze dias o SenadorFernando Henrique Cardoso reuniu-se com a equipe econômica do atual Ministro
da Fazenda. Rubens Ricupero, e anunciou. numa verdadeira
avant-premi]re, que a data da implantação do real será 1°
de julho. E ontem nós vimos o principal cabo eleitoral do
candidato Fernando Henrique Cardoso. o Presidente Itamar
Franco, anunciar aquilo que o ex-Ministro anunciara há quinze
dias, deixando claro que esse plano econômico é eleitoreiro
e visa enganar mais uma vez a população.
Devido ao abuso de poder praticado pelo Senador Fernando Henrique Cardoso - S. Ex~ está usando a Administração. a Presidência da República, os órgãos públicos e os
funcionários do Ministério da Fazenda para fazer do real um
cabo eleitoral de sua campanha - , entro hoje com um pedido
de impugnação de sua candidatura.
Quero deixar este ato registrado nos Anais da Casa e
pedir ao Corregedor-Geral Eleitoral que tome providências.
tendo em vista a divulgação desses fatos por toda a imprensa
escrita, falada e televisada, porque, se começarmos a campanha com esse tipo de abuso. com o Poder Central usando
todo o seu poder de fogo e todo o seu poder financeiro para
ajudar um candidato. não vamos ter eleições tranqüilas no
dia 3 de outubro.
Era o que tinha a registrar.
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Está feito o
registro de V. Ex"
A Mesa autoriza a transcrição do documento na íntegra.
D'b:OCUMENTO A QUE SE REFERE O ORAExmº Sr. Dr. Corregedor-Geral Eleitoral
Carlos Lupi, deputado federal pelo Estado do Rio de
Janeiro, no exercício da Liderança do Partido Democrático
Trabalhista - PDT na Câmara dos Deputados vem, com
base nos arts. 19, 21 e 22 da Lei Complementar nº 64, de
18-5-90, oferecer representação pelos motivos de fato e de
direito expostos, para ao final requerer o que se segue:
Dos Fatos
1. O jornal Folha de S. Paulo em sua edição de 19-4-94,
apresenta a seguinte manchete de primeira página e em matéria à página 1-9 subscrita pelos jornalistas Sônia Mossri e
Ivanir José Bortot (Doc. 1):

FHC QUER CRIAÇÃO DO REAL EM 1º DE JULHO
Candidato se reúne com equipe de Ricupero e defende data; ministro da Fazenda levará proposta a Itamar.
2. A matéria trata da reunião do ex-Ministro dá Fazenda
e virtual candidato do PSDB à Presidência da República com
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a equipe do atual Ministro Rubens Ricupero, onde defendeu
o dia 19 de julho para a implantação da nova moeda, o real.
Assinala, ainda, a concordância do atual Ministro com a data
proposta pelo Senador Fernando Henrique condicionando,
no entanto, sua adoção à aquiesciência do Presidente da República, Sr. Itamar Franco.
3. Há que se ressaltar, também, a própria declaração
do candidato Fernando Henrique ao sair do encontro na casa
do Ministro Ricupero:
"Eu disse a ele (Ricupero) que essa é uma questão
que tem de ser discutida tecnicamente, mas provavelmente em 19 de julho, por aí, disse FHC."
4. No mesmo sentido, matérias publicadas no caderno
Negócios e Finanças do Jornal do Brasil, pág. 2-A do dia
19-4-94, subscritas pelos jornalistas Felipe Patury (Doc. 2)
e Lauro Jardim (Doc. 3) a respeito da reunião realizada na
casa do ex-Ministro Fernando Henrique Cardoso que contou
com a presença do 19 escalão do Ministério da Fazenda: o
presidente do Banco Central, Pedro Malan, o Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, Gustavo Branco, o
Secretário de Política Econômica, Winston Fritsch, o assessor
especial Edmar Bacha, o Secretário Executivo do Ministério
da Fazenda, Clóvis Carvalho, o Presidente do BNDES, Pérsia
Árida e o Chefe de Gabinete do Ministro, Sérgio Amaral.
5. Identifica-se, nas mesmas, a tentativa do candidato
Fernando Henrique de compatibilizar as diferentes opiniões
da equipe econômica a respeito da melhor oportunidade para
a implantação do real com o intuito de obter dividendos
eleitorais, o que se pode depreender do seguinte trecho:
" ... O interesse eleitoral, porém, foi confirmado
pelo coordenador da campanha do PSDB, Euclides
Scalco. "Com a entrada do real apressamos a queda
da inflação" disse ...
6.

O jornalista Felipe Patury afirma, ainda,
" ... O prazo ideal delimitado pelo ex-Ministro termina em julho ou agosto. Para Fernando Henrique,
caso o governo não faça a conversão no prazo de até
três meses terá perdido o timing de implantação da
terceira fase do plano..."

7. Fica evidente a tentativa de ex-Ministro o tergiversar,
ao afirmar que a implantação do real deve obedecer a critérios
exclusivamente técnicos, não levando em consideração sua
candidatura à Presidência da República, hipótese refutada
pelo próprio artigo,
" ... Mas ao fazer o confronto das diferentes opiniões, o ex-ministro limita o que chama de timing correto entre julho e agosto ... Um importante político
do PSDB enfatizou que, tanto para seu partido quanto
para o PFL, agosto é o melhor mês para a implantação
do real. Para esses dois partidos, do ponto de vista
eleitoral, é a melhor opção por várias razões: não se
perde a emoção com o plano e a queda da inflação
será imediata..."
8. O artigo do jornalista Lauro Jardim explora outra vertente da mesma notícia, qual seja, o conflito de autoridade
entre o Ministro da Fazenda de direito, Rubens Ricupero,
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e o Ministro da Fazenda de fato, o ex-ministro e candidato
Fernando Henrique Cardoso,
" ... Ao marcar a data de julho ou agosto para
a entrada em cena do real, em reunião com sua ex-equipe ecónômica, o Senador Fernando Henrique Cardoso misturou perigosamente a condição de candidato
à Presidência da República (om a ce Ministro da Fazenda, cargo que nã0 "cupa mais há três semanas... Além
de deixar seu sucessor na Fazenda, Rubens Ricupero,
numa posição incômoda... Ricupero teve sua autoridade arranhada por Fern'lndo Henrilue. Foi atropelado no momento em que tenta firmar-se como gerente
do plano econômico e luta para livrar-se da sombra
insistente de seu antecessor. .."
9. No dia 20 de abril, ainda no c::~lerno Negócios e Finanças do Jornal do Brasil, pág. 1 (Doc. 4), o jornalista Cristiano
Romero afirma,
" ... O ex-ministro e virtual candidato do PSDB
à Presidência, Senador Fernando Henrique Cardoso,
sugeriu ao Ministro Rubens Ricupero, em reunião informal na última segunda-feira à noite, a implantação
da nova moeda, o real, no dia 19 de julho... "
10. O Jornalista José Carlos Bardawil em sua coluna Faz
Brasília da revista IstoÉ do dia 27-4-94 (Doc. 5) trata do
mesmo assunto em seu artigo entitulado Candidato em Apuros, refente às dificuldades encontradas pelo candidato Fernando Henrique na semana anterior. Em dado momento afirma,
" ... Depois, o candidato ainda teve de pressionar
seus ex-comandados da equipe econômica do Governo. Especialmente o presidente do Banco Central, Pedro Malan, que não queria o real antes de meados
de agosto. FHC precisa da queda da inflação o quanto
antes, sob pena de não decolar como candidato. Acabou conseguindo um meio termo - não junho, como
pretendia o PSDB, mas pelo-menos 19 de julho... "
11. Esta sucessão de matérias jornalísticas subscritas por
profissionais de diferentes órgãos da imprensa levam-nos a
crer no fundamento de suas informações, matéria-prima básica
do mundo das comunicações. Tal convicção reforça-se com
a matéria publicada no dia 24-4-94, à fl. 1-4 do jornal Folha
de S. Paulo de autoria da Sucursal de Brasília (Doc. 6) que
tem a seguinte manchete,
"Governo decidiu implantar nova moeda em 1\'
de julho".
12. O motivo alegado pela equipe econômica para a definição da referida data foi a inflação de 5% em preços já
convertidos para a URV de março a abril. Daí a necessidade
de antecipação da implantação do real. Estranha coincidência
esta entre a data definida "por motivos técnicos" e aquela
"sugerida" pelo Senador Fernando Henrique Cardoso.
13. A suposição, fundada nas matérias jornalísticas elencadas, de aproximadamente 20 dias atrás, de que a data imposta pelo virtual candidato do PSDB à Presidência da República,
Senador Fernando Henrique Cardoso, para o lançamento do
real seria acatada pela atual equipe econômica equipe econômica, confirmou-se, na data de ontem, com a comunicação
oficial, em cadeia de rádio e televisão, do estabelecimento
do dia 19 de julho para a implantação da nova moeda.
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14. Evidente está a relação promíscua entre o ex-ministro
da fazenda, e virtual candidato do PSDB à Presidência da
República, e a atual equipe econômica, aliás, equipe econômica por ele mantida, com o escopo de determinar a entrada
em vigor da nova moeda com todas as suas implicações de
ordem econômico-financeira.
IS. Os termos das matérias permitem verificar que o candidato Fernando Henrique atua comu se ministro ainda fosse,
reunindo-se com a equipe econômica, sugerindo medidas e
encaminhamentos, enfim, interferindo de forma indevida na
formulação e implantação da política econômica do Governo,
política pública da maior relevância, de competência privativa
dos agentes do Estado.
Senador Fernando Henrique Cardoso inobstante
16.
ser figura exógena a este arranjo institucional, visto que não
pertencente mais aos quadros do Poder Executivo e, por conseguinte, desprovido na faculdade legal de exercício do poder
discricionário sobre a oportunidade e conveniência das medidas a serem adotadas, exerce o poder de fato na órbita econômica do Governo, consoante se depreende da leitura das matérias em comento.
17. Desborda da análise dos artigos, a manifesta intenção
em obter proveito eleitoral da medida preconizada, em virtude
do impacto imediato nos índices inflacionários, em prejuízo
de um ajuste de longo prazo, perene, inobservadas as demais
variáveis estruturais da economia. Neste contexto, o ex-Ministro Fernando Henrique atua como ventríloco, utilizando
o atual ministro da Fazenda como menino de recados de suas
reais intenções eleitoreiras.
18. A contraface desta interferência indevida é o desvio
de autoridade do Ministro Rubens Ricupero e do Presidente
da República Itamar Franco, visto que o parâmetro adotado
para aferição de oportunidade e conveniência do ato administrativo, lançamento do real, é o benefício ao virtual candidato
do PSDB.

°

Do Direito
19. A Lei Complementar n° 64 de 18-S-90, no caput de
seu art. 22, objetivando proteger a normalidade e legitimidade
das eleições, estabelece, referentemente ao desvio de poder
de autoridade, verbis:
"Art. 22. Qualquer partido político, coligação,
candidato ou Ministério Público Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao CorregedorGeral ou Regional, relatando fatos e indicando provas,
indícios e circunstâncias e pedir a abertura de investigação judicial para apurar uso indevido, desvio o~ abuso do poder econômico ou do poder ~e autondad~,
ou utilização indevida de veículos ou meios de comumcação social, em benefício de candidato ou de partido
político,... "

20. O autor do ato administrativo viciado por desvio ou
abuso do poder de autoridade em benefício de candidato ou
partido político. tem de ser, pela própria definição do ilícito,
agente estataL No caso em tela, do Poder Executivo.
21. Desta forma, a conduta do atual Ministro da Fazenda
e do Presidente da República estão abrangidas pela norma
mencionada visto que condicionada a interesse pessoal do
candidato do PSDB.
22. Referidas condutas rechaçam, por conseguinte, o
princípio da impessoalidade insculpido no caput do art. 37
da Constituição Federal de 1988, que impõe ao administrador

M._a_io_d_e_I_99_4

a obrigatoriedade de agir em virtude do interesse coletivo,do
bem comum, de forma genérica.
23. Inadmissível, na espécie, a tutela de ato administrativo
da maior relevância a interesse pessoal de quem quer que
seja, quando mais quando esta pessoa foi e continua a ser,
de fato, o Ministro da Fazenda.
24. A doutrina brasileira assim conceitua o desvio de
finalidade ou de poder, segundo ensinamentos de Hely Lopes
Meirelles:
desvio de finalidade ou de poder se verifica
quando a autoridade, embora atuando n?s limites de
sua competência, pratica o ato com motivos ou com
fins diversos dos objetivados pela lei ou exigidos pelo
interesse público. O desvio de finalidade ou de poder
é, assim, a violação ideológica da lei, ou, por outras
palavras, a violação moral da lei, colimando o administrador público fins não queridos pelo legislador, ou
utilizando motivos e meios imorais para a prática de
um ato administrativo aparentemente legal...
ato
praticado com desvio de finalidade - como todo ato
ilícito ou imoral - ou é consumado às escondidas ou
se apresenta disfarçado sob o capuz da legalidade e
do interesse público. Diante disto, há que ser supreendido e identificado por indícios e circunstâncias que
revelem a distorção do fim legal, substituído habilidosamente por um fim ilegal ou imoral não desejado pelo
legislador. .." (In Direito Administrativo Brasileiro, IS~
Edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 92.)

....,°

°

2S. Assim, a antecipação do lançamento do real, aparentemente motivado por necessidades imperiosas de natureza
econômico-financeira, relaciona-se, em verdade, à necessidade de reforçar, de estimular, de maneira espúria e ilegal,
a candidatura do ex-Ministro da Fazenda, que se encontra
em nítido estágio de letargia.
26. Impõe-se, neste momento, a análise da seguinte questão doutrinária. Dentre os requisitos necessários à formação
do ato administrativo acha-se a competência, isto é, o poder
legal para praticá-lo. Assim, para figurar como autor de ato
viciado por desvio ou abuso de poder, o agente tem de ser
ex-Ministro Fernando Henrique não
competente para taL
possui a competência legal para decidir a oportunidade e conveniência da adoção do novo padrão monetário. No entanto,
a escolha de seu sucessor, a manutenção de sua equipe na
formulação da política econômica e os fatos noticiados na
imprensa, e aqui reproduzidos, caracterizam claros indícios
da manutenção, de fato, da competência para a edição de
fatos concernentes à política econômica.
27. Desta forma, adotando-se exegese mais flexível, impõe-se a caracterização do ex-ministro da Faz.enda, e vi~t~~l
candidato Fernando Henrique Cardoso, como mcurso no IhcIto de desvio de finalidade de ato administrativo, com muito
mais razão do que aos demais representados, visto que condicionado a interesse próprio.

°

Do Pedido
28. Isto posto, Requer ao Corregedor-Geral Eleitoral,
nos termos dos arts. IV e incisos e 22 e incisos da Lei Complementar n9 64/90:
a) a abertura de investigação judicial para apurar desvio
do poder de autoridade e benefício de candidato ou de pa~ti?o
político, do Presidente da República Itamar F~a1!co, do ~lms
tro da Fazenda Rubens Ricupero e do ex-Mmlstro e viTtual
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candidato do PSDB à Presidência da República, Senador Fernando Henrique Cardoso;
b) a notificação dos representados para que ofereçam
defesa;
c) a suspensão do ato que deu motivo à presente representação;
d) seja, ao final, julgada procedente a presente representação, declarando, nos termos do art. 1~ inciso I, alíneas d
e h, a inelegibilidade, por três anos dos representados, além
da cassação do registro do candidato Fernando Henrique Cardoso;
e) a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral
para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e processo-crime, ordenando quaisquer outras providências que a
espécie comportar.
Brasília 10 de maio de 1994. - Carlos Lupi.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Estando ausente
o nobre Deputado Pinheiro Landim, concedo a palavra ao
nobre Deputado Wilson Campos, que disporá de 25 minutos
na tribuna.

O SR. WILSON CAMPOS (PSDB-PE. Sem revisão do
orador. Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados; todos sabem
que somos de uma região sofrida, desassistida e até ignorada:
o Nordeste do Brasil.
Visitamos, nesse fim de semana, vinte Municípios de Pernambuco, onde há as chamadas frentes de emergência, que
nada mais são do que uma esmola ao trabalhador, porque
ele recebe 50% do salário mínimo. E para piorar a situação,
Sr. Presidente, o Governo Federal ainda não transferiu para
a Sud611e os recursos para o pagamento dos meses de janeiro,
fevereiro, março e abril. Ora, o salário mínimo de janeiro
e fevereiro é irrisório, e esses trabalhadores não recebem
O SR. VASCO FURLAN -Sr. Presidente, peço a palavra
em URV nem tampouco com correção pela TR. Isto significa
pela ordem.
que vão receber quinze mil cruzeiros reais.
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V. Ex~ .
Sr. Presidente, isto é uma ofensa à dignidade da pessoa
a palavra.
humana, à cidadania, é uma ofensa àqueles que pensam e
que ainda crêem no Brasil, àqueles que decidirão o destino
O SR. VASCO FURLAN (PPR ~ Se. Sem revisão do
da· Nação em 3 de outubro.
orador.) - Sr. Presidente, sem querer abusar da lhaneza e
Queremos, mais uma vez - esta já é a quarta vez - ,
da nobreza de espírito do Deputado Wilson Campos, quero
chamar a atenção do Governo Federal. Ainda ontem o Presifazer um rápido registro referente às duas campanhas da Rede
dente da República disse que agora o País vai bem porque
Brasil Sul de Televisão - RBS, que também edita os jornais está gastando menos do que arrecada. Mas gastar menos do
Zero Hora, no Rio Grande do Sul, e Diário Catarinense, em que arrecada não é enganar o trabalhador do Nordeste, aquele
Santa Catarima.
homem sofrido que já perdeu até a esperança. A desesperança
A RBS está lançando, agora, a campanha para adupliestá presente no Nordeste, em virtude do não-cumprimento
cação da BR-I01, estrada que, a cada fim de semana, lembra
daquilo que foi aprovado por esta Casa. O Governo Federal
o que aconteceu em Imola e que foi objeto de discurso por· é incapaz de cumprir até mesmo esse mísero compromisso
mim proferido nesta Casa na semana passada.
assumido com a classe trabalhadora.
Quero registrar também a campanha meritória, beneAs frentes de emergência foram criadas com o objetivo
mérita e filantrópica, por extensão, da RBS, que está levando de minorar a fome no Nordeste, região que parece não existir
a }õ'.lorianópolis o cantor Roberto Carlos e os ingressos dispo- no mapa dos que estão sentados no Planalto.
níveis aos convidados serão cobrados - entre aspas - através
Sr. Presidente, a revolta é muito grande; a fome conti.nua
de doações que as pessoas farão, objetivando a reconstrução
grassando no Nordeste. Fala-se todo dia nos estoques governado Hospital de Caridade, que teve boa parte consumida pelas
mentais de milho, feijão, arroz e trigo. Esse produtos, mal
chama há algumas semana O Hospital de Caridade presta
armazenados, estão apodre.cendo. Por que o Presidente da
grandes e relevantes serviços à população não só do .litoral
República não deternima ao Ministério da Agricultura que
como também de todas as regiões do Estado barriga-verde,
os libere de imediato? Se não fizer isto, terá de incinerar
Santa Catarina, o meu Estado.
esses alimentos, e, juntamente com eles, a cidadania do povo
DISCURSO DO SR. BONIFÁCIO De ANDRA- brasileiro, daqueles que passam fome.
Quando o povo passa fome não se sabe como será o
DE QUE, ENTREGUE A REVISÃO DO ORADOR,
dia
amanhã,
porque a fome sempre foi, é e será a pior de
SERÁ POSTERIORMENTE PUBLICADO.
todas as conselherias. É uma derivação da falta de responsabilidade do Poder constituído.
O SR. VASCO FURLAN -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
Nesta Casa sempre tenho dito "sim" ao Governo, quer
quando estava no PMDB, quer hoje, que estou no PSDB,
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V. Ex!
sempre acreditando principalmente na honestidade do Presia palavra.
dente Itamar Franco.
Mas tem alguém empurrando para baixo a imagem do
O SR. VASCO FURLAN (PPR - SC. Sem revisão do
Presidente da República. S. Ex~ é político há mais de trinta
orador.) - Sr. Presidente, indago a V. Ex! se esta sessão
anos, como eu, e também devia chamar a atenção dos irresponterá Ordem do Dia, considerando que a Comissão de Consti·
sáveis que estão no seu Governo. Não sou obrigado a declinar
tuição e Justiça e de Redação e outras Comissões Técnicas
nomes e não o farei, não sou dedo-duro, mas S. Ex' sabe
estão reunidas e que é reduzido o número de Parlamentares
melhor do que eu quem está impedindo o Governo de ter
no plenário. Faço a indagação apenas para orientar a bancada.
uma imagem positiva. Basta fazer uma diligência, que não
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Está mantida
precisa ser policialesca.
a Ordem do Dia. A Presidência apenas antecipou o Grande
É preciso ter responsabilidade para com a região NorExpediente, para melhor andamento dos trabalhos.
deste, para quem a Nação tem sido madrasta nesses quinhentos anos, desde o descobrimento do Brasil.
O SR. VASCO FURLAN - Muito obrigado.
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de março deste ano. Será possível que o Presidente Itamar
Nós, que somos daquela região, não vamos calar enquanFranco e o Ministro da Fazenda estão tão dedicados à eleição
to o povo pernambucano nos confiar o mandato parlamentar,
do Sr. Fernando Henrique Cardoso que pretendem matar
que muito nos honra. Passei pelo Senado da República, pela
dependem de meio salário mínimo para, de alguma forma,
Assembléia Legislativa e estou no terceiro mandato nesta Ca·
sa. Apelo ao Poder Executivo para que não abandone os
alimentar-se? Deputado Wilson Campos, associo-me à denúnfamintos do Nordeste, porque, na descrença, duvida-se até
cia que V, Ex~ faz. Na semana passada, alguns Parlamentares
do poder divino, como se o milagre não se operasse. E a
das bancadas federal e estadual estiveram praticamente imploresponsabilidade por essa situação é exclusivamente do Poder
rando ao Governo Federal que libere imediàtamente os"recurconstituído. Estamos aqui para reclamar, para pedir uma defi~
sos para o pagamento dos salários das frentes de ~erviço.
nição daquilo que é um programa que foi aprovado pelo ConTrata-se de salário devido. O trabalho já foi realizado, portangresso Nacional. É preciso dar assistência àqueles que nem
to, trata,se de retenção indevida.
mais acreditam no amanhã deste País.
O SR. WILSON CAMPOS - Nobre Deputado Jaques
Sou dos que acreditam que esta País é viável. Mas ele
Wagner, seu aparte engrandece O meU pronunciamento. V
precisa ser dirigido com responsabilidade.
Posso dar meu testemunho de que o Presidente Itamar . Ex~ viu a mesma -situação na Bahia. E tenho certeza de que
todos, os Dep,utados do, Nordeste, quando chegarem a suas
Franco não é irresponsável; porém, precisa punir aqueles que
.regiões, irão ouvir a mesma ladainha, reclamação: há falta
não estão afinados com o Governo. Não adianta um bom
de respeito do Poder Executivo para com o homem nordesmaestro se a orquestra desafina a cada instante.
tino.
Por isso, aqui fica essa reclamação, à qual acrescento
Sr. Presidente, dizia eu, referindo-me à APAE de Recife,
outra.O Diário de Pernambuco, um jornal com quase duzentos
qlle quatrocentos ou quinhentos excepcionais, jovens e adulanos de existência, publicou uma matéria de quase um quarto
tos,. dependem da verba orçamentária da LBA, subordinada
de página, na sua edição de sexta-feira - infelizmente' não
ao Minist~rio da Ação Social. Faço, portanto, apelo à Ministra
a tenho aqui, mas farei com que conste deste meu pronunciamento - , chamando a atenção dos Poderes constituídos para .Leonor FrancQ, uma senhora da, Bahia, competente, esposa
de um Senador, conhecedora dos problemas das APAE brasia Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Recife,
que está às portas da falência. Ela vai fechar, porque desde 'leiras, para que libere esses recursos.
Concedo o aparte ao nobre Deputado Pedro Correa, com
janeiro não recebe os recursos da Legião Brasileirade Assisprazer.
tência, subordinada ao Ministério da Ação Social. .
O Sr. Jaques Wagner - Permite-me V. Ex~ um aparte?
O Sr, PedroCorrea - Deputado WiÍson Campos, parabeO SR. WILSON CAMPOS - Ouço, com prazer, o aparte
nizo V. Ex~ por t~r trazido a esta Casa uma reclamação que
do companheiro Jaques Wagner, do PT da Bahia.
tem sido uma constante nas viagens que tenho empreendido
O Sr. Jaques Wagner - Deputado Wilson Campos, subs- . pelo interior do estado de Pernambuco. Sei do trab~\1o de
crevo reclamação que V. Ex~ traz à Casa na manhã de hoje.
V. Ex~ em oenefício das camadas.mais carentes do. nosso
Também sou representante de um Estado do Nordeste e,
Estadp: Realmente, a situação é de penúria. Ainda no último
no domingo, visitando a região de Juazeiro, lá recebi de parte
sábado, estive em Araripina, onde vi o problema do pequeno
não só de alguns párocos, mas também de trabalhadores das
agricultor rural: ele comprou semente de feijão-de-corda por
frentes de serviço, a mesma reclamação que V. Ex~ traz à
mais de 100 mil crll~eirose, hoje, por falta de pre.,Ç0 mínimo,
baila. Lá, 3.000 mil trabalhadores que integram as frentes
está vendendo o que colheu por 15 mil cruzeiros. E realm,ente
de serviço da Sudene não recebem um centavo desde o mês
um absurdo. Além disso, o Governo não paga o salário dos
de fevereiro. Só discordo de V. Ex~ quando diz que o salário
trabalhadon,s das frentes de serviço, e os pequenos comerpago a esses trabalhadores é uma esmola, praticamente. O
ciantes daquela região, que venderall1 os seus produtoscertos
salário que lhes é pago realmente é quase uma esmola, mas
de que, no final do .mês, o trabalhador teria como pagar-lhes,
é fruto de um trabalho concreto nas frentes de serviço. Mas
também estão quebrados e devendo impostos com correção
V. Ex~ faz outra denúncia: o não-envio dos recursos da LBA
monetária e tudo o mais. Sr. Deputado Wilson Campos, paraà APAE de Recife. Parece que o Ministério da Fazenda,
benizo V. Ex' Conheço de perto o trabalho desenvolvido pela
no afã de que o Plano Fernando Henrique Cardoso dê certo, APAE, inclusive cç>mo médico, e sei das dificuldades .que
para alavancar sua candidatura à Presidência da República,
está enfrentando. E preciso que o, Ministro da Fazenda se
guarda todo o dinheiro possível, faz a maior reserva a fim
conscientize do mal que está causando à população pobre
de que, ao entrar o real em operação, haja caixa para bancar
da nossa região, que não agüenta mais passar fome. A seca
qualquer desvalorização da futura moeda. Só que o Governo dizimou o npsso rebanho e grande parte da população saiu
Itamar Franco faz essa reserva às custas - como muito bem
do Estado. E fundamental que esta Casa associe-se ao pronundisse V. Ex~ - da miséria e da fome do povo nordestino,
ciamento que V. Ex~ faz, para que possamos minorar a situação
que desde fevereiro aguarda o pagamento do salário da frente
de miséria a que está submetido o nosso povo. Certamente
de serviço - não esmola, mas pagamento de salário. A Presi- V. Ex~ terá o aplauso e a solidariedade de todos os seus
dência da República precisa estar consciente de que está come- companheiros.
tendo crime de responsabilidade, qual seja, reter indevidaO SR. WILSON CAMPOS - Deputado Pedro Correa,
mente o salário de trabalhadores, o que é tipificado na lei.
Aqueles que pretendem subir no palanque eleitoral não devem agradeço a V. Ex~ a colaboração que dá ao meu pronunciaexagerar. Os nordestinos da Bahia, de Pernambuco, de Ala- mento. V. Ex~ é um deputado experiente, um nordestino vivigoas e de Sergipe estão morrendo à míngua, com a compla- do, de família de classe média. Seu pai foi meu professor.
Sentimo-nos realizados com a solidariedade de companheiros
cência do Governo Federal, que não paga o salário das frentes
de serviço. E o pior: apesar de ter adotado a URV, o Governo que, embora divirjam de nós, politicamente, estendem-nos
diz que pagará em URV apenas em junho, mas com os valores a mão quando se trata de defender nossos irmãos que estão
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co~ dificuldade até de acreditar no dia de amanhã. Muito
lJbngado, Deputado Pedro Correa.'
'
O Sr. Aécio Neves - Permite-me V. Ex. um aparte?

O SR. WILSON CAMPOS - Com prazér.
O Sr. Aécio +'leves "- Deputado Wilson Camp~s e'm primeira lugar, parapenizo V. Ex· por trazer a esta Casa ~ denún,
cia do est~do.q~a~e desesp~rador em que vivem hoje as
APAE, as mstltUIçoes que cUIdam dos excepcionais em todo
o Paíl'. Tive oportunidade, na semana retrasada de estar com
a própria Ministr~ do Bem-Estar Social, juntam~nte com uma
gra~de delegação"de representantes da APAE do meu Estado.
A situação dessas sociinstituições é alarmante. É fundamental
q~e, no momento em que iniciamos a análise do Orçamento
anida para o 'ano ,de 1994, saibamos ' que essas instituições
dependem dos repasses da União. É'precisb que o Orçamento
garanta pelo menos a sobrevivência 'dessas instituições. Nobre
Deputado Wilson Campos, após ouvir o aparte do nobre Deputado Jaques Wagner, do PT, quero fazer aqui um alerta.
Estamos iniciand0:um processo eleitoral. Certamente a emoção, a 'pai~ãopartidária tocarão fundo 'aqueles 'que têm a
, deteJlmm~çao ~e defender os seus candidatos e as suas propas'tas.' Mas e precIso' que sobretudo nós/que temos uín mandato
parlamentar, 'tenhamos utna responsabilidade acessória. ,No
, meu Estado há umá grande região em condições semelhantes
às das regiões mais pobres do Nordeste. Falo do Vale do
Jequitin~onha e do Vale do Mu'curi. Não se pode conceber,
Sr. PreSidente, que as dificuldades vividas pelas instituições
que tratam dos excepcionais sejam conseqüência da ação do
Présidente Itamàr'Frimco ou dó ex-MinIstro Fernando Henrique' Cardoso, cómo quis dizer o nobre Parlamentar do' PT.
E~s~s difici.lldaa~s são históricils.péputado Wilson Campos,
ava~çaJl.l0s na execução ~o Plano'deEstabilização Econômica,
o pnmelro plano exaustivamente debatido 'coni a sociedade
, brasileira e' nesta Casa;' o primeiro plano' que 'n'ão' confisca
e' não quebra contrato - pelo contrário anuncia 'todas as
medidas, inclusive a implantação da nova' moeda Com mais
de ci~qüenta dias de antecedência. Então, não é p~ssível confundtrum plano que éda sodedade brasileira, mais do que
de qualquer pessoa, com um projeto 'eleitcireirb. Deixamos
de 'Ouvir aqui críticas à 'execução do plano, à sua exatidão
corréção e oportunidade, e 'passamos a ouvir denúncias d;
',vi~Clilàção' do :plano ao êxito' ou à derrota de um eventual
,'candidato àPresid~ncia'da República. Nobre Deputado Wilson Campos, a partir do momento em que se acirram os debates sucessórios, é preciso termos muita responsabilidade. O
Plano econ~mico ora em execução não é privilégio do PSDB
ou ,do ca~d!dato Fernando Henrique Cardo~o, mas, sim, do
Pal~? e por ISSO pre:is~ ter êx!to. Isto será bom para o próximo
Preslde.nte da Repubhca, seja ele quem for; mesmo que seja
, o candidato do nobre Deputado Jaques Wagner. É preciso
que esse .~la~o dê cer~o. Portanto, não é hora de questionar
a convemencla de apOiá-lo, de questionar quem poderá levar
vantagem com o seu êxito, Deixo aqui este aviso a todos
os companheiros: não podemos, de forma alguma, questionar
se um plano absolutamente fundamental para o Brasil privilegia esta ou aquela candidatura.
O SR. WILSON CAMPOS -

Nobre Deputado Aécio
Ex· quanto ao plano,
votar. Na apreciação
da medida provlsona que mstltulU a URV, esta Casa irá provar
se realmente quer colaborar para o combate ao maior inimigo
da nossa sociedade: a inflação.
N~ves, concordo plenamente com V.
cUJa se~unda e~ap~ esta~os .pr.estes a
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Precisamos compreender que o plano econômico ora em
não é para este Governo, mas para o Governo que
for eleito e~ 3 de outubro. A nós não interessa quem seja
o fu~uro PreSIdente: Fernando Henrique Cardoso, Esperidião
Amm, Lula ou qualquer outro brasileiro.
'
O apelo feito pelo nobre Deputado' Aécio Neves tem
a nossa solidariedade.
..
. Para concluir, Sr. Presidente; quero ,insistir na questão
. da APAE. Trata-se de crianças; 'jovens e adultos inâefesos
que contam com os recursos da LBA. Já fiz apelo' S: Ex·,
á ~r. Ministra da Ação Social, e à Presidente 'da Legião BrasileIra de Assistência. Não interessa, como disse 'o Diário de
Pernambuco em artigo que juntarei a este meu pronunciamento, que a APAE estava inadimplente quando da prestação
, 'de c0D:ta..s nu~ de~erm~na~o 'a~o~ Está 'dito' no jornal que
a condIçao de madlmplencla fOi superada há mais de trinta
, 'dias, 'e há mais de 120 dias não s~ transfere' o que'é devido
à APAE de Recife. Já disse o Deputado Aécio NeveS que
as APAE de todo o Brasil estão em dificuldades. Sr. Presidente, va~os dar preferência a esses que não podem traoalhar,
que 'preclsam dá assistência do' Governá e 'que fizeram 'de
nós, os 503 Parlamentares desta Casa e os 81 do' Senado da
R~pública, seus porta-vozes para exigir o cumprimento daqUIlo que é determinado pela Constituição.
Sr. Presidente, sabe V. Ex', assim como todos nós, que
, oS recursos das APAE são dotações orçamentárias. Esta'Casa
já votou 'v~rios pedidos de verbas, suplementares para o Governo contm.ua! as ~uas obras. Não é possível que esqueçamos
a9ueles brasIleIros mdefesos que estão lá à esperà de ptovidênCIas; Não vamos admitir isto. Vamos pedir.o apoio desta Casa
e do povo do Nordeste, principalmente dos pernambucanos,
para que não se consinta que se cerrem as por1:as da APAE
de Recife.
. Nesta oportunidade, falo em nome daquela entidade e
trago o nosso protesto.
. Peço ao Governo Itamar Franco, que , de imediato, através
da Ilustre e ~ompetente Ministra da Ação Social, juntamente
com. a PreSidente da LBA, estabeleça as condições p;;tra o
funcIOnamento das APAE, principalmente nomeuEstado.
execuç~o

a

ARTIDO A QUE SE REFERE O ORADOR:
FALTA DE VERBÁS AMEAÇA
FUNCIONAMENTO DA APAE
A Associação dos Pais e Amigos de Excepcionais
(APAE) do Recife pode deixar dé funcionar.a partir desta
semana. A entidade, que presta assistência pedagógica e psicológica a 310 crianças deficientes, não paga os salários dos
55 funcionários desde dezembro. Sem dinheiro em caixa, a'
Apae teve um telefone bloqueado por falta de pagamento.
Este mês, não conseguiu sequer pagar a conta de energia
elétrica.
A situação da sede da entidade, doada pela Liga de Higiene Mental de Pernambuco, também é crítica. A maioria das
janelas de vidro está quebrada. As paredes, sem pintura há
anos, apresentam infiltrações em quase todo o prédio. As
instalações hidráulicas estão com defeito. "Não há nada que
possamos fazer. Se a ajuda não vier rápido, só nos resta fechar
as portas e desistir", alerta a diretora da Apae/Recife, a
psicóloga Tereza Lúcia Baptista.
.O p~ncipal problema da associação está na interrupção
do fmanCIamento da Legião Brasileira de Assistência (LBA).
O convênio com o órgão federal não foi renovado, este ano,
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porque o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)
considerou que a Apae/Recife estava inadimplente desde
1988. A entidade não teria prestado conta das verbas recebidas
nesse ano, o que é obrigatório para a continuidade do con-:
trato.
Provas - Quando soube da interrupção do convênib~ ,
a diretora da Apae/Recife providenciou toda a documentação
referente ao ano de 1988 e a enviou à LBA em fevereiro.
"A prestação de contas tinha sido feita, mas repetimos' o'
processo para ficar tudo às claras", garante Tereza Baptista.
A burocracia do órgão federal, entretanto, continua atrasando'
a liberação das verbas. Até hoje, o convênio não foi renovado
oficialmente.
A Apae/Recife teve novo alento em 23 de março, quando
o Presidente Itamar Franco publicou a Medida Provisória n? r
453, que pedia providências urgentes para a reavaliaçãoç1os
convênios de todas as entidades de assistência social. Somente.
no dia 20 de abril, entretanto, é que a situação foi definida.
Uma nova medida provisória, corrigindo a primeira, foi publicada. A MP n~ 476 manda fazer o pagamento a todas as
entidades na situação da Apae.
Até o momento, porém, a Apae/Recife não recebel,l ll,
verba. Os 55 funcionários estão trabalhando em regime de
revezamento, por boa vontade, sem receber salários. '''Agora
não vai dar nem para pagar o vale-transporte dos funcionários.
A entidade vai fechar as portas", ameaça a diretora. Tereza
Baptista diz que a escassez de recursos é tão grande que mesmo
recebendo a verba da LBA, a Apae vai continuar em 'dificuldades. "Precisamos da ajuda da sociedade", afirma. Qualquer
doação para a entidade pode ser depositada na conta 36.331-4
do Banorte, agência Dantas Barreto.
LBA GARANTE A LIBERAÇÃO DE PARCELAS
A gerente de programas da LBA/Recife, Leidejane Cl).la~
do, garante que a Apae/Recife vai receber os quatro meses
atrasados esta semana. Ela afirmou que o órgão federal só
poderia autorizar o pagamento das parcelas atrasadas com
a renovação do convênio. "A Medida Provisória n 9 476 garantiu esse pagamento", informou e l a . '
,', .
Leidejane Calado disse que a Apae/Recife vai receber
a quantia de CR$23 milhões, referentes às parcelas atrasadas
nos quatro meses. "É o dinheiro correspondente à mensalidade de 249 crianças que o órgão subsidia", afirmou. O
dinheiro ainda não foi pago porque, segundo Leidejane, as
chuvas desta semana atrapalharam o funcionamento do sistema de Informática da LBNRecife.
De acordo com a gerente de programas, a Apae/Recife
realmente não deixou de prestar contas do ano de 1988. "Sabíamos que a entidade era e continua sendo muito prestativa" ,
observou. Tanto que, segundo ela, o pagamento do dinheiro
atrasado vai ser feito antes mesmo que o convênio seja oficialmente renovado e o Diário Qficial da União reconheça que
a Apae/Recife está em dia com o Conselho Nacional de Assistência Social.
Para Leidejane, o apoio à associação é muito importante.
Ela classifica o trabalho realizado pela Apae como "excelente". A gerente de programas informou que, dentro de
30 dias, o convênio da LBA com a Apae vai ser renovado
oficialmente.

VI- ORDEM DO DIA
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P.RESENTES OS SEGUINTES SRS. DEP'JTADOS:

RORAIMA
ALCESTE ALMEIDA
JOAO,FAGUNDES
MARCELO LUZ
RUBEN BENTO

PTB
P~B

PP
BLOCO

AMAPA

AROLDO GOES
FATIMA PELAES
LÓ~IVAL FREITAS
MURILO PINHEIRO
VALDENOR GUEDES

PDT'
BLO"~O

PT '

'BLôco
PP

PARA'
ALÀCID NUNES
GERSON PERES
H~~íNIO CALVINHO
HlLARIO COIMBRA
MARIO CHERMONT
OSVALDO MELO
PAULO TITAN
SOCO~O GOMES

BLQGO
l?~~

PMDB

'P'Í'B'

pp' .

PPR
PMDB
PCdoB

AMAZONAS
ATlLA LINS
BETH AZIZE
EULER RIBEIRO
EZIO'FERRElRA
J01\O . THOME
JOSB DUTRA
RlCARDq ~~S

BLOCO
PDT
PMDB
BLOCO
PMDB

PMDS

PSB

RONDONIA
ANTONIO MORlMOTO
APARICIO CARVALHO
EDISON FIDBLIS
EXPBDITO RAFAEL
MAURICIO CALIXTO
REDITARIO CASSOL
ACRE

PPÍt'
PSDB
PP
PPR
BLOCO

ADBLAIDB NERI
CELIA MENDES
JOAO MAIA
JOAO TOTA
ZILA BEZERRA

PMDB
PPR "
PP
PPR
PMDB

pp' "

TOCANTINS
DARCI COELHO
DERVAL DB PAIVA

BLOCO
PMDB
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EDMUNDO GALDINO
FREIRE JUNIOR

PSDB
PMDB

MARANBAO
COSTA FERREIRA
DANIBL SILVA
EURICO RIBEIRO
FRANCISCO COELHO
JAYME SANTANA
JOAO RODOLFO
JOSE BURNB'l"l'
PEDRO NOVAIS
RIcARDo MURAD

PP
BLOCO
PPR
BLOCO
PSDB
PPR
PPR
PMDB
PSD

CEARA

AN'l'ONIO DOS SAN'l'OS
ARIOS'l'O HOLANDA
CARLOS VIRGILIO
EDSON SILVA
GOHZ'AGA MO'l'A

M.ARcd PENAPOR'l'B
MAURO SAMPAIO
MORONI 'l'ORGAJI
SB8(;IO MACHADO
ÚB:rRA'1'AN AGUIAR
VICBlr1'B l!'IALHO

BLOCO
PSDB
~PR

PD'1'

PMDB'
PSDB
PMDB
PSDB
PSDB
PSDB
BLOCO

PIAUI
B. SA
JOAO HENRIQUE
JOSE LUIZ MAIA
P~Ur:.O SILVA

PP
PMDB
PPR
PSDB

RIO GRANDE DO NORTE
JOAO FAUSTINO
MARCOS l!'ORMlGA
NEY LOPES

PSDB
PSDB
BLOCO

PARAIBA
ADAU'l'O PEREIRA
El!'RAIM MORAIS
EVALDO GONCALVES
FRANCISCO EVANGELISTA
IVANDRO CUNHA LIMA
JOSB LUIZ CLERO'!'
RIVALDO MlDBIROS
VITAL DO REGO

BLOCO
BLOCO
BLOCO
PPR
PMDB
PMDB
BLOCO
PD'1'

PBRNAMBUCO
ALVARO RIBBIRO
FERNANDO LYRA
INOCENCIO OLIVEIRA

PSB
PSB
BLOCO

JOSB JORGE
JOSE MBNDONCA BEZERRA
JOSE MOCIO MONTEIRO
LUIZ PIAUHYLINO
MAVlAEL CAVALCANTI
MIGUEL ARRAES
NILSON GIBSON
OSVALDO COBliHO
PEDRO CORRBA
RENILDO CALBBIROS
ROBERTO ~CA
ROBER'l'O MAGALBAES
SALA'1'IEL CARVALHO
SERGIO GUERRA
'l'ONY GEL
WILSON CAMPOS
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BLOCO
BLOCO
BLOCO
PSB
BLOCO
PSB
PMN
BLOCO
BLOCO
PCdoB
PSB
BLOCO
PP
PSB
BLOCO
PSDB

ALAGOAS
AUGUS'l'O FARIAS
ROBERTO TORRES
Y:ITORIO MALTA

BLOCO
PTB
PPR

.SERGIPE
BENEDITO DE FIGUEIREDO
CLEONANCIO FONSECA
DJENAL GONCALVES
JERONIMO REIS
JOSE TELES
MESSIAS GOlS
PEDRO VALADARES

PDT
1'1'R
1'SDB
PMN
1'1'R
BLOCO
1'P

BAHIA
ALCIDES MODES'l'O
AROLDO CEDRAZ
BENI'l'O GAMA
BERALDO BOAVENTURA
CARLOS SAN'l" ANNA

CLOVIS ASSIS
ERALDO TINOCO
FELIX MENDONCA
GEDDEL VIEIRA LIMA
JABES RIBEIRO
JAIRO AZI
JAIRO CARNEIRO
JAQUES WAGNER
JOAO ALMEIDA
JORGE KHOURY
JOSB CARLOS ALELUIA
JOSB FALCAGJOSB LOURBNCO
JUTAHY JUNIOR
LEUR LOMAN'l'O
LUIZ NOUIRA
LUIZ VIANA NE'l'O
MANOEL CASTRO

1''1'
BLOCO
BLOCO
PSDB
1'1'
PSDB
BLOCO
1''1'B
1'MDB
1'SDB
BLOCO
BLOCO
1''1'
1'MDB
BLOCO
BLOCO
BLOCO
PPR
PSDB
BLOCO
BLOCO
BLOCO
BLOCO
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NESTOR DUARTE
PEDRO IRUJO
PRISCO VIANA
SERGIO GAUDENZI
TOURINHO DANTAS
ULDURICO PINTO
WALDIR PIRES

PMDB
PMDB
PPR
PSDB
BLOCO
PSB
PSDB

MINAS GERAIS
AECIO NEVES
AGOSTINHO VALENTE
ALOI~IO VASCONCELOS
ARACELY DE PAULA
'ARMANDO COSTA
.~VELINQ COSTA
BONIFACIO DE ~DRADA
CAMILO MACHADO
,ED~ MOREIRA
ELIAS,MURAD
FELIPE NERI
FERNANDO DINIZ
GENESIO BERNARDINO
ISRAEL'PINHEIRO
JOAO PAuLo' ."
JOSE BELATO
JOSE REZENDE
JOSE SANTANA DE VASCONCELLOS
LEOPOLDO BESSONE
MARIO ASSAD
MARIO DE OLIVEIRA
.MAURICIO CAMPOS
ODELMO LEAO
ROBERTO· BRANT
ROMEL ANISIO
RONALDO PERIM
SERGIO MIRANDA
SERGIO NAYA
TILDEN SANTIAGO
VITTORIO MBDIOLI
WAGNER DO NASCIMENTO
ZAI~ REZBNDE

PSDB
PT
PMDB
BLOCO
PMDB
PPR
BLOCO
PTB
pp.

PSDB
PMDB
PMDB
PMDB
PTB
PT
PMDB
PTB
BLOCO
PTB
BLOCO
PP
PL
PP
PTB
PP
PMDB
PCdoB
PP
PT

PSDB
PP
PMDB

ESPIRlTO SANTO
ARMANDO VIOLA
JORIO DE BARROS
LEZ lO SATBLER
NILTON BAIANO
RITA CAMATA

PMDB
PMDB
PSDB
PMDB
PMDB

RIO DE JANEIRO
ALDIR CABRAL
ALVARO VALLE
AMARAL NETTO
CARLOS ALBERTO CAMPISTA
CARLOS LUPI

CIDINHA CAMPOS
FERNANDO LOPES
FRANCISCO DORNELLES
JAIR BOLSONARO
JUNOT ABI-RAMIA
LÀPROVITA VIEIRA
NELSON BORNIER
PAULO RAMOS
REGINA GORDILHO
·SERGIO CURY
SIDNEY DE MIGUEL
VIVALDO BARBOSA
VLADIMIR PALMEIRA
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PDT
PDT
PPR
PPR
PDT
PP
PL
PDT
PRONA
PDT
PV
PDT
PT

SAO PAULO
ALDO REBELO
DELFIM NETTO
DIOGO NOMURA
EDUARDO JORGE
EUCLYDES MELLO
GERALDO ALCKMIN FILHO
HEITOR FRANCO
HELIO BICUDO
IRMA PASSONI
JOSE ABRAO
JOSE ANlBAL
JOSE DIRCEU
JOSE GENOINO
MALULY NETTO
PAULO NOVAES
TUGA ANGERAMI

PCdoB
PPR
PL
PT
PRN
PSDB
PPR
PT
PT
PSDB
PSDB
PT
PT
BLOCO
PMDB
PSDB

MATO GROSSO
AUGUSTINHO FREITAS
JOAQUIM SUCENA
JONAS PINHEIRO

PP
PTB
BLOCO

DISTRITO FEDERAL
AUGUSTO CARVALHO
BENEDITO DOMINGOS
CHICO VIGILANTE
JOFRAN FREJAT

PPS
PP
PT
PP

GOlAS
ANTONIO FALEIROS
HALEY MARGON
VILMAR ROCHA

PSDB
PMDB
BLOCO

PARANA
BLOCO
PL
PPR
PDT
PDT

ABELARDO LUPION
BASILIO VILLANI
CARLOS SCARPELINI
DELCINO TAVARES

BLOCO
PPR

pp

PP
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DENI SCHWARTZ
EDESIO PASSOS
ELIO DALLA-VECCHIA
ERVIN BONKOSKI
FLAVIO ARNS
HOMERO OGUlDO
IVANlO GUERRA

JONI VARISCO
JOSE FELINTO
MOACIR MICHELETTO

Q

PPR
BLOCO
PMDB
PMDB
PPR
PPR
PSD
PMDB

RIO GRANDE DO SUL
ADROALDO STRBCK
ADYLSON MOTTA
ALDO PINTO
ARNO MAGARINOS
CARLOS CARDINAL
CARRION JUNIOR
EDE:N PEDROSO
FETTER JUNIOR
GERMANO RlGOTTO
IVO MAINARDI
JOAO DE DEUS ANTUNES
JOSE FORTUNATI
LUIS ROBERTO PONTE
ODACIR KLEIN
OSVALDO BENDER
PAULO PAIM
TELMO KIRST
VICTOR FACCIONI
WALDOMIRO FIORAVANTE
WILSON MULLER

7365

NILSON GIBSON - Projeto de lei que modifica dispoPSDB
sitivos
da Lei n 3.999, de 1961, que "altera o salário mínimo
PT
dos médicos e cirurgiões-dentistas".
PDT
Requerimento de informações ao Ministério da Fazen~a
PTB
. sobre existência de empresas fantasmas no País e providências
PSDB
adotadas para punição dos responsáveis.
PMDB
Requerimento de informações à Secretaria de AdminisBLOCO tração Federal sobre denúncias de fraudes ocorridas em obras
PMDB
de interesse do Governo Federal, no Estado de Pernambuco.
VIRMONDES CRUVINEL - Projeto de lei que dispõe
PP
sobre o piso salarial de médicos e de cirurgiões-dentistas.
PMDB

SANTA CATARINA
ANGELA AMIN
CESAR SOUZA
DEJANDIR DALPASQUALE
EDISON ANDRINO
HUGO BIEBL
JARVIS GAIDZINSKI
ORLANDO PACHECO
VALDIR COLATTO
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PSDB
PPR
PDT
PPR
PDT
PDT
PT
PPR
PMDB
PMDB
PPR
PT
PMDB
PMDB
PPR
PT
PPR
PPR
PT
PDT

o SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - A lista de presença registra o comparecimento de 256 Senhores Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresentar poderão fazê-lo.
APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:
IVO MAINARDI - Projeto de lei que altera o art.
484 do Decreto-Lei n° 3.689, de 1941 - Código de Processo
Penal.
.

ELIAS MURAD - Projeto de lei que dispõe sobre o
combate ao narcotráfico por meio de pesquisa de suas operações financeiras e confisco do produto do crime.
.
Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados
de leitura de ofício que sugere a admissão póstuma de Ayrton
Senna da Silva na Ordem do Congresso Nacional.
FRANCISCO DORNELLES - Projeto de lei que revigora a L~i n Q 8.199, de 1991, que concede isenção do Imposto
sobre Produtos Industrializados na aquisição de automóveis
utilizados no transporte autônomo de passageiros e por pessoas portadoras de dificiência física e aos destinados a transporte escolar.

RUBEN BENTO - Indicação ao Poder Executivo da
realização de estudos de medidas que viabilizem a aquisição,
pelo Brasil, de energia elétrica produzida pela Usina Hidrelétrica de Guri, na Venezuela.
OSVALDO MELO - Indicação ao Poder Executivo
de adoção de providência de forma a desburocratizar as exigências do serviço de Patrimônio da União quando da realização de negócio com particulares interessados em seus imóveis.
Requerimento ao Presidente da Câmara dos Deputados
de criação de Comissão Externa da Casa para participar, da
"XXIV Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos - OEA".
VALDIR COLATIO - Projeto de lei que dispõe sobre
a aposentadoria especial dos mecânicos.
MAURICI MARIANO - Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda sobre carteira de ações do
Banco Nacional de Desenvolvimento Social.
MAURO BORGES - Projeto de lei que inclui a Ferrovia Norte-Sul no Plano Nacional de Viação.
ALOíSIO VASCONCELOS - Projeto de lei que torna
obrigatória a instalação de eclusas em obras de barramentos
de rios navegáveis.
TELMO KIRST - Projeto de lei que altera o art. 9Q
da Lei nº 8.019, de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Amparo
ao Trabalhador - FAT.
Projeto de lei que permite ao proprietário de imóvel rural
abater do Imposto de Renda gastos com produtos farmacêuticos adquiridos para uso de seus familiares e seus trabalhadores.
Requerimento de informações ao Ministério de Minas
e Energia sobre custo de viagem de Diretores da Eletrobrás
e Furnas à República Popular da China, em missão comercial.
Requerimento de informações à Casa Civil da Presidência
da República sobre contratação sem licitação, de serviços de
assessoria técnica das Fundações Christiano Ottoni, Getúlio
Vargas e José Bonifácio pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.
PAULO PAIM - Projeto de lei que dispõe sobre a
aposentadoria especial dos trabalhadores que exercem ativida-
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des em curtumes, fábrica de calçados, fábricas de cola, ou
que manuseiem cola para fabricação de produtos.
Projeto de lei que dispõe sobre a concessão de adicional
de insalubridade e aposentadoria especial aos trabalhadores
em empresas metalúrgicas, de mecânica, de materiais elétricos
e de recuperação de veículos e máquinas agrícolas.
Projeto de lei que isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - os veículos automotores adquiridos
por trabalhadores autônomos e avulsos e dá outras providências.
Projeto de lei que impõe ao empregador o adiamento
das despesas do empregado com médico anestesista.
Projeto de lei que dispõe sobre a conversão das gorjetas
e comissões em Unidade Real de Valor - URV.
ÁTILA LINS - Projeto de lei que dispõe sobre a aplicação de multa pecuniária, pela não emissão de nota fiscal,
por parte de microempresas e empresas de pequeno porte.
FERNANDO DINIZ - Indicação ao Poder Executivo
de reavaliação pelo Prodesa? FNE, da definição dos destinatários de suas linhas de financiamento.
ALDO REBELO - Projeto de lei que proíbe a instalação de bombas de auto-serviço nos postos de abastecimento
de combustíveis e dá outras providências.
ÂNGELA AMIN - Projeto de lei que autoriza a doação
de imóveis que menciona, situados em Imbituba, Estado de
Santa Catarina.
PAULO RAMOS - Requerimento de informações aos
Ministérios do Exército, da Marinha e da Aeronáutica sobre
compras de material diverso na Metalúrgica Castor.
Requerimento de informações ao Ministério da Fazenda
sobre recolhimento do Pasep em favor de servidores públicos
que percebem remuneração inferior a dois salários mínimos.
AGOSTINHO VALENTE - Requerimenro de informações ao Ministério da Previdência Social sobre atendimento
nos postos da Previdência em Além Paraíba, Estado de Minas
Gerais.
JOSÉ DIRCEU - Projeto de lei que regulamenta os
contratos relativos a planos de saúde privados e dá outras
providências.
SOCORRO GOMES - Requerimento de informações
ao Ministério do Exército sobre medidas disciplinares e judiciais contra o Gen. Adyr Fiúza de Castro, por propaganda
e incentivo à prática de crime, e possível existência de material
identificador de guerrilheiros do Araguaia mortos e dados
como desaparecidos.

o SR PRESIDENTE (Robson Tuma) - A Presidência
nota que há número suficiente para o início da Ordem do
Dia, mas, considerando as deliberações no âmbito da Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação, transfere a Ordem
do D~a <!e hoje para a ses~ão da próxima quinta-feira.
O SR. AUGUSTO CARVALHO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela Liderança do Partido Popular Socialista, para
Comunicação de Liderança.
O SR PRESIDENTE (Robson Tuma) - Com a palavra
o nobre Deputado Augusto Carvalho, pela Liderança do PPS.
S. Ex' dispõe de cinco minutos.
O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, acompanhei atentamente o discurso do Deputado Wilson Campos,
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que foi aparteado por diversos colegas, unânimes na constatação do estado de carência em que hoje vive boa parte da
população brasileira, especialmente das regiões mais sofridas
do Nordeste.
Hoje o plenário desta Casa estréia uma construção nova,
proposta à época do início da Revisão Constitucional, quando
animava esta Casa a perspectiva de que teríamos um intenso
debate, sendo necessário que se impedisse; que os nobres Parlamentares fossem molestados por eventuais assistentes das gale~
rias, com isso, evitar-se-ia que aqui se repetissem cenas ocorridas em tempos anteriores e condenadas por todos nós.
Desta tribuna, tenho reiterado minha posição quanto à
importância dese priorizar os gastos públicos. No momento
em que o País vive um caos econômico e social, com as mazelas
sociais que nos colocam em patamares abaixo .de certos países,
não digo da América Latina, mas mesmo da África, vejo
que poderia ser adiada a utilização de uma verba que deve
estar em torno de alguns milhões de dólares.
Há algum tempo pude denunciar desta tribuna a inauguração de dois CAIC, os antigos CIAC - Centros de Apoio
Integral à Criança, inaugurados à época do Governo Collor,
para cuja publicidade o Governo torrou dois milhões de dólares, sendo que cada complexo daqueles, construído, equipado,
. exige um orçamento de um milhão e oitocentos mil dólares.
Ora, Sr. Presidente, uma empresa ganhou o negócio,
porque não houve concorrência - aliás, o negócio fraudulento
motivou a queda do responsável pela Secretaria que coordena
a construção dos CAIC no nosso País, o Sr. Cleto de Assis,
que foi exonerado. Sua exoneração foi abafada. Não vieram
à tona, na imprensa, os motivos que apontávamos, já naquela
época, desses negócios escusos, comandados pelo Sr. Cleto
de Assis.
No entanto, Sr. Presidente, a empresa continua cobrando
do Governo os dois milhões de dólares pela publicidade relativa à inauguração de dois CAIC apenas. O primeiro CAIC
é o Tiradentes, no Rio de Janeiro, e o segundo é o CAIC
Anísio Teixeira, localizado na Ceilândia, Distrito Federal.
Pasme V. Ex~, Sr. Presidente! Semana passada estive
em Ceilândia. Constatei que esse CAIC, para o qual o Governo gastou a bagatela de um milhão de dólares - já que
dois milhões foram para a inauguração dos CAIC Anísio Teixeira e Tiradentes - está com as suas atividades, dedicadas
às crianças de até 6 anos, paralisadas. As creches, não apenas
do CAIC Anísio Teixeira, como também dos outros existentes
no Distrito Federal, estão simplesmente paralisadas.
Parece-me que temos cerca de cinco ou seis desses CAIC,
no Distrito Federal, que representam, no mínimo, seiscentas
vagas para crianças, cujo atendimento poderia ser mais humano, já que o Governo investiu pesado num projeto que mereceu, desde o início, críticas de pedagogos, de partidos que
têm responsabilidade sobre uma reforma democrática da educação em nosso País.
Gostaria que ficassem registrados esses pequenos exemplos, como o gasto da divisória instalada no plenário da Câmara dos Deputados, o gasto com a publicidade dos CAIC, a
construção de outros CAIC que continua se arrastando pelo
País afora. E ninguém sabe se eles serão efetivamente utilizados ou utilizados pela metade, como está acontecendo no
Distrito Federal.
A irresponsabilidade com que os administradores, em
âmbito federal e regional, manipulam os cofres abarrotados
com o dinheiro do contribuinte é muito grande. É preciso
que o nosso País, onde essas chagas foram denunciadas pelo
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nobre Deputado Wilson Campos e pelos oradores que o apartearam, tenha uma estratégia de alocação do dinheiro do povo.
O'SR. JOSÉ DIRCEU - Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V. Ex~
a palavra pela ordem.
O SR. JOSÉ DIRCEU (PT - SP. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, quero passar a V. Ex~, que exerce a Presi. dência çla Câmara dos Deputados neste momento, um abaixoassinado encaminhado por estudantes da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, enviado através da Prof~ Melania
Moroz, Vice-Coordenadora do Programa de Estudos de PósGraduados em Psicologia e Educação da PUC, de oitocentos
e treze estudantes, funcionários e professores, clamando para
que esta Casa casse o Deputado Ricardo Fiúza no' dia de
amanhã.
Eis o teor do abaixo-assinado:
"Nós, aluno funcionários e professores da PUCI
SP, abaixo assinados, expressamos nosso repúdio frente à demonstração de descompromisso ético, político
e social dos participantes da Comissão de Constituição
e Justiça da Câmara que, frente à adulteração de emendas do Orçamento da União, inocentaram o Senhor
Ricardo Fiúza. Parlamentares como estes, que adulteram ou que inocentam quem adulterou o Orçamento,
não podem pertencer aos quadros do Congresso, pois
não merecem o voto popular.
Enquanto cidadãos, exigimos posicionamento sério do Plenário da Câmara frente a este verdadeiro
descalabro público."
Sr. Presidente, espero que amanhã esta Casa faça aquilo
que a lei e o direito mandam. O que é público e notório
dispensa provas.
O Deputado Ricardo Fiúza é corrupto. Isto é público
e notório e dispensa provas.
(O abaixo assinado e as assinaturas a que se refere o
orador encontram-se no CEDI - Coordenação de Arquivo
- da Câmara dos Deputados, conforme Guia de Transferência n9 5/94, emitida pelo Departamento de Taquigr.afia, Revisão e Redação).
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Esta Presidência
recebe o abaixo assinado de V. Ex' e tomará as providências
de praxe.
O SR. EXPEDITO RAFAEL - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V. Ex"
a palavra.
O SR. EXPEDITO RAFAEL (PPR - RO. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr~' e Srs. Deputados, Rondônia
hoje se encontra em estado de calamidade pública. Falta energia no nosso Estado dia e noite. Não existe mais racionamento.
Racionamento é quando falta energia durante três, quatro,
cinco horas. O racionamento em Rondônia, porém, estende-se
durante todo o dia e que a noite, principalmente nas cidades
por onde passa a BR-364. Cidades estas representam 80%
do nosso Estado.
Sabemos que a energia elétrica é responsabilidade do
Governo Federal. O nosso partido defende o monopólio, seja
este da Eletrobrás, da Telebrás, da Petrobrás. Mas não é

possível defender o monopólio de uma Eletrobrás que não
está atuando dignamente no nosso Estado.
Recentemente, no mandato de 1982 a 1986, foram cassados prefeitos, responsabilizados pela falta de energia elétrica.
Hoje querem impor essa culpa ao Governador do Estado
de Rondônia. Mas o comprometimento maior é do Governo
Federal.
Temos um Presidente da República hoje responsabilizado
por todos os problemas da Nação brasileira. O nosso Presidente é eleito pelo voto direto nas urnas. E considero Itamar
Franco o melhor Presidente da República do mundo, porque
saído das urnas, da eleição do povo. Foi o primeiro Presidente
da RepúB1ica ao qual tive a honra de dar o meu voto. E
S. Ex~ está sendo incriminado por toda a Nação brasileira
porque não está usando sua pena grande, sua caneta, para
punir os tecnocratas que existem na Nação brasileira, principalmente os da Eletronorte.
Peço ao Presidente da República mais apoio ao sistema
energético de Rondônia e ao Ministro das Minas e Energia,
também apoio ao Governador do meu Estado.
Faço este pronunciamento para que Rondônia deixe de
ser esquecida pelo Brasil. E, se Rondônia e a Região Norte
são esquecidos pelo Brasil e pelos brasileiros, são muito bem
lembrados pelas nações estrangeiras, principalmente as fortes,
que cobiçam aquele rincão rico e fértil.
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Esta Presidência
vai passar a palavra pela ordem aos nobres Deputados Maurício Calixto, Germano Rigotto e Benedito Domingos, que
a haviam solicitado anteriormente, mas faz apelo a S. Ex~
no sentido de que não excedam o prazo de três minutos.
Com a palavra o nobre Deputado Maurício Calixto, pela
ordem.
O SR. MAURÍCIO CALIXTO (Bloco Parlamentar) RO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'!' e Srs.
Deputados, ouvi com a maior atenção o pronunciamento do
Deputado Expedito Rafael, representante do meu Estado,
e me vejo compelido a contraditar os argumentos expedido
por S. Ex'.
Em verdade, há responsabilidades por parte do Governo
Federal na geração de energia elétrica em Rondônia, mas
quero crer que se esquece S. Ex~ de que o Governo Federal
outorgou àquele Estado uma concessão para que as Centrais
Elétricas de Rondônia - Ceron - tivessem a responsabilidade pela geração de energia elétrica no nosso Estado.
Entretanto, 80% do Estado não tem energia elétrica.
E quais as razões por que o Estado de Rondônia passa hoje
pela terrível crise de falta de energia elétrica? As razões estão
acostadas em autos de processos penais na Justiça Pública
do Estado. Os dirigentes das Centrais Elétricas de Rondônia
- e não se trata de denúncia eleitoreira ou política - roubaram, saquearam os cofres das Centrais Elétricas de Rondônia,
não permitindo a implementação de investimentos no sentido
da manutenção , renovação ou ampliação do parque gerador
do interior do Estado.

Reconhecemos que há responsabilidade supletiva do Governo Federal no sentido de investir na geração de energia
elétrica em Rondônia, mas a concessão do Governo Federal
foi outorgada ao Governo de Rondônia. E se falta energia
em Rondônia, esse fato se deve a razões criminais, a ilícitos
criminais, como saque e roubo do dinheiro da Ceron. Trata-se
de uma denúncia do Ministério Público que tramita na Justiça
Pública do Estado de Rondônia, ~om a agravante de que
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a Justiça tornou indisponíveis os bens dos diretores das Centrais Elétricas de Rondônia. Ultimamente, o Governo do Estado vem se valendo de recursos federais para a construção
de uma linha de transmissão das Centrais Elétricas da Hidrelétrica de Samuel para o longo da BR-364, dali se assenhorando,
usurpando os recursos do Governo Federal, classificando as
operações como obras do Governo de Rondônia.
Entendemos que esse tipo de estelionato deve acabar.
Entendemos que o Governo deve respeitar a população do
Estado, cujos problemas não para!il aí. Não é apenas a falta
de energia elétrica: Falta tudo. E o desgoverno, o caos a
tragédia, a catástrofe e, finalmente, a irresponsabilidade e
a falta de vergonha na condução dos destinos do Estado.
Daqui a pouco todos os prefeitos do interior do Estado
estarão reunidos em caravana, movidos pelo desespero da
falta de energia elétrica, e se dirigirão ao Palácio do Planalto
para clamar por uma solução, por recursos.
Mas a responsabilidade maior, repito, é do Governo do
Estado, que tem literalmente desgovernado Rondônia.
Era o que tinha a dizer.

o SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Concedo a palavra, pela ordem, ao nobre Deputado Germano Rigotto, primeiro Vice-Líder do PMDB.
O SR. GERMANO RIGOTTO (PMDB - RS. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero
deixar registrado nossa preocupação com a expectativa de
que hoje ainda poderemos votar a medida provisória que
cria a Unidade Real de Valor - URV. Vejo alguma dificuldade para isso. Entretanto, é bom que fique claro, para que
não se gere expectativa e depois se cobre do Congresso Nacional algo que estava sendo anunciado.
Na verdade, apesar de termos quorum para votar os projetos em pauta, a Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação está analisando o processo do Deputado Ibsen Pinheiro. A previsão é de que a reunião da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação se prolonge tarde e noite ade.ltro. E isso não apenas inviabiliza a Ordem do Dia desta sessão,
como inviabilizará as votações do Congresso Revisor à tarde.
E, no meu modo de ver, criará dificuldades para votarmos
a medida provisória na noite de hoje.
De qualquer forma, o Presidente do Congresso Nacional,
Humberto Lucena, disse que, se houver possibilidade de trazer
ao plenário a medida provisória, convocará uma sessão para
hoje à noite. Vejo alguma dificuldade, porque entendo que
a reunião da Comissão de Constituição e Justiça vai se prolongar durante o dia, entrando noite adentro. Amanhã o processo
. da cassação do Deputado Ricardo Fiúza virá ao plenário,
às 14h, questão esta cuja análise provavelmente vai entrar
noite adentro. Por isso vejo algumas dificuldades para se votar
a medida provisória esta semana. Talvez se consiga votá-Ia
apenas na Comissão Mista.
De qualquer forma, a posição do PMDB é de que temos
de votar a medida provisória. Um passo já foi dado pelo
Executivo ao anunciar a criação do real. Segundo o Presidente
Itamar Franco, o real será implantado a partir de I" de julho.
Daí a necessidade de votarmos essa medida provisória, porque
não seria lógico dar o terceiro passo do plano econômico
sem termos aprovado o segundo.
Sr. Presidente, Deputado Robson Tuma, não podemos
deixar de salientar que hoje poderíamos votar um avanço
no processo de negociação entre Legislativo e Executivo. O
projeto de conversão a ser votado pelo Plenário traz uma

série de aperfeiçoamentos à medida provisória com relação
à reposição de perdas salariais, à questão dos contratos e
até à política salarial. Tais av~nços são resultados de uma
ampla negociação entre Executivo e Legislativo. Por isso a
votação desse projeto de conversão não significa qualquer
retaliação ou prejuízo econômico. Ao contrário, estamos aperfeiçoando a medida provisória, inclusive sem a responsabilidade de veto àquilo que vamos votar hoje, amanhã ou na
semana que vem.
Quero deixar claro que existe uma mobilização dos Deputados, cuja presença provavelmente será em torno de 450
à tarde. Se não votarmos essa medida provisória hoje será
em virtude da reunião da Comissão de Constituição e Justiça,
que neste momento tem preferência sobre a Ordem do Dia
da Câmara dos Deputados, do Congresso Revisor ou do Congresso Nacional. A expectativa de que poderemos votar pode
ficar prejudicada, hoje uma vez que não sabemos a que horas
será concluído o trabalho da Comissão de Constituição e Justiça. De qualquer forma, quero deixar claro que o PMDB está
mobilizado no sentido de vir ao plenário votar a medida provisória. Entendemos ser fundamental a resposta do Congresso,
que pode votar contra a medida provisória, pode votar a favor
de destaques. Mas o importante é não deixar de deliberar.
Chamo atenção para o fato de que a primeira reedição
da medida provisória não foi por culpa do Congresso Nacional,
mas sim por solicitação do Executivo, que queria reeditá-Ia;
por isso não queria que ela fosse aprovada. A segunda reedição
foi conseqüência da falta de deliberação do Congresso.
Repito: alguns dizem que a medida provisória foi,reeditada duas vezes porque o Congresso não a votou. E bom
lembrar que o Executivo solicitou que ela não fosse votada;
por isso ela foi reeditada uma vez. Na segunda reedição, ela
não foi votada em razão da obstrução da bancada ruralista.
Sr. Presidente, acredito estarmos preparados para votar.
Trata-se apenas de definir calendário e horário de sessão,
colocando-a na pauta da semana do Congresso Nacional. Assim, com a não-obstrução dos partidos que eram contra a
Revisão - com certeza, não acredito que partidos como PPR
e PP vão obstruir os trabalhos·' da Revisão - o Congresso
Revisor, até 31 de maio, poderá avançar sobre pontos que
ainda podem ser votados. Será uma semana de muito trabalho,
envolvendo a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
com o Plenário analisando processos resultantes da CPI do
Orçamento e, ~ossivelmente, procedendo à votação da medida provisória. E uma semana em que teremos uma definição
com relação ao Congresso Revisor, e os Deputados, com certeza, corresponderão, estando presentes no plenário.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Será feito o
registro de V. Ex', na qualidade de Líder do PMDB.
O SR. BENEDITO DOMINGOS a palavra pela ordem.

Sr. Presidente, peço

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) a palavra.

Tem V. Ex'

Q: SR. BENEDITO DOMINGOS (PP - DF) - Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Deputados, têm me causado algumas preocupações os últimos acontecimentos ocorridos na BR-020. Há
cerca de um mês, treze ônibus foram assaltados nessa rodovia,
sendo saqueados mais de quatrocentos ·passageiros. Semana
passada, mais seis ônibus foram assaltados por bandidos e
120 passageiros tiveram seus pertences e valores saqueados.
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Quando li nos jornais essas notícias, lembrei-me da minha
infância, época em que assistia aos filmes de faroeste, com
diligências sendo assaltadas no Oeste americano. No filme
apareciam os bandidos e a figura do mocinho para trazer
tranqüilidade às pessoas que haviam sido roubadas. Com a
evolução, veio o trem de ferro, e tivemos a mesma seqüência
naquela nação. Mas no Brasil nunca ocorreram ta;s fatos.
Hoje, no final do século XX, a menos de seis anos para a
virada do século da cibernética, em que a tecnologia avançou
tanto - não temos mais carro de boi, o homem pôs seus
pés na Lua - sem falar na evolução dos meios de comunicação, presenciamos o espírito de banditismo entrando nas
nossas rodovias, principalmente na que liga Brasília ao Nordeste. Pessoas humildes que juntam suas economias com a
maior dificuldade para fazer uma viagem, que sacrificam, talvez, anos de trabalho para visitar seus parentes são saqueadas
nas estradas. Por quê? Porque as estradas estão esburacadas,
estão praticamente destruídas, e os veículos têm de trafegar
em baixa velocidade. E esses bandidos, aproveitando a oportunidade, têm desviado os ônibus para as estradas auxiliares
e ali, na maior tranqüilidade, durante cinco ou seis horas,
roubamos pertences dessas pessoas.
É uma dificuldade que enfrentamos, uma situação que
nos envergonha, quando vemos as rodovias brasileiras, construídas com recursos da Nação, sendo destruídas e destruindo
vidas. Mais de 50 mil brasileiros, anualmente, perdem suas
vidas em acidentes de tráfego, a maioria nas estradas brasileiras.

Aqui fica nosso apelo, Sr. Presidente, para que o Presidente da República tome medidas urgentes. Temos de aumentar o efetivo da Polícia Rodoviária Federal, colocar mais postos
da Polícia Rodoviária nas estradas, equipá-la de veículos e
de meios de comunicação para evitar esse banditismo que
está assolando as estradas brasileiras.
Hoje batemos no peito, satisfeitos, quando verificamos
que temos um saldo de mais de 32 bilhões de dólares em
nossas reservas cambiais. Não seria possível gastar um bilhão
desses dólares para recuperar nossas estradas, pelas quais são
transportadas riquezas que geram essas divisas? Ou vamos
acabar com as estradas e com a tranqüilidade dos brasileiros?
As pessoas humildes não podem viajar de avião, têm de viajar
de ônibus e são saqueadas, conforme está ocorrendo.
Aqui fica o meu apelo ao Sr. Presidente da .República
e ao Ministro Rubens Bayma Denys para que tomem providências, aumentando o efetivo da Polícia Rodoviária Federal
e também buscando recursos para recuperar as nossas rodovias, trazendo a tranqüilidade que todos os brasileiros aguardam ao trafegá-las.
Era o que tinha a dizer.

o SR. ALDO REBELO -

Sr. Presidente, peço a palavra

pela Liderança do PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) -

Tem. V.

Ex~

a palavra.
O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, estou pedindo
a palavra pela Liderança do PCdoB.
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Deputado Aldo
Rebelo, pela Liderança não é regimental, pois hoje em Ordem
do Dia e V. Ex' é Vice-Líder. Mas, pela ordem, a Presidência
lhe concede a palavra.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, quero manifestar a minha solidariedade aos trabalhadores de São Paulo que estão em campanha
salarial, aos trabalhadores metroviários, que ontem fizeram
uma mllnifestação nl! cidade de São paulo, e aos condutores,
que hbje iniciam uma greve em defesa dos seus salários e
contra o plano econômico que vitima os trabalhadores do
País.
O confisco salariàl produzido pela medida provisória,
aprovada na manhã d~ hoje na Comissão Especial do Congresso, recebe de São Paulo a resposta dos assalariados.
Os trabalhadores brasileiros não tolerarão um plano econômico recessivo, que arrocha e confisca seus salários. Os
metroviários, os condutores e os trabalhadores sem terra, que
ontem realizaram uma manifestação na Praça da Sé, recebem
deste Parlamentar e do Partido Comunista do Brasil a solidariedade militante. E também o estímulo de que as lutas dos
trabalhadores, as manifestações de protestos e as greves que
estão ocorrendo no País inteiro farão com que o Governo
e o Ministro da Fazenda vejam que é impossível pôr em prática
um plano econômico que protege o setor financeiro e o capital
e submete os assalariados a mais um arrocho, a mais um
confisco e a mais um pedado de recessão brutal, conforme
o plano concebido inicialmente pelo ex-Ministro e atual candidato à Presidência da República, Fernando Henrique, que
tem prosseguimento sob os auspícios do atual Ministro, Rubens Ricupero, que naturalmente tem se preocupado em recuperar os interesses do capital, prejudicando as aspirações dos
'
assalariados.
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Fica feito o
registro, em nome do Deputado Aldo Rebelo; na qualidade
de 19 Vice-Líder do PCdoB.
Pela ordem, concedo a palavra ao nobre Deputado Diogo
Nomura.
O SR. DIOGO NOMURA (PL - SP. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr' e Srs. Deputados, como em
todos os anos, aproxima-se a data para apresentação das declarações do Imposto de Renda, e uma ampla campanha está
sendo promovida pela Receita Federal, visando ao esclarecimento dos contribuintes e ao combate à sonegação, providênci~, aliás, inegavelmente meritória.
Mas, Sr. Presidente, um fato que está chamando a atenção
dos profissionais liberais é a Circular subscrita peJo Dr. Osiris
de Âzevedo Lopes Filho, dinâmico Secretário da Receita Federal, na qual, dirigindo-se genericamente ao "Prezado Contribuinte", diz o seguinte:

"Neste momento em que V. S' está preparando
a declaração do Imposto de Renda de 1994, ano-base
de 1993, achamos oportuno informar-lhe que constatamos, com base em sua declaração apresentada no
ano passado, que a ren~a declarada situou-se abaixo
da média de rendimento dos profissionais liberais da
mesma categoria e de faixa etária semelhante.
Gostaríamos de lembrá-lo, também, que a Lei n9
8.846, de 21 de janeiro de 1994, revalidou a obrigatoriedade da emissão de -recibos ou notas fiscais de serviços, para todas as receitas provenientes do exercício
das atividades precípuas de profissionais liberais sem
vínculo empregatício. Esse diploma legal prevê multa
de 300% sobre o valor dos serviços prestados, em caso
da falta de emissão dos respectivos comprovantes legais
ou de sua emissão em valor inferior ao da operação.

7370

Quarta-feira 11
c

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)
_

Desta forma, V. S! deve elaborar sua declaração
incluindo nela todos os rendimentos percebidos, de
tal forma que seja assegurada a compatibilidade deles
com o padrão de vida e com o acréscimo patrimonial
porventura ocorrido.
Ressaltamos que as declarações anteriores, nas
quais a Receita Federal julgar que essa compatibilidade
não está presente, serão incluídas em programas de
fiscalização.
No entanto, se julgar conveniente, poderá V. S'
antecipar-se a esse procedimento, solicitando a retificação de declarações de exercícios passados, pagando
multa de apenas 20%.
Caso V. S' tenha alguma dúvida quanto ao correto
preenchimento da declaração de 1994, colocamo-nos
à sua disposição para quaisquer esclarecimentos, através das Delegacias da Receita Federal.
Atenciosamente, - Osires de Azevedo Lopes Fi·
lho."
Essa Circular, Sr. Presidente, está provocando protestos
nas dignas classes dos profissionais liberais, principalmente
entre os médicos, os cirurgiões-dentistas, os advogados, enfim,
entre todos os que militam nas profissões liberais liminarmente
colocados na vala comum dos sonegadores, quando o ilustre
Secretário afirma que, comparando estatisticamente as declarações de 1993, "constatamos (...) que a renda declarada situou-se abaixo da média do rendimento dos profissionais da
mesma categoria e de faixa etária semelhante".
Ora, Sr. Presidente, existem profissionais liberais das várias categorias com rendimentos díspares, embora da mesma
categoria, e a faixa etária nunca poderá ser um referencial
equiparativo de rendimentos.
Melhor faria o Sr. Secretário da Receita Federal no seu
zeloso empenho no combate à sonegação se volvesse sua atenção aos tubarões contumazes, cujas fortunas vêm rendendo,
nestes tempos de crise e de galopante inflação, polpudos rendimentos nas suas aplicações financeiras. Os profissionais liberais de maneira geral - em especial os médicos e cirurgiõesdentistas, que vivem, após anos de cursos e estudos, trabalhando diretamente no atendimento profissional, como verdadeiros operários da saúde, e, na sua imensa maioria, é bom
que se frise, vivem com os seus bips em um trabalho insano,
estafante - não merecem essa advertência, que considero
até depreciativa à dignidade dos profissionais liberais, nivelados todos na vala comum dos suspeitos, ao injustamente receberem o informe-advertência da Receita Federal.
Sr. Presidente, é evidente que o Sr, Secretário da Receita
Federal merece todo o apoio quando se empenha no combate
à sonegação e busca esclarecer a opinião pública, orientando
os contribuintes, para que a ampliação das contribuições traga
ao no Erário a justa participação do nosso povo.
O que o Sr. Secretário não deve doravante - e aqui
vai o meu apelo nesse sentido - é focalizar uma classe, a
dos profissionais liberais, dentre os quais os mais visados estão
sendo os médicos e os odontólogos, praticamente ameaçando-os de pesadas multas de 300%, atingindo na dura advertência todos os profissionais que receberam a circular, como
se fosse uma intimação.
Se existirem profissionais que sonegaram, que se aplique
a penalidade, mas nunca, Sr. Presidente, o Sr. Secretário
da Receita Federal deverá enviar tais ofícios, pois esse fato
somente provocará indignação e um sentimento de inconformismo. Formulo, pois, meu apelo desta tribuna, como um
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dos representantes da nobre classe odontológica, que enviou
para esta Casa Parlamentares como o Vice-Presidente da Câmara, Adylson Motta, o Líder Germano Rigotto e tantos
outros, além de vários Parlamentares da classe médica, que
vêm se destacando nas suas atuações legislativas.
Sr. Presidente, recebi do Presidente do Sindicato dos
Odontologistas do Estado de São Paulo, Dr. Henrique Motilinsky, ofício, subscrito também pelo Dr. Ronaldo J. Hebling
Araújo, dedicado Secretário-Geral, referente ao assunto, que
passo a ler:
"OFíCIO Ng 1.139-319/94
São Paulo, 3 de maio de 1994
Excelentíssimo Senhor
Doutor Diogo Nomura
DD. Deputado Federal
Excelência,
O Sindicato dos Odontologistas do Estado de São Paulo,
entidade representativa da categoria, serve-se do presente instrumento para o que se segue:
Sentimos que todos os anos, ao início do ano fiscal, vem
a Receita Federal sistematicamente fazendo campanha contra
os sonegadores.
Entendemos que tal campanha é necessária e deve até
ser seguida de uma fiscalização intensa e rígida, porém que
tal procedimento tenha curso sistemático e eficaz.
Excelência, não é o que está ocorrendo.
Verificamos que o Senhor Secretário da Receita Federal,
na voracidade arrecadadora, está nivelando a nossa classe,
bem como a dos médicos e advogados, a TODOS, como sonegadores fraudulentos e estelionatários, coisa que não admitimos.
Seria mais interessante que Sua Senhoria Secretário da
Receita Federal, se preocupasse com os verdadeiros sonegadores dessa Nação, tais como: bicheiros, Deputados que fraudam o orçamento etc.
Esperamos de Vossa Excelência pronunciamento e providência cabíveis para este ato extremamente desonroso para
nossa categoria odontológica, da qual é o digno representante.
Sendo o que se apresenta para o momento, juntamos
nossos protestos de elevada estima e consideração."
c

Sr. Presidente, por serem oportunos, peço sejam transcritos nos Anais da Casa dois artigos de jornais, para se ter
uma melhor visão da repercussão negativa da iniciativa da
Receita Federal. Um é do jornalista José Nêumanne, sob
o título "Voraz, mas Ineficaz", do Jornal da Tarde, de 3
de maio, e outro da Folha de S. Paulo, de 8 de maio, publicado
no "Painel do Leitor". Neste último dois profissionais manifestam com ironia a reação ao ofício que receberam. Conclusão: resultados negativos, desestimulantes.
Sr. Presidente, não duvido das boas intenções do Sr.
Secretário da Receita Federal, do empenho do Sr. Ministro
Rubens Ricupero, que, com sua figura que lembra o personagem de Cervantes, está a enfrentar a grande luta da sua vida
monástica, no sentido de resgatar para o Brasil melhores dias,
pois todos nós os apoiamos para que o nosso povo tenha,
no limiar do terceiro milênio, a pátria que todos desejamos,
sem miséria, com educação, desenvolvimento e saúde. Entretanto, S. Ex" poderiam, com mensagens construtivas e orientadoras, obter melhores resultados, e quiçá uma melhor cooperação nesta campanha contra a sonegação, que, na verdade,
deve ser o objetivo da cidadania.
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ARTIGOS A QUE SE REFERE O ORADOR:
VORAZ, MAS INEFICAZ
José Nêumanne
Grande polêmica tem provocado a circular que o secretário da Receita Federal, Osíris de Azevedo Lopes Filho,
enviou, !lOS últimos dias, a praticamente todos os médicos,
advogados, dentistas e outros profissionais liberais brasileiros,
ameaçando-os com uma multa de 300%, caso estejam sonegando o Imposto de Renda.
A carta t um abuso, revelando uma predisposição doentia
ao autoritarismo, que poderia ser comum no regime de Adolf
Hitler, mas não deve ser aceita numa democracia, plena. Trata-se de um desrespeito inaceitável, contra o qual todos os
que se sentiram humilhados e ofendidos têm o direito de
reclamar. Até porque não há notícia de que os grandes banqueiros de hicho, por exemplo, tenham recebido a mesma
·circular desaforada.
Todos no Brasil, à exceção do'Sr. Osíris de Azevedo
Lopes Filho, são conhecedores das' precárias condições em
quetrabalham os profissionais liberais que não têm o privilégio
de pertencer aós quadros da Receita Federal ou de contribuir
para. os fundos de pensão das empresas estatais. Depois de
.investir o melhor de sua juventude na formação universitária,
'médicos, advogados e dentistas, pelo menos os honestos, recebem remuneração indigna por suas funções e ainda se vêem
obrigados a cumprir jornadas de trabalho em condições muito
precárias. Só os ricaços e os funcionários da Receita, que
nâo são obrigados a freqüentar os hospitais públicos, não
sabem disso.
'." A tal' circular é, sobretudo, uma confissão de incompetência da gestão de um dos órgãos vitais para o funcionamento
de uma economia organizada. O impresso foi distribuído indiscriminadamente por não dispor a Receita de um cadastro
eficiente, capaz de revelar inadimplentes e outros contribuintes que cometam irregularidades contra o Fisco. A autoridade
federal reduziu sua capacidade de fiscalizar a um mailing e
atira no que vê para tentar derrubar o que não vê. Esse tipo
de incerta, numa adminIstração minimamente eficiente, seria
motivo sufiCiente de demissão do gestor: numa gestão capaz,
a confissão de incapacidade nunca pode ser premiada com
a impunidade.
Aliás, o contribuinte tem sido a maior vítima da ineficiência da Receita. Segundo o Senador Ronan Tito (PMDB
- MG), presidente da Comissão de Inquérito do Senado
sobre a evasão fiscal, 40% do PIB brasileiro é cobrado em
impostos, mas apenas 22% é arrecadado. Ou seja, de dois
cruzeiros reais devidos de impostos, um é sonegado.
As autoridades federais culpam os sonegadores, uma horda anônima de bárbaros sem consciência dos problemas de
.caixa do governo federal. Na prática, a culpa é dessas autoridades que não sabem cobrar de quem sonega. E também
do Congresso Nacional, sempre disposto a autorizar um novo
aumento de impostos, única saída para livrar a União das
dificuldades de caixa, por conta da ineficiência da máquina
arrecadadora, voraz, mas ineficaz.
Evidentemente, a confissão não pode ser utilizada como
álibi por quem confessa. O contribuinte lesado pela indelicadeza do secretário da Receita tem todo o direito de protestar.
Pode, por exemplo, ir à Justiça exigir que o Sr. Osíris pague
de seu próprio bolso as despesas com impressão e postagem
da abusadfl circular. Afinal, a Receita Federal queixa-se de
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falta de recursos para imprimir os manuais de informações
sobre o correto preenchimento dos formulários de Imposto
de Renda, este ano. Se não há dinheiro para os manuais,
em que escaninhos, então, foram encontrados recursos públicos para financiar às diatribes do secretário?
Antes de distribuir, indiscriminadamente, cartas chamando quase todos os profissionais liberais, muitos dos quais mal
remunerados e maltratados, de sonegadores, o Sr. Osíris de
Azevedo Lopes Filho precisava dispor de um cadastro que
fosse capaz de identificar inadimplentes e fraudadores. Com
certeza, esse cadastro, contendo mais bicheiros e menos dentistas, teria no combate à praga da sonegação efeito muito
mais produtivo do que a indiscriminada correspondência ofensiva. Para um cidadão inteligente, a ponto de construir um
, patrimônio pessoal quase milionário apenas com os vencimentos de barnabé e professor, talvez não seja uma tarefa
tão difícil assim tornar a União mais eficaz e, por isso, menos
voraz.
o ataque do Leão
"É com revolta e indignação que leio a carta dirigida
a mim pela Receita Federal. Como médica sanitarista, tenho
dedicado minha vida profissional à saúde pública. Os rendimentos que recebi como médica dedicada exclusivamente ao
serviço público, por incrível que pareça, são somente aqueles
que declarei e que foram considerados suspeitos (por serem
tão baixos) pelo próprio serviço público. Esta é a recompensa
de 15 anos de trabalho dedicado à população: além de ganhar
pouco, ainda sou sutilmente acusada de sonegação."
Ana Maria Aratangy Pluciennik (São Paulo, SP)
"Meus amigos, outro dia me senti um cara rico, muito
rico. Um verdadeiro tubarão. Recebi uma carta ameaçadora
do Sr. Osíris Lopes Filho, aquele da Receita Federal, que
dizia para eu andar na linha, se não ... Fiquei imaginando
quantas cartinhas dessas o nobre deputado João Alves não
deve ter recebido."
Francisco José G. D. Rabello (Araçatuba, SP)

o SR. ALCIDES MODESTO - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V. Ex"
a palavra.
O SR. ALCIDES MODESTO (PT - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, quero fazer um registro que
interessa a todos os Parlamentares que se encontram em seus
gabinetes.
Os representantes do movimento "Grito da Terra Brasil
contra a Fome e a Miséria e pelo Emprego", coordenado
pela CUT, pelo Departamento Nacional de Trabalhadores
Rurais, pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na
Agricultura, pelo Movimento dos Sem-Terra, pelo Movimento dos Atingidos por Barragens, pelo Movimento Nacional
dos Pescadores, pelo Conselho Nacional do Seringueiros e
pela Coordenação e Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, estiveram hoje no Palácio do Planalto, levando as reivindicações desse amplo movimento, que hoje se manifesta em
todos os Estados brasileiros.
Quero registrar que o Senhor Presidente da República
autorizou o Secretário-Geral a articular as audiências solicitadas por esses grupos, e elas serão realizadas hoje no Minis-
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tério dos Transportes, às 17h, no do Meio Ambiente, às 18h,
no da Saúde, às 17h, e amanhã no Ministério da Previdência
Social, às 16h30min, no da Agricultura, às 9h30min, e no
de Minas e Energia, às 17h.
Dessa ampla articulação interministeriaL as reivindicações dos trabalhadores rurais, dos índios, dos atingidos por
barragens, de todos aqueles que dependem de uma política
agrária e precisam de segurança em suas terras para defender
suas tradições e sua história serão asseguradas por uma política
de governo conseqüente, coerente e responsável.
Portanto, solidarizo-me com os representantes desse amplo movimento, que estão hoje em Brasília, e convido os
Sr. Parlamentares para acompanhá-los nessas várias audiências. É o grito da terra, alertando todas as autoridades para
os problemas do campo?
O SR, ROBERTO FRANCA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR, PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V. Ex~
a palavra.
O SR. ROBERTO FRANCA (PSB - PE.) - Sr. Presidente, V. Ex~ é um Deputado do Estado de São Paulo. Mas,
com toda certeza, é sensível aos problemas do Nordeste. Peço
que V. Ex" encaminhe o apelo que fazemos, nessa oportunidade, da tribuna da Câmara dos Deputados, no sentido
de que o Governo Federal libere os recursos para as frentes
de trabalho. O pagamento dessas verbas já está há três meses
atrasado. Seu valor é insignificante. E ele ainda não foi liberado para Pernambuco. Milhares de trabalhadores do meu Estado estão aguardando os recursos das frentes de trabalho, desde
o mês de fevereiro.
Deputado Robson Tuma, Presidente em exercício, eu
pediria que V. Ex" solicitasse ao Sr. Presidente da República
que, se por acaso já tiverem sido liberados os recursos das
frentes de trabalho para o Estado de Pernambuco, que faça
gestão junto ao Secretário de Agricultura do Estado, a fim
de que sejam liberados com urgência, porque os trabalhadores
estão em situação de penura, aguardando há três meses a
liberação desses recursos. Começou a chover. O programa
foi desativado e o tempo está passando, com prejuízo para
toda a população trabalhadora no campo.
Peço, também, que autorize a. publicação de um ofício
constante do meu pronunciamento dirigido ao Secretário de
Agricultura do Estado de Pernambuc9 pela Comissão de Ação
em Defesa da Vida, do Município de Aguas Belas, requerendo
o pagamento efetivo das frentes de trabalho, há três meses
atrasado:
OFÍCIO A QUE SE REFERE O ORADOR:

COMISSÃO DE AÇÃO EM DEFESA DA VIDA
Águas Belas (PE)
Exm" Sr. Secretário da Agricultura do Estado de Pernambuco
Sr. Aluísio Afonso de Sá Ferraz
A Comissão de Ação em Defesa da Vida do Município
de Aguas Belas, entidade formada por diversos segmentos
desta sociedade, sentindo-se sensibilizada com a dolorosa realidade que enfrentam os trabalhadores rurais desta região e
a população em geral, vem, através desta, informar, solicitar
esclarecimentos e reivindicar de V. Ex') e das demais autoridades competentes:
1. Informamos que a população de Águas - Belas,
é formada, em sua maioria, por trabalhadores rurais que vêm
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sofrendo as conseqüências da seca, entre estes, apenas 5.180
foram cadastrados no Programa das Frentes Produtivas. Estas
pessoas dependem exclusivamente desta fonte de renda, têm
comprado fiado em mercearias e já estão impossibilitados
de fazê-lo devido ao atraso elo pagamento. Faz três meses
que nada recebem, além do mais, os comerciantes estão corrigindo as dívidas em URV, e os trabalhadores têm pouca esperança em receber seus pagamentos corrigidos. Se a situação
continuar assim, a previsão é de saques, mais fome e mais
miséria;
2. Solicitamos de V. Ex~ explicação da causa dos referidos trabalhadores não terem recebido as suas remunerações
no tempo justo, como também as cestas básicas;
3. Reivindicamos:
3.1 - Que o pagamento das Frentes Produtivas sejam
.
efetuadas o quanto antes, com seus valores corrigidos;,
3.2 - A continuidade das distribuições das cestas básicas;
3.3 - As distribuições das sementes para o plantio;
3.4 - A continuação do Programa das Frentes Produtivas
até os trabalhadores terem alimentos em suas mesas.
Certos de que os trabalhadores rurais merecem à atenção
de V. Ex' e das demais autoridades competentes, contamos
com vosso empenho nesta causa em defesa da vida dos nossos
irmãos.
Gratos, - Representantes da Comissão de Ação em Defesa
da Vida.
Seguem-se as assinaturas.
O SR. MARCELO BARBIERI - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Tem V: Ex'
a palavra.
O SR. MARCELO BARBIERI (PMDB - SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'" e Srs. Deputados, quero
fazer dois registros. Agora se encontra na Casa o Orçamento
Geral da União para 1994, depois de termos exigido que o
Executivo a nós o encaminhasse. E vejam que já estamos
quase no meio do mês de maio do corrente ano. Os avulsos
já estão à disposição dos Srs. Parlamentares, e hoje deveremos
definir como será a tramitação do projeto de lei orçamentária.
Ainda não temos essa definição, uma vez que ainda não foi
aprovada a resolução que cuida disso. É minha intenção, COmo
Relator-Geral do Orçamento de 1994, fazê-lo tramitar no menor prazo possível, porque o País inteiro está sofrendo muito
com a ausência do Orçamento, o que vem prejudicando o
funcionamento da própria máquina administrativa. Essa é a
nossa intenção.
E V. Ex~, Sr. Presidente, participa dessa vitória, dessa
conquista, pois também exigiu que a peça orçamentária chegasse a esta Casa.
Registro ainda que no próximo dia 15 realizaremos as
prévias dCl PMDB. O nosso partido se prepara para dar ao
País uma grande demonstração de unidade, de força, com
,
a realização das prévias no próximo domingo.
Aproveito a oportunidade para registrar que o nosso candidato, Orestes Quércia, deverá ter uma retumbante, uma
histórica vitória, mostrando a sua competência política, a sua
capacidade como homem público, superando todas as calúnias
que contra ele foram assacadas nos últimos anos. Ainda recentemente foi levantada mais uma. Teremos realmente uma
grandiosa vitória, inclusive no Estado do Paraná. Recebi do
Rio Grande do Sul hoje a notícia de que, nos Estados do
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Sul, o nosso candidato à Presidência da República consagrado
nas prévias, Orestes Quércia, terá uma grande votação.
Também participará da convenção, em coligação com
o PMDB, o pai de V. Ex~, Sr. Presidente, que provavelmente
será indicado como candidato a Senador pelo Estado de São
Paulo, o que para nós é uma honra muito grande. É um
motivo de satisfação para nós, do PMDB, essa coligação com
o partido de V. Ex~ e com os demais partidos com que fizermos
aliança.
Neste momento, o PMDB marcha unido, respeitando
as candidaturas do ex-Presidente José Sarney e do ex-Governador Roberto Requião. Mas o candidato Orestes Quércia
será vitorioso e contará com o apoio tanto do
ex-Presidente José Sarney como do próprio ex-Governador
Roberto Requião, que assumirão o compromisso formal de
apoiar o vencedor das prévias.
Então, vamos à grande vitória de Orestes Quércia, como
nosso candidato à Presidência da República.
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Fica feito o
registro de V. Ex'
Vai-se passar

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
Não há oradores inscritos.
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GOlAS
LAZARO BARBOSA
MAURO BORGES
NAPHTALI ALVES DE SOUZA
PAULO MANDARINO
ROBBRTO BALESTRA
RONALDO CAIADO
VIRMONDBS CRUVINEL

PMDB
PP
PMDB
PPR
PPR
BLOCO
PMDB

MATO GROSSO DO SUL
MARILU GUlMARABS
VALTER PEREIRA
WALDIR GUERRA

BLOCO
PMDB
BLOCO

PARANA

LUCIANO PIZZATTO
ROSBNMANN
MUNHOZ DA ROCHA
OTTO CUNHA
PEDRO TONELLI
RENATO JOHNSSON
WERNER WANDERER
WILSON MOREIRA

MAX
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) ao horário de

11

BLOCO
PDT

PSDB
PPR
PT
PP

BLOCO
PSDB

VIII - ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a Sessão.
O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma)~ ....'"'MPARECEM

MAIS OS SRS.:

SAO PAULO
KOYU IHA
LUIZ CARLOS SANTOS
LUIZ GUSHIKEN
MARCELINO ROMANO MACHADO
MARCELO BARBIERI
MAURICI MARIANO
NELSON MARQUEZELLI
PEDRO PAVAO
ROBSON TUMA
VALDEMAR COSTA NETO
WALTER NORY

PSDB
PMDB
PT
PPR
PMDB
PMDB
PTB
PPR
PL
PL
PMDB

SANTA CATARINA
LUCI CHOlNACKI
NELSON MORRO
NEUTO DE CONTO
PAULO BAUER
PAULO DUARTE
VASCO FURLAN

PT
BLOCO
PMDB
PPR
PPR
PPR

RIO GRANDE DO SUL
MENDES RIBEIRO

PMDB

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

RORAIMA
MATO GROSSO
OSCAR TRAVASSOS
RODRIGUES PALMA
DISTRITO FEDERAL
MARIA LAURA
PAULO OCTAVIO

PL
PTB

AVENIR ROSA
FRANCISCO RODRIGUES
JULIO CABRAL
LUCIANO CASTRO

PP

PTB
PP

PPR

AMAPA

ERALDO TRINDADE
GILVAM BORGES
SERGIO BARCELLOS

PPR
PMDB
BLOCO
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ORLANDO BEZERRA
PINHEIRO LANDIM

BLOCO
PMDB

PARA'
CARLOS KAYATH
DOMINGOS JUVENIL
GIOVANNI QUEIROZ
JOSE DIOGO
MANOEL RIBEIRO
MARIO MARTINS
NICIAS RIBEIRO
PAULO ROCHA
VALDIR GANZER

PTB
PMDB
PDT
PP
PMDB
PMDB
PMDB
PT
PT

AMAZONAS
PAUDERNEY AVELINO

PPR

PP
PSD

PMDB
PMDB
PPR

TOCANTINS
LEOMAR QUINTANILHA
MERVAL PIMENTA
OSVALDO REIS
PAULO MOURAO

BLOCO
BLOCO
BLOCO
PMDB
BLOCO
BLOCO

FERNANDO FREIRE
FLAVIO ROCHA
HENRIQUE EDUARDO ALVES
IBERE FBRRBlRA
LAIRE ROSADO

PPR
PL
PMDB
BLOCO
PMDB

PARAlBA

ACRE
FRANCISCO PIOGENES
MAURI SBRGIO
RONIVON SANTIAGO

ATlLA LIRA
CIRO NOGUEIRA
JESUS TAJRA"- MURlLO REZENDE
MUSSA DBMBS
PAES LANDIM
RIO GRANDB DO NORTE

RONDONIA
CARLOS CAMURCA
PASCOAL NOVAES

PIAUI

IVAN BURITY
JOSE MARANHAO
LUCIA BRAGA
ZUCA MOREIRA

BLOCO
PMDB
PDT
PMDB

PERNAMBUCO
PPR
PMDB
PP
PPR

MARANHAO

GILSON MACHADO
GUSTAVO KRAUSE
JOSE CARLOS VASCONCELLOS
MAURILIO FERREIRA LIMA
RICARDO FIUZA
ROBERTO FREIRE

BLOCO
BLOCO
PRN
PSDB
BLOCO
PPS

ALAGOAS
CESAR BANDEIRA
EDUARDO MATIAS
HAROLDO SABOIA
JOSE CARLOS SABOIA
JOSE REINALDO
MAURO FECURY
NAN SOUZA
ROSEANA SARNEY
SARNEY FILHO

BLOCO
PP
PT
PSB
BLOCO
BLOCO
PP
BLOCO
BLOCO

PPR
PP
BLOCO
PSDB
PP
PDT
PSDB
PMDB
PSTO

BLOCO
PSD
PMDB
PSD
PDT
PMDB

SERGIPE
EVERALDO DB OLIVEIRA

CEARA
ABCIO DE BORBA
ERNANI VIANA
ETEVALDO NOGUEIRA
JACKSON PEREIRA
JOSE LINHARES
LUIZ GIRA0
LUIZ PONTES
MANUEL VIANA
MARIA LUIZA FONTENELE

ANTONIO HOLANDA
CLETO FALCAO
JOSE THOMAZ NONO
LUIZ DANTAS
MENDONCA NETO
OLAVO CALHEIROS

BLOCO

BAHIA
ANGELO MAGALBAES
HAROLDO LIMA
JOAO CARLOS BACELAR
JONIVAL LUCAS
LUIS EDUARDo
MARCOS MEDRADO
RIBEIRO TAVARES

BLOCO
PCdoB
BLOCO
BLOCO
BLOCO
PPPL
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SERGIO BRITO
WALDECK ORNELAS

PSD
BLOCO

MINAS GERAIS
GETULIO NEIVA
HUMBERTO SOUTO
IBRABIM ABI-ACKEL
lRANI BARBOSA
JOSE ALDO
JOSE GERALDO
LAEL VARELLA
MARCOS LIMA
NEIF JABUR
NILMARIO MIRANDA
OSMANIO PEREIRA
PAULINO CICERO DE VASCONCELOS
PAULO DELGADO
PAULO HESLANDER
PEDRO TASSIS
RAUL BELEM
SAMIR TANNUS
SANDRA STARLING
SAULO COELHO
TARCISIO DELGADO
WILSON CUNHA

PL
BLOCO
PPR
PSD
PTB
PMDB
BLOCO
PMDB
PMDB
PT
PSDB
PSDB
PT
PTB
PMDB
PP
PPR
PT
PSDB
PMDB
PTB

ESPIRI'1'O SANTO
ETEVALDA GRASSI DE MENEZES
HELVECIO CASTELLO
JONES SANTOS NEVES
ROBERTO VALADAO
ROSE DE FREITAS
RIO DE JANEIRO
AROLDE DE OLIVEIRA
ARTUR DA TAVOLA
BENEDITA DA" SILVA
CARLOS SANTANA
FLAVIO PALMIER DA VEIGA
FRANCISCO SILVA
JAMIL HADDAD
JANDlRA FEGBALI
JOAO MENDES
JOSE CARLOS COUTINHO
JOSE EGYDIO
JOSE MAURICIO
JOSE VICENTE BRIZOLA
LAERTE BASTOS
LUIZ SALOMAO
MARCIA CIBILIS VIANA
MARINO CLINGER
MESSIAS SOARES
MIRO TEIXEIRA
PAULO DE ALMEIDA
PAULO PORTUGAL

PTB
PT
PL
PMDB
PSDB

Quarta-feira 11

ROBERTO CAMPOS
ROBERTO JEFFERSON
RUBEM MEDINA
SANDRA CAVALCANTI
SERGIO AROUCA
SIMAO SESSIM
WANDA REIS
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PPR
PTB
BLOCO
PPR
PPS
PPR
PMDB

SAO PAULO
ALBERTO GOLDMAN
ALBERTO HADDAD
ALOIZIO MERCADANTE
ARMANDO PINHEIRO
ARNALDO FARIA DE SA
ARY"KARA
BETO MANSUR
CARDOSO ALVES
CARLOS NELSON
CUNHA BUENO
ERNESTO GRADELLA
FABIO FELDMANN
FABIO MEIRELLES
FAUSTO ROCHA
FLORESTAN FERNANDES
GASTONE RIGHI
HELIO ROSAS
JOAO MELLAO NETO
JORGE TADEU MUDALEN
JOSE CICQTB
JOSE MARIA EYMAEL
JOSE SERRA
LIBERATO CABOCLO
LUIZ MAXIMO
MAURICIO NAJAR
MENDES BOTELHO
MICHEL TEMER
OSWALDO STECCA
RICARDO IZAR
ROBERTO ROLLEMBERG
TADASHI KURIKI
VADAO GOMES
WAGNER ROSSI
MATO GROSSO

BLOCO
PSDB
PT
PT
PSDB
PP
PSB
PCdaB
PTB
JOAO TEIXEIRA
PDT
JOSE AUGUSTO CURVO
PL
WELINTON FAGUNDES
PDT
PDT
DISTRITO FEDERAL
PSDB
OSORIO ADRIANO
PDT
SIGMARINGA SEIXAS
PDT
PDT
GOlAS
PDT
PDT
DELIO BRAZ
PSD
JOAO NATAL
PP

PMDB
PP
PT
PPR
PPR
PMDB
PPRPTB

PMDB
PPR
PSTO
PSDB
PPR
PL
PT
PTB
PMDB
PL
PMDB
PT
PPR
PSDB
PDT
PSDB
BLOCO
PP
PMDB
PMDB
PPR
PMDB
PPR
PP

PMDB

PL
PMDB
PL

BLOCO
PSDB

BLOCO
PMDB
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LUCIA VANIA
MARIA VALADAO
MAURO MIRANDA
PEDRO ABRAO
ZB GOMES DA ROCHA

PP
PPR
PMDB
PTB
PRN

MATO GROSSO DO SUL
ELISIO CURVO
FLAVIO DERZI
GEORGE TAltIJlOTO
JOSE ELIAS
NELSON TRAI)

PTB
PP
BLOCO
PTB
PTB

PMDB
BLOCO
PTB
PSD
PP
PSD
PT
BLOCO

SANTA CATARINA
DBRCIO KNOP
LUIZ HENRIQUE

PDT
PMDB

RIO GRANDE DO SUL
ADAO PRBTTO
AMAURY MULLER
ANTONIO BRITTO
CARLOS AZAMBUJA
CELSO BERNARDI
FERNANDO CARRION
IBSEN PINHEIRO
NELSON JOBIM
NELSON PROENCA
VALDOMIRO LIMA

AVISOS
PROPOSIÇÓ&''' EM FASE DE EMENDAS OU RECURSOS
I-Recursos

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE COMISSÃO - ART. 24, 11 PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO: ART. 58, § l° INTERPOSIÇÃO DE RECURSO:
ART. 58, § 3° combinado.com ART. 132, § 2°
1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS
PROJETOS DE LEI:

PARANA

ANTONIO BARBARA
ANTONIO UBNO
CARLOS ROBERTO MASSA
BDI SILIPRANDI
LUIZ CARLOS BAULY
MATHEUS IENSEN
PAULO BERNARDO
REINHOLD STEPHANES

Deputado José Luiz Clerot, designado Relator do vencedor., com
voto em separado do Deputado Hélio Bicudo.

PT
PDT
PMDB
PPR
PPR
PPR
PMDB
PMDB
PMDB
PDT

o SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Encerro a Sessão. designando para amanhã. quarta-feira. dia 11. às 9 horas.
a seguinte
ORDEM DO DIA
(Às 10 horas)
1
Discussão e votação do Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação que opinou pela improcedência da
Representação provocada pela Mesa em face do Deputado Ricardo Fil1za, encaminhada atrav6s do Oficio nO 116194, nos termos do artigo 55, I e n, da Constituição Federal, em combinação
com os artigos 240, I e n, e 244, I a m, do Regimento Interno,
para perda de mandato parlamentar, de acordo com o parecci~do

N° 4.481-81119 (SÓLON BORGES OOS REIS) - Acrescenta
inciso VII ao artigo 473 da Consolidação das Leis do
Trabalho.
- Apensado a este o PL nO 526191 (ver 1.2)
PRAZO: 4° dia: 11-5-94
úLTIMO DIA: 12-5-94
N° 1.339-Bl'Jl (FERNANDO CARRION) - Concede adicional
de insalubridade aos Carteiros da Empresa de Correios
e Te16grafos.
- Apensado a este o PL nO 3.701 (ver 2.1)
PRAZO: 4° dia: 11-5-94
úLTIMO DIA: 12-5-94
N° 1.807-Bl'JI (JACKSON PEREIRA) - Dispõe sobre a
criação do Programa Empresarial de Alfabetizaçlo de
Adultos, e dá outras providências.
- Apensado a este PL nO 3.438/92 (ver 1.2)
PRAZO: 4° dia: 11-5-94
úLTIMO DIA: 12-5.~4
N° 2.537192 (ANTÔNIO CARLOS MENDES TRAME) Estabelece o piso salarial para o t6cnico industrial e
para ot6cnico de segurança do trabalho.
- Apenso ao PL nO 2.396191 (ver 1.2)
PRAZO: 4° dia: 11-5-94
úLTIMO DIA: 12-5-94
N° 3.752-BI93 (JOSÉ FORTUNATI) - Dispõe sobre a realização de inspeções pessoais nos trabalhadores.
- Apensado a este o PL nO 3.753/93
PRAZO: 4° dia: 11-5-94
úLTIMO DIA: 12-5-94
N° 3.753 (JOSÉ FORTUNATI) - Dispõe sobre a segurança
patrimonial das empresas e o controle sobre os trabalhadores.
- Apenso ao PL nO 3.752193
PRAZO: 4° dia: 11-5-94
úLTIMO DIA: 12-5-94
N° 3.867·BI93 (pODER EXECUTIVO) - Autoriza a reversão
ao Município de Encantado, Estado do Rio Grande do
Sul, do imóvel que menciona.
PRAZO _ 4° dia: 11-5-94
úLTIMO DIA: 12-5-94
NO 4.569-AJS9 (SENADO FEDERAL) - Dá nova redaçlo ao
parágrafo I1nico do artigo 1° do Decreto-Lei nO 1.850,
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de 15 de janeiro de 1981, ao artigo l° , seu parágrafo
Wúco, e ao artigo 3° do Decreto-Lei nO 1.876, de 15 de
julho de 1981, e ao parágrafo 4° do artigo 3° e inciso n
do artigo 6° do Decreto-Lei nO 2.398, de 21 de
dezembro de 1ge7.
- Apensados a este os PL, noS 5.222/90 e 403/91
PRAZO _ 4° dia: 11-5-94
úLTIMO DIA: 12-5-94
NO 5.222J90 (KOYU IHA) - Autoriza o Poder Executivo a
insentar de lau~mios e foros os terrenos de Marinha e
seus acrescidos, quando destinados a assentamento Ou
a construção de casas populares para populaçAo de
baixa renda.
- Apenso ao PL nO 4.569-A/89
PRAZO _4° dia: 11-5-94
úLTIMO DIA: 12-5-94
~. 403191 (KOYU IHA) - Autoriza o Poder Executivo a
insentar de laudEmios e foros os terrenos de Marinha
eseus acrescidos, quando destinados a assentamento ou
a construção de casas populares para população de
baixa renda.
- Apenso ao PL nO 4.S69-A/89
PRAZO - 4° dia: 11-5-94
úLTIMO DIA: 12-5-94
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

NO 364·AJ93 (COMISSÃO DE cItNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o
ato que renova a permissão outorgada à Rádio Novo
Som de- Barra Bonita Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqil!ncia modulada, na cidade
de Barra Bonita, Estado de São Paulo.
PRAZO _ 4° dia: 11-5-94
úLTIMO DIA: 12-5-94
NO 375·AJ93 (COMISSÃO DE CItNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o
ato que renova a concessão outorgada à Rádio Panati
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqü!ncia modulada, na cidade de Patos, Estado da
Parafua.
PRAZO _ 4° dia: 11-S-94
úLTIMO DIA: 12-S-94
NO 406·AJ94 (COMISSÃO DE cItNCIA E TECNOLOGIA
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o
ato que outorga permissão à Rádio Panorama de Catol6
do Rocha Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
em freqil!ncia modulada, na cidade de Catol6 do R0cha, Estado da Parafua.
PRAZO - 4° dia: 11-S-94
úLTIMO DIA: 12-5-94
1.2. COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO, CONIRÀRIos (ART. 133):
PL N° 5.3791'90 (SENADO FEDERAL) - Institui o Dia
Nacional de Formaçilo Profissional e dá outras providêr.cias.
PRAZO:
úLTIMO DIA: 12-5-94
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PL N° 1.1301 (SANDRA STARLING e EDUARDO
JORGE) - Altera o dispositivo das Leis nOs 3.071, de
1° de janeiro de 1916 - Código Civil, 6.51S, de 26 de
dezembro de 1977 - Lei do Divórcio e 6.01S, de 31 de
dezembro de 1973 - Lei dos Registros Píiblicos, relativos a adoção de apelidos por CÔnjuge e determina outras providências.
PRAZO:
úLTIMO DIA: 11-5-94
PL N° 1.9301 (ALBERTO HADDAD) - Autoriza0· Poder
Executivo Federal a privatizar o Banco do Brasil SIA.
PRAZO:
úLTIMO DIA: 12-5-94
PL N° 2.316191 (EVALDO GONÇALVES) - EXclui disposi·
tivo do texto da Lei nO 8.080, de 19 de setembro de
1990, que "dispõe sotr;: as condi\,õcs para a promoção,
produção e recuperação ~ saúde, a organizaçio e o
funcionamento dos serviços correspondentes e clt ou~
tras provid!ncias".
PRAZO:
úLTIMO DIA: 11-5-94
PL N° 3.87M13 (VICTOR FACCIONI) - DispOe sobre a
execução diária do Hino Nacional do Brasil na abertura
e no encerramento das atividades das emissoras de
rádio e televisio.
PRAZO:
úLTIMO DIA: 11-5-94
N° 526191 (COSTA FERREIRA) - Dispõe sobre falta do
trabalho em dia de prova escolar, acrescentando inciJo
ao artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho.
- Apenso.ao PL 4.481189
PRAZO _ 4° dIa: 11-S-94
úLTIMO DIA: 12-5-94
N° 2.396-BI91 (JOSÉ CARLOS COUTINHO) - Dispõe sobre
o salário profissional dos ~cos industriais e agricolas de nível m6dio.
.
- Apensado a este o PL nO 2.537/92. (ver 1.1)
PRAZO _ 4° dia: 11-5-94
úLTIMO DIA: 12-5-94
NO 3.438192 (OSÓRIO ADRIANO) - Dispõe sobre programa
de alfabetização de adultos nas empresas e dA outras
providências.
- Apenso ao PL nO 1.807/91 (ver 1.1)
PRAZO _ 4° dia: 11-5-94
úLTIMO DIA: 12-5-94
2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE COMISSÃOART. 24, n
(SUJEITAS A DELIBERAÇÃO 00 PLENÁRIo EM
APRECIAÇÃO PRELIMINAR NOS TERMOS 00 ART. 144 §
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RECURSOS:
ART. 58, § 1°
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: ART. 58, § 3° combinado
com Art. 132, §2°
2,1 PELA INCONSTITUCIONALIDADE FIOU INJURIDICI-

DAJm

.

PL N° 1.62718fJ (CESAR MAIA) - Regulamenta o que dispõe o
artigo 37, inciso V, da Constituição Federal acerca dos
crit&ios para ocupação dos cargos em comissio e das
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sentantes do setor agrícola o tema "poHtica de importação de alimentos - efeItos adversos sobre li produção
nacíonal, abastencimemo e geração de empregos".

funções de conftança. (Apensado: PL nO 1.835/89, do
Dep. CESAR MAIA)
PRAZO:
úLTIMO DIA: 11-5-94
PL N° 5.25OflJO (JOSÉ SANTANA DE VASCONCELLOS) IsenO de t&..:3 alfandegãrias e portuãrias os aparelhos
m6di.cos e hospitalares doados a entidades de reconhe:
cida utilidade pública.
PRAZO:
úLTIMO DIA: 11-5-S4
PL NO 426191 (JOSÉ FORTUNATI) - Cria, nas empresas sob
o cOlllrole d(, Estado, o DiretOl Representante e o Conselho de Representação dos Empregados e Servidores DIREP e COREP, respectivamente, e dá outras providencias.
PRAZO:
ÚLTIMO DIA: 11-5-94
PL NO 2.05~191 (Gu..VAM BORGE.S) - Dispõe sobre a
obrigatoriedatJe de exames de avaliação psicológica
para ingresso nas Policia Civil e Militar e nos Corpos
de Bombeiros Militares.
PRAZO:
úLTIMO DIA: 11-5-94
PL NO 2.176191 (LUIZ CARLOS SANTOS) - Proibe contratos
entre..ll Administração Federal e empresas cujos sócios
tenhalÍl ocupado cargos no primeiro escalão administrativo do Governo Federal nos dois últimos anos e dá
outras providencias.
PRAZO:
úLTIMO DIA: 11-5-94
PL NO 2.178191 (ÁLVARO VALLE) - Interpreta a Lei nO
7.748, de 7 de abril de 1989, que ''transfonna cargos
nos Quadros das Secretarias dos Tribunais Regionais
Eleitorais e dá outras providencias".
PRAZO:
úLTIMO DIA: 11-5-94
PL N' 2.19lJ91 (ANTONIO CARLOS MENDES TRAME) Estende aos proftssionais que exercem a atividade de
telefonista o direito ao adicional de insalubridade.
PRAZO:
ÚLTIMO DL'o: 11-5-94
PL N' 4.180193 (MAX ROSENMANN) - Dispõe sobre a
denominação de municípios.
PRAZO'
úLTIM"
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PRAZO:
úLTIMO DIA: 11-5-94

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
NO GRANDE EXPEDIENTE· MAIO 1994 •
Data
11

DIa
4a-feira

12

5a·feira

13

e-feira

16

2a·feira

17

3a·feira

18

4·-feira

19

S·-feira

20

6··feira

- Apenso ao PL nO 1.339/93 (ver 1.1)
23
PRAZO _ 4° dia: 11-5-94
úLTIMO DIA: 12-5-94
SUJEITO A DEVOLLt;10 AO Al.íTOR. nos tent'.os de
Art. 137, § l° do RI. Prazo para apresentação de recurso Art.
137, § 2° (5 sessões).
_
REQUERIMENTO DE CONVnCAçAO N° 29194 (VICTOR
FACCIONI e OCTROS) - Solicita convocaçJ.o.JiQ~
Minístros da Az;icll,"~ra, do Abastecimento e da Reforma Al1;rária. da Indústria, -ia Comércio e do Turismo 24
e da Fazenda para debaterem com o Plenário e repre-

2·-feira

N° 3.701193 (CLlU-OS ALBERTO CA~IPISTA) - Considerl!
insalubre a ?foHssão de carreiro e di uutras providências.

3a-feira

Hora

Nome

13:10
13:35
13:10
13:35
15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20
15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20
13:10
13:35

Carlos Kaya1h
Beth Azize
Amaury M01ler

13:10
13:35
13:10
13:35
15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20
15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20
13:10
13:35

Sarney FJ.1ho
Adroaldo Streck

socOrro Gomes

Nilson Gibson
JOI6Dutra
Luiz Pianhylino
Joftan Frejat
Renildo Calheiros'
Waldomiro FioravlDte
zaue Rezende
Fernando Lyra
CloviJAuiJ
Jos6 Carlos Aleluia
D6lioBraz
Hugo Biehl
Jos6 Mucio Monteiro
Jonas Pinheiro
Jos6Abrão
Ronaldo Caiado
AvenirRosa
Manuel Castro
Augusto Carvalho
Elio Dalla-Vecchia
S6rgio MIranda
Osório Adriano
Paes Landim
Merval Pimenta
Haroldo Lima
Agostinho Valente
Murilo Rezende
Waldeck Omelas
Ernesto Gradella
J0s6 Thomaz Nonô
Luis Roberto Ponte
Florestan Fernandes
Junot Abi-Ramia
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25

4a·feira

26

5a·feim

27

6&·feira

13:10
13:35
13:10
13:35
15:00
15:25
15;50
16:13
16:40
17:05
17:30

Maurlcio Campos
Edi Siliprandi
Jackson Pereira
Antônio Faleiros
Paulino acero de
Vasconcelos
Lézio Sath1er
AecioNeves
Mario Assad
Robett() Valadão
Luciano Castro

30

2a·feíra

31

3a·feira

_.''"'''''.~-_.'-

17:55
18:20
15:00
15:25
15:50
16:15
16:40
17:05
17:30
17:55
18:20
13:10
13:35

Vasco Furlan
BelO Mansur
Jo86 Maria Eymael
Valdir Ganzer
Annando Viola
Maria Valadão
Valdenor Guedes
Loemar Quintanilha
Antônio MorimolO
Nilmário Miranda
Pauderney Avelino
Aparfeio ClI1"'a1ho
Annando Costa

I - COMISSOES PERMANENTES:

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

COMISSÃO DE AGRICULTURA E pOLí.TICA
RURAL
Local: Sala 114, Bloco Das Lideranças
Horário: 9:00
PAU T A N° 10/94
(REMANESCENTE)

A) PROPOSIÇÕES SUJEITAS A APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
(~RT. 151, 111, R.I.)
6) PROJETO DE LEI N° 128-Al91 - do Sr. Nilson Gibson - que "dispõe sobre a
exploração de floresta na Região da Amazônia Legal".
RELATOR: Deputado IVO MAINARDI
PARECER: pela rejeiçlo do PL 128·Al91 e de seu apenso, PL n° 591/91.

7) PROJETO DE LEI N° 1.766-Al91 - do Sr. Jabes Rabelo - que "dispõe sobre a
divulgação dos estoques reguladores e estratégicos de produtos agrícolas em
poder de órgãos públicos e determina outras providências".
RELATOR: Deputado JONI VARISCO
PARECER: pela aprovação, na forma do segundo substitutivo, que acolhe
parcialmente a subemenda nO 01 oferecida ao primeiro substitutivo.
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8) PROJETO DE LEI N° 2.137/91 - do Sr. Rubens Bueno e outros 35 - que "cria o
Fundo de Apoio à Agricultura e dá outras providências"
RELATOR: Deputado AUGUSTINHO FREITAS
PARECER: pela aprovação do PL 2.137/91 e pela rejeição dos PLs a ele
apensos, N°s 2.292191 e 3.899/93.
9) PROJETO DE LEI N° 2.555/92 - do Sr. Inocêncio Oliveira - que "dispõe sobre
a adoção de juros diferenciados, através da Banca Oficial, para os produtores
rurais do Norte e Nordeste do País".
RELATOR: Deputado WALDIR GUERRA
PARECER: pela aprovação, com cinco emendas.
VISTA: O deputado IVANDRO C. LIMA, que pedira vista, devolveu com voto em
separado, pela aprovação, com substitutivo.
10) PROJETO DE LEI N° 2.564-AJ92 - do Sr. Avelino Costa - que "dispõe sobre a
concessão de benefícios fiscais e estímulos creditícios ao sistema de integração
entre agroindústrias e pequenos produtores rurais".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL
PARECER: pela aprovação, na forma do substitutivo apresentado pela
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, com subemenda do Relator.
11) PROJETO DE LEI N° 3.242192 - do Sr. Zaire Rezende - que "cria o Programa
Nacional de Melhoramento do Leite, o Fundo Nacional do Leite e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ
PARECER: pela aprovação, com quatro emendas.
12) PROJETO DE LEI N° 3.451-AJ92 - do Sr. Osvaldo Reis - que "dispõe sobre o
crédito rural".
RELATOR: Deputado TADASHI KURIKI
PARECER: pela aprovação do Projeto e de seus apensos, os PLs N°·:
3.646/93, 3.789/93, 3.861/93 e 3.932193, na forma do substitutivo apresentado
pelo relator.
VISTA: O Deputado Valdir Colatto, que pedira vista, devolveu com voto em separado pela aprovação, na forma do substitutivo do Relator, com 8
Subemendas.
13) PROJETO DE LEI N° 3.634193 - do Sr. Valdir Colatto - que "dispõe sobre a
concessão de crédito rural subsidiado aos mini, pequenos e médios produtores
rurais."
RELATOR: Deputado JOSÉ ALDO
PARECER: pela aprovação do PL 3.634/93, com Emenda, e pela rejeição de
seus apensos, Pis 3.830/93 e 3.949/93
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14) PROJETO DE LEI N° 3.722-A/93 - do Sr. Osvaldo Bender· que Introduz alterações na Lei n° 8.096, de 21 de novembro de 1990, que "dispõe sobre a Comercialização e Industrialização do Trigo, e dá outras providências", visando dar
prioridade ao trigo nacional.
RELATOR: Deputado ODACIR KLEIN
PARECER: pela aprovaçAo do PL 3.722193, na forma do Segundo Substitutivo, que incorpora a Subemenda n° 01 e rejeita a de nO 02, ambas apresentadas ao Primeiro Substitutivo
15) PROJETO DE LEI N° 3.821193 - do Sr. Giovanni Queiroz· que "Altera a área
da Floresta Nacional de Tapajós, para dela excluir o Município de Aveiro, no
Estado do Pará.
RELATOR: Deputadç» FREIRE JÚNIOR
PARECER: pela aprovaçAo
VISTA: O Deputado VALDIR GANZER, que pedira vista, devolveu com voto em
separado pela rejeiçAo.
16) PROJETO DE LEI N° 3.823193 - do Sr. Osvaldo Reis - que "Dispõe sobre a
redução dos encargos financeiros incidentes no crédito rural nas regiões Norte e
Nordeste.
RELATOR: Deputado ÁLVARO RIBEIRO
PARECER: pela aprovação, com duas emendas
VISTA: O Deputado JONAS PINHEIRO, que pedira vista, devolveu com voto em
separado pela aprovação, com duas Emendas Substitutivas.
17) PROJETO DE LEI N° 4.158193 - do Sr. João Thomé - que Altera o artigo 6°
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
111, Título VII, da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado WALDIR GUERRA
PARECER: pela aprovação
18) PROJETO DE LEI N° 4.300193 - do Sr. Moacir Micheletto - que "Dispõe sobre
a comercialização e estocagem de produtos hortifrutigranjeiros, pescados e
outros perecíveis".
RELATOR: Deputado AVElINO COSTA
PARECER: pela aprovação, com duas emendas
19) PROJETO DE LEI N° 4.346/93 - do Sr. Valdir Ganzer - que Dá nova redação
ao parágrafo 4°, inciso IV, do artigo 9°, 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 111, Título VII, da Constituição
Federal".
RELArOR: Deputado WALDIR GUERRA
PARECER: pela rejeição
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PAUTA N° 17/94
(REMANESCENTE)
A) PROPOSiÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DA CASA (ART.SO,III,C):

PRIORIDADE
(ART. 151,1.1, Rol.)
15) EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 8.&0&-A/86 - do
Senado Federal - que "dispõe sobre isenção do Imposto Territorial Rural para
propriedades até 300 hectares na. Amazônia Legal".
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ
PARECER: favorável, com subemenda da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

B) PROP<?SIÇÓES SUJEITAS À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÓES:

PRIORIDADE
(ART. 151, 11, R.t)
16) PROJETO DE LEI N° 3.772-AJ93 - do Senado Federal (PLS nO 87/92) - que
"dispõe sobre o reassentamento de habitantes e trabalhadores em imóvel rural
desapropriado por necessidade ou utilidade pública".
RELATOR: Deputado VALDIR GANZER
PARECER: favorável, com adoção da subemenda nO 01 apresentada ao
substitutivo.
VISTA: O Deputado Valdir Colatto, que pedira vista, devolveu sem se manifestar.

17) PROJETO DE LEI N° 4.017/93 - do Senado Federal - que "proíbe a exportação
de madeira bruta e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ
PARECER: pela aprovação do projeto e rejeição da emenda substitutiva
apresentada.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
(ART. 151, 111, R.I.)

18) PROJETO DE LEI N° 3.486-A/92 - da Sr- Socorro Gomes - que "dispõe sobre as
relações de trabalho rural e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AVELlNO COSTA

_

PARECER: favorável, na forma do ZO substitutivo, que acata as emendas nU

2, 3,4, 9, 10, 11 e 15 e rejeita as de nO 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13 e 14, oferecidas ao
primeiro substitutivo.
VISTA: o Deputado Moacir Micheletto, que pedira vista, apresentou voto em
separado pela aprovação, com substitutivo.
19) PROJETO DE LEI N° 4.193-Al93 - do Sr. Edison Andrino - que "isenta do Imposto sobre Produtos Industrializados a aquisição de motor para barco de uso exclusivo do pescador artesanal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHl
PARECER: favorável, com substitutivo.

PAUTA N° 17/94
(REMANESCENTE)
A) PROPOSiÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DA CASA (ART.50,III.C):

PRIORIDADE
(ART. 151, 11, Rol.,..

1) EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 8.606-Al86 do Senado Federal - que "dispõe sobre isenção do Imposto Territorial Rural para
propriedades até 300 hectares na Amazôr:'i?, Legal".
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ
PARECER: favorável, com subemenda da Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.

B) PROPOSiÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES:
PRIORIDADE
(ART. 151, li, R.I.)
2) PROJETO DE LEI N° 3.772-A193 - do Senado Federal (PlS nO 87/92) - que
"dispõe sobre o reassentamento de habitantes e trabalhadores em imóvel rural
desapropriado por necessidade ou utilidade pública".
RELATOR: Deputado VALDIR GANZER
PARECER: favorável, com adoção da subemenda nO 01 apresentada ao
substitutivo.
VISTA: O Deputado Valdir Colatto, que pedira vista, devolveu sem se manifestar.
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3) PROJETO DE LEI N° 4.017/93 - do Senado Federal - que "proíbe a exportação (:e madeira bruta e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ
PARECER: pela aprovaçlo do projeto e rejeição da emenda substitutiva
apresentada.
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
(ART. 151, 11I, R.I.)
4) PROJETO DE LEI N° 3.486-A/92 - da Sra Socorro Gomes - que "dispõe sobre
as relações de trabalho rural e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AVELlNO COSTA
PARECER: favCJrável, na forma do 2° substitutivo, que acata as emendas nO
I, 3,4, 9, 10, 11 e 15 e rejeita as de n° 1, 5, 6, 7, 8, 12, 13 e 14, oferecidas ao
primeiro substitutivo.
VISTA: o Deputado Moacir Micheletto, que pedira vista, apresentou voto em
separado pela aprovação, com substitutivo.
5) PROJETO DE LEI N° 4.193-A/93 - do Sr. Edison Andrino - que "isenta do
Imposto sobre Produtos Industrializados a aquisição de motor para barco de uso
exclusivo do pescador artesanal e dá outras providências".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHl
PARECER: favorável, com substitutivo.
15- REUNIÃO
(ORDINÁRIA)
PAU T A N° 10/94
(REMANESCENTE)
A) PROPOSiÇÕES SUJEITAS AAPRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES:

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
(ART. 151, 11I, R.L)
6) PROJETO DE LEI N° 128-AJ91 - do Sr. Nilson Gibson - que "dispõe sobre a
exploração de floresta na Região da Amazônia legal".
RELATOR: Deputado IVO MAINARDI
PARECER: pela rejeição do PL 128-AJ91 e de seu apenso, PL nO 591/91.
7) PROJETQ DE LEI N° 1.766-AJ91 - do Sr. Jabes Rabelo - que "dispõe sobre a
divulgação dos estoques reguladores e estratégicos de produtos agrícolas em
poder de órgãos públicos e determina outras providências".
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RELATOR: Deputado JONI VARISCO
PARECER: pela aprovação, na forma do segundo substitutivo, que acolhe
parcialmente a subemenda nO 01 oferecida ao primeiro substitutivo.
8) PROJETO DE LEI N° 2.137/91 - do Sr. Rubens Bueno e outros 35 - que "cria o
Fundo de Apoio à Agricultura e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AUGUSTINHO FREITAS
PARECER: pela aprovação do PL 2.137/91 e pela rejeição dos PLs a ele
apensos, N°s 2.292191 e 3.899/93.
9) PROJETO DE LEI N° 2.555/92 - do Sr. Inocêncio Oliveira - que "dispõe sobre
a adoção de juros diferenciados, através da Banca Oficial, para os produtores
rurais do Norte e Nordeste do País".
RELATOR: Deputado WALDIR GUERRA
PARECER: pela aprovação, com cinco emendas.
VISTA: O deputado IVANDRO C. LIMA, que pedira vista, devolveu com voto em
separado, pela aprovação, com substitutivo.
10) PROJETO DE LEI N° 2.564-Al92 - do Sr. Avelino Costa - que "dispõe sobre a
concessão de benefícios fiscais e estímulos creditícios ao sistema de integração
entre agroindústrias e pequenos produtores rurais"
.
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL
PARECER: pela aprovação, na forma do substitutivo apresentado pela
Comissão de Economia, Indústria e Comércio, com subemenda do Relator.
11) PROJETO DE LEI N° 3.242192 - do Sr. Zaire Rezende - que "cria o Programa
Nacional de Melhoramento do Leite, o Fundo Nacional do Leite e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ
PARECER: pela aprovação, com quatro emendas.
12) PROJETO DE LEI N° 3.451-Al92 - do Sr. Osvaldo Reis - que "dispõe sobre o
crédito rural".
RELATOR: Deputado TADASHI KURIKI
PARECER: pela aprovação dos Projetos de Lei nOs: 3.451/92, 3.646193,
3.789/93, 3.861/93 e do capítulo 11 do PL n° 4.477/94, na forma do Segundo
Substitutivo apresentado pelo relator, e pela desapensação do PL nO
3.932193.
VISTA: O Deputado Valdir Colatto, que pedira vista, devolveu com voto em separado pela aprovação, na forma do substitutivo do Relator, com 8
Subemendas.
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13) PROJETO DE LEI N° 3.634193 - do Sr. Valdir Colatto - que "dispõe sobre a
concessão de crédito rural subsidiado aos mini, pequenos e médios produtores
rurais."
RELATOR: Deputado JOSÉ ALDO
PARECER: pela aprovação do PL 3.634/93, com Emenda, e pela rejeição de
seus apensos, Pis 3.830/93 e 3.949/93
14) PROJETO DE LEI N° 3.722-Al93 - do Sr. Osvaldo Bender - que Introduz alterações na Lei nO 8.096, de 21 de novembro de 1990, que "dispõe sobre a
Comercialização e Industrialização do Trigo, e dá outras providências", visando
dar prioridade ao trigo nacional.
RELATOR: Deputado ODACIR KLEIN
PARECER: pela aprovação do PL 3.722/93, na forma do Segundo Substitutivo, que incorpora a Subemenda nO 01 e rejeita a de nO 02, ambas apresentadas ao Primeiro Substitutivo
15) PROJETO DE LEI N° 3.821/93 - do Sr. Giovanni Queiroz - que "Altera a área
da Floresta Nacional de Tapajós, para de'la excluir o Município de Aveiro, no
Estado do Pará.
RELATOR: Deputado FREIRE JÚNIOR
PARECER: pela aprovação
VISTA: O Deputado VALDIR GANZER, que pedira vista, devolveu com voto em
separado pela rejeição.

16} PROJETO DE LEI N° 3.823/93 - do Sr. Osvaldo Reis - que "Dispõe sobre a
redução dos encargos financeiros incidentes no crédito rural nas regiões Norte e
Nordeste.
RELATOR: Deputado ÁLVARO RIBEIRO
PARECER: pela aprovação, com duas emendas
VISTA: O Deputado JONAS PINHEIRO, que pedira vista, devolveu com voto em
separado pela aprovação, com duas Emendas Substitutivas.
17) PROJETO DE LEI N° 4.158/93 - do Sr. João Thomé - que Altera o artigo 6°
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".
RELATOR: Deputado WALDIR GUERRA
PARECER: pela aprovação
18) PROJETO DE LEI N° 4.300/93 - do Sr. Moacir Micheletto - que "Dispõe sobre
a comercialização e estocagem de produtos hortifrutigranjeiros, pescados e
outros perecíveis".
RELATOR: Deputado AVELlNO COSTA
PARECER: pela aprovação, com duas emendas
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19) PROJETO DE LEI N° 4.346/93 - do Sr. Valdir Ganzer - que Dá no~a re~dção
ao parágrafo 4°, inciso IV, do artigo go, da Lei nO 8.629, de 25 ~e ~eve~elro d~
1993, que "dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais. r~latl
vos à reforma agrária, previstos no Capitulo 111, Titulo VII, da C0nstltlllção
Federal".
RELATOR:'Deputado WALDIR GUERRA
PARECER: pela rejeição

AVIS O

N° 06/94

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 09.05.94
"Cérmino: 13.05.94 (*)

Local: Sala 116, Bloco das Lideranças
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

PROJETO DE LEI N° 4.479/94 - do Sr. Valdir Colatto - que "institui
normas para a preservação e a reconstituição do patrimônio florestal brasileir~, ~ qá outras providências".
RELATOR: Deputado GIOVANNI QUEIROZ
1)

2) ,PROJETO DE LEI N° 4.484194 - do Sr. Valdir Colatto - que "dispõe
sobr~ 'a concessão de crédito rural diferenciado para profissionais universitários na área'de agricultura e pecuária".
RELATOR: Deputado HUGO BIEHL

08S: As emendas só serão aceitas em formulário próprio, à disposição na
Secretaria da Comissão.
(*) Sujeito à alteração no caso de não haver Sessão da Câmara.
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AVISO'N,?07/94
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE E,MENPAS

Início: 09/05/94
T~nnipo:. 13/0~(~4(*)

Local: Sala 116, Bloco das Lideranças'
Horário: 9 às.l2h e 14 às 18h

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS
POR MEMBROS DESTA COMISSÃO AO SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO
RELATOR

1)" P~qJETQ,.pE LEI ,N° 4.39~-A/9~ .- do~r. Amaury. Muller' - que' Inclui
parágrafo 4° ao artigo 2~ do Decreto-Lei n°,221, de 28.de fevereiro de 1967, que
:' d.i~p~e, .~obre .à proteçãp. ,e estÍ1~ulo.s. ~ .pe's'ca, e. dá' ollti'as providências", .para
assegur~.~..~x~~~íci.o da.J!esca a~es~~la~ . . ,
RELATOR: Deputado JONI VARISCO.

088: As emendas só serãó aceitas eni fórintílârió próprio, à disposição na Secretaria da Comissão.
(*) Sujéito' à alteração lia càso de não.haver Sessão da Câmara..

COMISSÃO DE ClENCIA E .TECNOLOGIA,
CO'MUNICAÇAO E fN'FO'RMÁ,TIC'A
Local: Sala 10, Anexo 11
Horário: 10:00H
PAUTA N° 5/94

(REMANESCENTE)
A) PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES:

URGENTE
01) MENSAGEM N° 325/92 - do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congres~o Nacional o ato constante da Portaria
nO 59, de 22 de junho de 1992, que renova a permissão da Rádio
Globo S/A, para explorar serv'iço de radiodifusão sonora em
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trequência modulada, na cidade do Rio de Janeiro , Estddo do
Rio de Janeiro".
RELATOR: Deputado ÂNGELO MAGALHÃES
PARECER: Favorável
VISTA: ao Deputado Edi
Siliprandi que devolveu com voto em
sQparado contrário.
02) MENSAGEM N° 873/93 - do Poder Executivo - que "submete à
apreciação do Congresso Nacional o a1;.o constante do Decreto
de 15 de jUnho de 1993; que <?utorga à Fundação Pionéira de
Radiodifusão Educativa do' Paràná concessão' para executar
serviço de sons e imagens (televisão), com fins exclusIvamente
educativos, na cidade de Guarapuav(:, Estado do Paraná".
RELATOR: Deputado BETD MANSUR
PARECER: Favorável
,TRAMITAÇÃD. DRDINÁRIA
PROJETO DE LEI N° 5868-B/90 - do
Sr. GQraldo Alckmin
Filho - que ,"proíbe a contrataçã9 de SQrviços ,de, publ,içidadQ
por empresas públ4.cas, nas condições que menciona" •
..aELATOR: Deputado JOSÉ ABRÃO
PARECER: Favorável, com Substitutivo
VISTA CONJUNTA:
concedida aos Deputados JOSÉ VICENTE
BRIZOLA e
ROBERTO CAMPOS, que dCNolveram a ,proposição sem
manifestação escrita.
03)

PAUTA N° 6/94
(REMANESCENTE)
A) PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES

URGENTE
01) MENSAGEM N° 309/92 - do Poder Executivo - que "submete ã
aprec~ação

que

renova

d·:. Cong resso
!3.

Nac~onal

o ato constante de> Decreco

concessão outorgada à Rádio Angra Ltda.,

explorar servii;o de

cidade de Angra dos

radi'~difusão

Re~s,

sonora em

E3tade de Ric de

onda média,

Jane~ro".

para
na

7389
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Deputado Hrn1BERTO SOUTO

PARECER: Favorável
02) .MENSAGEM

N° 413/92 - do Poder Executivo - que "submete à

apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
que

renova a concessão outorgada à Rádio Cultura de Foz do

Iguaçu Ltda., para explorar ser"'-liço de radiodifusão sonora em
ondas curtas, na cidade de Foz do
P~LATOR:

Deputado

~guaçu,

Estado do Paraná".

HUMBERTO SOUTO

PARECER: Favorável
03)

MENSAGEM 437/92 -

do Poder Executivo -

que

"submete à

apreciação do Congresso Nacional o ato constante do Decreto
que renova a concessão

outorgada à Rádio

~

Televisão Atalaia

Ltda., para· explorar serviço de radiodifusão sonora

em onda

média, na cidade de Óbidos, Estado do Pará".
RELATOR: Deputado KOYU IHA
PARECER: Favorável
04) MENSAGEM N° 552/92 - do Poder Executivo - que "submete à
apreciação de- Congresso Nacional o ato constante da Portar~a
nO 119, de 12 de março de 1990, que renova per~s3ão outorgada
à Rádio e Televisão Tapaj os Ltda., para explorar, pelo prazo
gerv~ço

de 10 (dez) anoe,

P~LATOP.:

Deputado

~"'ALTEP.

de radiodifusão sonora em freqüência

NORY

PARECER: Fa·"'Jrável
05) MENSAGEM Na 340/93 - do Poder Executivo - que "submete à
ap!:'ec~ação

nO

615,

Estado

de
da

do Congresso Nacional o ato constante da
20 de maio de
Paraíba

a

1993,

executar,

que
por

auto!:'iza

I)

intermédio

Portar~a

Governe, do
da

Rádi~

'rabaj ara,

(dez)
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anoa,

sem

dire~to

Radiodifusão,

de

p~lo

exclusividade,

prazo

d~

aerviçe·
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10

de

radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de João
Pessoa, Estado da Paraibano
RELATOR: Deputado HUMBERTO SOUTO
PARECER: Favorável
PAt)"TA ~ 7/94
(REMANESCENTE)

A) PROPOSIÇÕES SUJEITAS À ~RECJAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES:

URGENTE
01) MENSAGEM

~

370/92 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato coostaDte do Decreto que '"Renova a concessão outorgada à Rádio
Goiatuba 1.tda., para explorar serviço de radiodiihsão sonora em onda media, na cidade de
Goi3tDba, Estado de Goiás"

RELATOR: Deputado ERAIDO TRINDADE
PARECER.: Favorável.

02) MENSAGEM N- 42%/92 - do Poder Executivo - que "submete à apreciação do
Congresso Nacional o ato constante do Decreto que" Renova a concessão outorgada à
Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, posteriormente transferida à FUNDAÇÃO
'IV MINAS - CULTURAL E EDUCATIVA, para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imageDs (te!evisão), com fins exclusivamente educativos, na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais".

RElATOR: Deputada mMA PASSONI
PARECER.: Favorável

PAUTA NQ 8/94

A)

REQUERIMENTO:

1) REQUERIMENTO N°08/94 - do Senhor Deputado Pauderney Avelino
que requer na forma regimental,

convite à Sua Excelência o
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Senhor Ministro de Estado das Comunicaçôes, Dr. Djalma Bastos
de

Moraes,

para

prestar

comunicações, daquele

informações

ministério',

sobre

o

plano

no que' coricerne ,à

de

região

amazônica.

COMISSÃO DECONST'ITUIÇÃO E JUSTiÇA
E DE REDAÇÃO
LOCAL: Sala 1, Anexo 11

A -

HORÁRIO: 10 h

PAUTA N9 33/94
Proposh:les sujeitas à: .aprec'i'ac;ão "do 'Plenár io ti. Casal
PRIORIDADE

1 > ,EMENDA OFERECIDA EM :PLE:'N~RtO 'AO' PL' 'NQ' aS:"'A/87 - que
"d i spõ~ sobre o reg i s't'-'o de 'bens 'i móv€' i's na., ·posse

das
ê\'Jt ar q'J i as v i nC'J I adasao 'toHn' i sfér fá, dós' 'Transportes" ben,
como das empresas pdblicas e sociedades de economia
mista delegadas ou concession'rias de servi~os pdblicos
porttJár i os e de' t ran'sp~'rt e 'fe'r'rbv i'ár i o" •
RELATOR: Deputado EDMUNDO GALDINO
PARECER: pela
constitucionalidade,
técnica legislativa'

Jurid~cidade

e

2) EMENDAS OFERECI'DAS EM PLEN~RIOAOPL

NQ 2.422-A/89 - qy
e "dispõe sobre a obrigatoriedade da existência de um
nos
nosocômios
departamento
de
e~uca~io -física
psiquiátricos".

RELATOR: Deputado TONY GEL
PARECER: pela
constitucionalidade"
técnica legislativa

J'Jridicidade

3) PROJETO DE LEI NQ 4.4••/94 - do Senado Federal (PLS nQ
170/92) - que "atribui ao Instituto de Arquitetos do
Brasil-IAS a competência do registro dos arquitetos para
o exercício da profissio".
RELATOR: Deputado ROSSON TUMA
PARECER: pela
constitucionalidade"
técnica legislativa

j'Jridicidade
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TRAHITAcao

ORDIN~RIA

PLEN~RIO AO PL Ng
2.472-A/89 - qIJE;~
N~~t~rmina'a ob~igatoriedade d~ os hospitais.
ca~as d~

4) EMENDA OFERECIDA EM

f,.,al..Íd,e., 'nlat,ern idades e est:abelec inlentos assenlelhado.s.
pl..Íblicos e
particulares,
atenderem
os
pacientes
acometidos de mal
sdbito ou com risco
de
~idap
independente de entraves burocráticos H •
RELATOR: Deputado VALTER PEREIRA
~'.ARECEtf: pela. in,con'st Lt'Jcional idade 'e Talta
lég'is'lát fva'

8 -

Proposi~õ.s

suje à

'apr.cia~lo

de

técnica

conclusiva das Co.lssã•• :

PRIORIDADE
,5).

7393
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DE ,LEI Ng , 1.264-8/91, - do
Poder
E~<ec'Jt i vo
(Mensagem nQ 296j~1j' ~ que' Uaut~riza a
reversão 'a.o
Município de Aragar~as, Estado de Goiás, do terreno q'Je
menciona".

'RO~ETO

RELATOR: qeput~d~ 'E~~O~,P~R~S
.PARECER, pela
const ituc ional idade,
téc~(c~.l~gislativ~·
.

j

'Jr i d I c i d a;d e

TRA"ITAçaO ORDIH~RIA

6) PRO~ETO DE LEI Ng 3.447-A/92 - do Sr.
~lvaro, Valle
,.que udispõe so~r,~ isen~ão do pagamento .da anuidade
a09 proTissionais registrados nos Conselhos Regionais de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia".
RELATOR: Deputado TONY GEL
PARECER: pela prejudlcialidàde do PL NQ 3.447-A/92 na
Torma do Substitutivo da Comissão de Trabalho,
Adm. e Serve Pdblico
7> PROJETO DE LEI Ng 4.186-A/93 - do Sr. Hurilo Pinheiro que "revigora o • 49 do art. 243 da Lel n9 8.112, de 11
de dezembro de 1990 - Regime Jurídico ~nico".
RELATOR: Deputado VASCO FURLAN
PARECER: pela Inconstitucionalidade e falta
legislativa,

de

técnica
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PAUTA N9 34/94
A - Proposiçies ~uJeitas a dis~osíçae~ e~peciais:
1)

PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUIClo N918./93 -- do
Sr.
Hauri Sergio e outros -qúe "'inclJii, parágrê\'fo, no art.
t 2 do At o das Di spos i ç:tht~ 'éÓnstTt I~i:< i ona I ~,.. Tr·~ns i t or i as" ...
RELATOR: Deputado GERSON ~EREB
PARECER: pel a adm i ss i!:> j 1 j'da.de

2) PROPOSTA DE EMENDA ~ CONSTITUICIO 'N9 181/94 -' 'do

Sr.
Marcelo Barb ier i e oútros '.,.,' q'ljé "'an'téc i pa" 'a' rgal'i~aç:ão
de eleiç:nes de Presidente. Vice-Presidente da Repdb,lica.
Senadores
e
DeplJtados'
Fed'era 1'5.'
'é' 'cl.(
'ol~tras
proYidências"'.
RELATOR: Deput ado JOSÉ

PARECER: pela

~._,,~ ..

inadmis.ibi~id~d~

PR I.OR IDADE
3) PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N2 122/92·-do

Mar i a Eymael
qlJe "'d. i sJ)õe, , ,sobre
a
manutenç:io e divulgar;lo de documentos
privados de interesse pdblico".

Sr.
José
preservação.
pllblicos
e

RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
PARECER: PRELIMINAR. pela, transformaç:io do PLC nº 122/92
em Projeto de, Lei
TRAMITAC!O OROIN~RIA
4) CONSULTA Nº 7/93 -

da Presidincia da Cimara
que
"solicita o pronunciamento da Comissio de Constituir;io
E Justiça e
de Redaç:io sobre a possibilidade de o
Congresso Nacional, na sua competincia de referendar
tratados internacionais ~elebrados pelo Presidente da
República. fazê-lo parcialment. u •

RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONô
PARECER:
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Bm fac:e de todo O e]tpo8to, entendemo. v6lida, con.titucional,
conveniente e oportuna' a apoaiÇlo de reaaalvas, pela ComiaaAo de
R.la~ Exter i Ora&, .aoa arta. 25 e "
do texto da Convençao &
viena sobre o Direito do. Tratado., de 19'9, nos exato. termos de
Projeto de Decreto
. Legi.lativo
,. .. ,.'" n l 214-A, de 19'2.

.

,~

.

Ou troaa 1m, sob noa. . 6tica • CClIIl be. . noa fundam.ntoa jur!d1c:oa e
noa anteeedentea leqialati'VO& maneionadoa,
julgamoa que o
con9reaaoNaeion~l,no, ,ex~rQ!c:io de .eu "poder-dever·. expreaao
DO u:t. 4t, .1Dc:1ao I,. da cc.at1tu1~ "-deral, poder' aprovar,
.1~ QUe' PIIrcJ.a~te,
trat.do, acordo, ~ ou qualquer
outro ccaprM1NO iDternac:iooal, lIOIze o QUal dlIn . . proQunciar.

PROJETO DE RESOLUCIO NQ.i7i/93 - do Sr.
João de Deus
Antunes e outro. - que "institui Comissão Parla.entar
de Inquérito'destinada a investigar irregularidades
nas
i n1i~ it ui ç:i$ti:$ res.ponsáv,ei's '. pe 1 a seguranç:a', püb 1 j ca no
N
Pa·í~p vi.•ando oapr I.ora.ento ·do •• tor •
RELATQRi Deputad·o. \1,Al,. TER PERElRA
PARECERa pela injuridlcidade e incon.titucionalidade

6) PRo-JETO DE LEI COIfPLEtfEHTM NQ 176/93 - do Sr. Ad 11.on
"aluf
que "Veda a elegibilidade do cidadão,
a
qualquer cargo público, .e estiver Inadl.plente para COM
o..b.nco~ . .oflc;ial....
QU
públíC'OS
e
dá
outra.
provldinclas".
RELATOR a Deputado EDISON F.ID.•LIS
PARECERa pela incon.tituclonalidade e. no

Mérito,

pela

r.eJ e. ç:JIO
o

•

""

"PAUTA N9
A -

Reda~io
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35/9~

Final.

RELATOR: Deputado NILSON GIBSON.
1) PROJETO DE DECRETO "LEGISLATIVO N9 353/93 _. da
Com i ssão
de Ciincia e Tecnologia,
Comunicação e
Informitica
(Mensagem nQ 452/92-PE) - que Haprova o ato que renova a
conc€ssio outorgada l Rádio Vale do Taquari Ltda.,
para
explorar serviço de radiodifusio sonora em onda m~dia,
na cidade de Coxim, Estado de Mato Grosso do Sul N •

2) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ng 3~5/93 - da
Comissão
de Ciincia e Tecnologia,
Comunicaç:io e
Informática
(Mensagem nQ 480/92-PE) - que Naprova o ato que outorga
permissão à Zílinski, Propaganda e Radiodifusão Ltda.,
para explorar servi~o de
radiodifusio
sonora
em
freqij~ncia modulada, na
cidade de Gaspar,
Estado d.
Santa Catarina N •

· 7396
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.
DE DECRETO _1LEGISLATIVO
NQ 363/93 - da

Comissão
de Ciência e
Tecnologia r
Com1lnicaç:ão e' Informática
(Mensagem nQ 291/92-PE) - que "aprova o ato que renova a
permissão da Fundaç:ão Cultural Planalto de Passo Fundo r
para explorar serviç:o de
radiodifusão
sonora
em
freqUência modulada. na cidade dePassti Fundo r Estado do
Rio Grande do Sul".

4) PROJETO DE LEI NQ

751-A/~1 - do Sr. Ernesto
Gradella
que "dispae sobre o direito de empregados que
gozam de
alguma forma de estabilida~~ definida em lei d •

5) PROJETO DE LEI N2

1.3e6-A/91 - do
Sr.
Coutinho
que
"~~rescent~
§
2Q ao
Consol idaç~o das Leis do Trabalho".

Josi
Carlos
art.
482
de:\

6) PROJETO DE LEI N2 2 •• 9~-A/92
do
Poder
Executivo
(Mensagem nQ 46/92)
que "autoriza a
reversão r
ao
Munic{pio de Alim Para{b •• Estada de Minas Gerais.
do
i'móvE:I que menciona" ..

7)

DE LEI N2 3.643-A/93 - do
Sr.
Wa I dom i ro
Fioravante - qu~ "altera a
Lei
nQ T.998 r
de
1:1. ,de
i n'st j't Il i Q
janei~o de 1990~ que regula o Abono Salarial.
Fundo de Amparo ao Trabalhador
FAT.
e
dá Ol.ltras
providências".

8)

DE LEI Nº 5.362-A/9. - do pr. Geraldo Alckmin
Filho - que "institui a Residência Midico-Veterinária e
determina outras providências".

PRO~ETO

PRO~ETO

PAUTA N2 37194

A - Proposicões sujeitas à apreciacão do Plenário da Casa

PRIORIDADE
EH--PLEN~R 10 ·AO pt --MS! -8. 382-A/86 - ql.1(~
sobre competência
para eleger
presidentes de
drgãos fiscalizadores do exerc{cio profissional".

1) EHENDA OFERECIDA
Ndisp~e

RELATOR: Deputado BENEDITO DE FIGUEIREDO
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PARECER: pela
constitucionalidade r
técnica legislativa.

j

_._.~-

... .. ,- ._-

IJr i di c' idade

2) EMENDA OFERECIDA EM PLEN~RIO AO PL NQ 8~Sl.-A/B6 - que
Ndisp~e sobre o direito do assinante. transferência
do
telefone r nos lugares onde o servi~o ~ explorado por
mais de uma empresa r nas condi~~es que especifica N•
RELATOR: Deputado GERSON PERES
PARECER~ pela
constitucionalidade r
tecnica legislativa.

j IJr i d i c idade

TRAMITACIO ORDIN'RIA
3) EMENDA OFERECIDA EM PLEN~RIO AO PL NQ 1.72e-A/89 - que
Uestabelece condi~~es mlnlmas de seguran~a para
o
transporte coletivo de escolares N•
RELATOR: Deputado ED~SIO PASSOS
constitucionalidade r
PARECER: pela
t~cnica legislat iva.

4)

juridicidade

e

EMENDA OFERECIDA EM PLEN~RIO AO PL NQ 2.857-A/89 - qU€
Nassegura prioridade de atendimento &m
institui'~es
~inanceira5 a idosos, mulheres
9r~vidas
e deficientes
f{~;;iC:(JsN"

RELATOR: Deputado NESTOR DUARTE
PARECER: pela inJuridicidade"

5) EMENDA OFERECIDA EM PLEN~RIO AO PL NQ 3.291-A/89 - que
Ndisp~e sobre
abatimento de gastos com medicamentos
comprovadamente
adquiridos
para
tratamentos
de
deficientes f{sicos e mentais na declara~~o do Imposto
de Renda da pessoa f{sica N •
RELATOR: Deputado PRISCO VIANA
pela injuridicidade.

PARECE~:

8 - Propos;cões suj. à apreciacio conclusiva das Co.issies

PRIORIDADE
6) PROJETO DE LEI NQ 5.644-C/9. - do
(Mensagem n9 543/90) - que Nmodifica

Poder
Executivo
o Decreto-lei nº

~

73I)X
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2.404 p de 23 de dezembro de 1987 p
que dispõe sobre o
Adicional ao Frete para a Renova~ão da Marinha Mercante
(AFRMM) e o Fundo da Marinha Mercante <FMM) e d~ outras
providências".
RELATOR: Deputado CARLOS KAYATH
PARECER: pela
constitucionalidade p
Juridicidade
e
técnica legislativa do PL 3448-92 p
apensado.
Cabe à CCJR apreciar tão-somente o apenso.
7) PROJETO DE LEI NR 3.1eS-A/92 - do Senado Federal
(PLS
nQ 37/92) - que "regula o direito dos companheiros a
alimentos e à sucessão".
RELATOR: Deputado ED~SIO PASSOS
constitucionalidade p
Juridicidade
e
PARECER: pela
técnica legislativa
ep
no
mérito p
pela
aprovacão deste p na Torma do substitutivo da
Comissão de Seguridade Social e Família.
TRAMITACIO

ORDIN~RIA

8) PROJETO DE LEI NR 2.1e4-A/91 - do Sr. J~ckson Pereira que "estabelece data-base dnica~ a nível nacional p
para
o reaJtiste salarial dos
radialistas p
jornalistas p
publicitários e gr~Ticos".
RELATOR: Deputado VALTER PEREIRA
juridicidade
PARECER: pela
constitucionalidade p
técnica legislativ~~ deste e da en\enda
proposic:ão
Comissão de Trabalho.CEsta
retirada de pauta e~ 26.04.94)

e
da
Toi

PAUTA Nº 38/94

A -

Proposi~ões

sujeitas à apreciação do Plenário da Casa
URGÊNCIA

i) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ
dE Rela~5es Exteriores (Mensagem
"aprova o texto da Convenç~o
Obriga~~o Alimentar p concluída em
julho de 1989".
.

4.8/94 - da
Comis5~o
nQ 387/93-PE>
que
Interamericana
sobre
Montevidéu p em 15 de

RELATOR: Deputado VASCO FURLAN
PARECER: pela
constitucionalidade p
juridicidade
e
técnica legislativa
ep
no
mérito p
pel<.'\
c\ provação.
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2) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 411/94 - da
Comissio
de Rela~Wes Exteriores (Mensagem n9 45i/93-PE)
que
uaprova o texto do Acordo sobre o
Exerc{cio
de
Atividades Remuneradas
por
parte de Dependentes do
Pessoal Diplom'tico p Consular p Administrativo e Tdcnico p
celebrado entre o Governo da Repdblica do Brasil
e o
Governo da Repdblica Oriental do Uruguai p em Monteviddu p
em 11 de Junho de 1993#.
RELATOR: Deputado EUCLYDES MELLO
PARECER: pela
constitucionalidade p
Juridicidade
tdcnica legislativa, com emenda.

8 -

Propo.i~õ ••

suj. à

~pr.ci.~io

e

conclusiva das Coaissõ••

PRIORIDADE
3) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N9 369/93 -- da
Com i ssão
d~
Ciência e
Tecnologia,
Comunica~ão e
In~ormát;ca
(Mensagem n9 440/92-PE) - que Naprova o ato que renova a
concessão outorgada à R'dio Sociedade Vera Cruz Ltda.,
para explora~ servi~o de radiodifusio sonora em onda
N
m~dia, na cidade de Goian~siap Estado de Goiás •
RELATOR: Deputado VASCO FURLAN
PARECER: pela
constitucionalidade,
técnica legislativa.

Juridicidade

e

4) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO NQ 4••/94 - da
Comissio
de Ciência e
Tecnologia p Comunica~io e
Informática
(Mensagem n9 425/92-PE) - que Naprova o ato que renova
concessão outorgada à Rádio Televisão Vanguarda Ltda.,
para explorar servi~o de radiodifusão de sons e
imagens
(televisio), na cidade de Corn~lio Procópio p Estado do
Paraná N •
RELATOR: Deputado CARLOS KAYATH
PARECER: pela
constitucionalidade p
técnica legislativa.

Juridicidade

e

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Horário: 10 horas

Local: Sala 19, Anexo II

A - PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DA
CASA:
URGÊNCIA
1) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 419/94 - da Comissão
de Relações Exteriores (Mensagem nO 669/93) - que "aprova o texto do
Acordo sobre Serviços Aéreos, celebrado entre o Govemo da República
Federativa do Brasil e a República Federal da Áustria, em Viena em 16 de
julho de 1993".
RELATOR: Deputado ÉLIO DALLA-VECCHIA
PARECER: Favorável
B - PROPOSIÇÕES SUJEITAS À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS
COMISSÕES:
TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
2) PROJETO DE LEI N° 1.337-A/91 - Paulo Ramos - que "restabelece
direitos aos servidores militares que se encontrem e/ou passarem para a
inatividade".
(Apenso o Projeto de Lei nO 1.525/91).
RELATOR: Deputado ALACID NUNES
PARECER: Contrário a este e ao de nO 1.525/91, apensado.

3) PROJETO DE LEI N° 3.410-A/92 - do Sr. Carlos Lupi - que "dispõe
sobre a venda de bens imóveis pelos Ministérios da Aerenáutica, Exército e
Marinha, sobre a "aplicação do produto da operação e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ DIRCEU
PARECER: Contrário

4) PROJETO DE LEI N° 3.627-A/93 - do Sr. Aloísio Vasconcelos - que
"altera a Lei n° 4.375, de 17 de agosto de 1964 - Lei do Serviço Militar":
RELATOR: Deputado ALOÍSIO VASCONCELOS
PARECER: Contrário

5) PROJETO DE LEI N° 3.655-A/93 - do Sr. Carlos Lupi - que "considera
a banda de música "PATRIMÔNIO MUSICAL DA CULTURA
BRASILEIRA" e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ETEVALDA GRASSI DE MENEZES
PARECER: Contrário

6) PROJETO DE LEI N° 3.833/93 - do Sr. Eliel Rodrigues - que "dispõe
sobre o uso, pelas polícias federal, civis e militares, das annas de· fogo
apreendidas" .
RELATORA: Deputada ETEVALDA GRASSI DE MENEZES
PARECER : Contrário
7) PROJETO DE LEI N° 3.856/93 '- do Sr. Paulo Ramos - que "dispõe
sobre o exercício de atividade profissionalhberal, no meio civil, por militares
da ativa".
RELATORA: Deputada ETEVALDA GRASSI DE'MENEZES
PARECER : Contrário

8) PROJETO DE LEI N° 4.328/93 - do Sr. Valdir Colatto - que "pennite a
aquisição, por usucapião especial, de imóveis rurais na faixa interna de 150
quilômetros de largura, paralela à linha divisória terrestre do território
nacional, alterando a Lei nO 6.96~, de 10 de dezembro de 1981, e dando
outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO FAGUNDES
PARECER: Contrário

9) PROJETO DE LEI N° 4.446/94 - do Sr. Jair Bolsonaro - que "dátl0va
redação aoparágrafo 2° do artigo 101 da Lei n° 6.880, de 9 de dezembro de
1980, qUê IIdispõe sobre o Estatuto dos Ministérios".
RELATOR: Deputado ÉLIO DALLA-VECCHIA
PARECER: Contrário
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AVISO N° 5/94

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
Início:
09/05/94
Ténnino: 13/05/94

Local: Sala 19, Anexo II
Horário: 9 às 12 e 14 às 18b

1) Projeto de Lei nO 4.519/94 - do Sr. Jair Bolsonaro - que "dispõe sobre a
pennanência de Sargento do Quadro Especial, de que trata o Decreto nO
86.289, de 11 de agosto de 1981, no serviço ativo do Exército".
RELATOR: Deputado EDMAR MOREIRA:
2) Projeto de Lei nO 4.532194 - do Sr. José Carlos-Aleluia - que "dispõe sobre a
arrecadação de taxa de ilwninação pública por concessionária de serviço
público federal de energia elétrica",
RELATOR: Deput4do WERNER WANDERER:

COMISSÃO -DE DESENVOLVIMENTO

URBANO E INTERIOR
Local: sala 17, Anexo \I

Horário: 10 h

PAUTA N° 11/94
REQUERIMENTO:
do Senhor Deputado Welinton Fagundes solicitando a realização de reunião de
audiência pública com a presença do Senhor Ministro da Integração Regional,
Deputado Aluísio Alves, para prestar esclarecimentos sobre os Programas de
Desenvolvimento Regional, bem como do Projeto de Transposição das Águas do Rio
São Francisco até o Estado do Rio Grande do Norte.

DIÁRIO DO
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COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA
E-COMÉRCIO
Local: Sala 112, Bloco das Lideranças

Horário: 10 horas
PAUTA N° 11/94

A - REQUERIMENTO - do Sr. Ervin Bonkoski - solicitando a reativação da Subcomissão
Especial 'de Turismo.
'

B - RELATÓRIO:

1)P~OPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE NO 91/93 - do Sr. Haroldo Lima - que
" "determina "investigação dos atos qa Comi5Sio Diretora do Programa Nacional de
De$4!statização relativos ao leUlo de pn\tatização da COSIPA e das negociações envolvendo
o controle acionário da siderúrgica".
RELATOR: Deputado GONZAGA MOTA
PARECER: pela prejudicialidade
'

C - PROPOSIÇÓES SUJEITAS À APRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DA CASA:

URGêNCIA
i

;:

'<

(

'i.

_;

_,

_

••

2) 'PROJETO DE OECRETO LEGISLATIVO N- 260/93 - da ComissAo de Relações Exteriores
(Mensagem n· 847192 - PE) - que "aprova os textos do Convênio Constitutivo. e do de
Administração do' Fundo Multilateral de Investimentos, celebrado, em princípio, entre o
Banco Interamericano, de Desenvolvimento e os.países doadores, entre os quais o Brasil, 'em
11 de fevereiro de 1992".
RELATOR: Deputado PAULO MOURÃO
PARECER: favorável

PRIORIDADE

3) PROJETO DE LEI N- 7.837/88· do senado Federal (PLS n· 138183) • que "dispõe sobre a
distribuiçAo eventual de lucros a empregados".
(Apenso o Projeto de Lei n- 3.409192)
RELATOR: Deputado ROBERTO FREIRE
PARECER PRELIMINAR: pela distribuiçAo à ComissAo de Trabalho, de Administração e
serviço Público para se manifestar em relação aos pontos referentes à matéria de sua
compet6ncia, para.. que, posteriormente, a ComissAo de Economia, Indústria e Comércio
possa se pronunciar
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4) EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N- 8.51 G-Al88 - que "dispOe
sobre o direito do assinante • transferência do telefone, nos lugares onde o serviço é
exptorado por mais de uma empresa, nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado ISRAEL PINHEIRO
PARECER: favorilvel
5) PROJETO DE LEI N° 1.617/89 - do Sr. Carlos Cardinal - que "disciplina a exploração direta
de atividades econômicas pelo Estado e dá outras providências (Artigo 173, parágrafos 4° e
50'· da Constituição)".
(Apenso o Projeto de Lei nO 1.900/91)
RELATOR: Deputado GIOVANNI QÜEIROZ
PA'RECER:' contrário ao Projeto de Lei n° 1.617/89, principal, :e favorável ao Projeto de Lei
nO 1.900/91, apenso, na forma adotada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço
Público, com emenda apresentada pelo Relator.

6) EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 2.10o-Al89 - que
"assegura ao consumidor o conhecimento dos tributos incidentes sobre as mercadorias
comercializadas, na forma do inciso 5° do artigo 150 da Constituição".
(Apensos os Projetos de Lei nOs 3.293189 e 3.267/89)
RELATOR: Deputado ISRAEL PINHEIRO
PARECER: favorável às emendas de nOS 2, 4 e 6 e pela prejudicialidade das de nOs 1, 3 e 5,
apresentadas ao Projeto de Lei n° 3.267/89, apenso

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7) PROJETO DE LEI N- 4.054/84 - do Sr. Victor Faccioni - que "limita de 12 a 16 anos a idade
do aprendiz, modificando disposição do art. 80 da CLr
RELATOR: Deputado HAROLDO SABÓiA
PARECER: contrário

8) EMENDAS OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE tEl N- 1.706-A/89 - que
"dispOe sobre as sociedades cooperativas".
(Apensos os Projetos de Lei nOs 3.525/89,3.559/89,3.727/89,3.768189,3.912189 e 4.799/90)
RELArOR: Deputado FETTER JÚNIOR
PARECER: favorilvel às emendas de nOS 11, 16, 18, 24, 33'f' 38,44 e 45; favorável às
emendas de nOS 5, 25, 28, 30, 32 e 34, com subemendas; fav vel às emendas de nOS 2, 9,
15, 20, 22 e 23, com adoçA0 das subemendas da ComissAo
Agricultura e Política Rural;
contrilrio às emendas de n-Si, 4 ,6 ,7 ,8 ~ 10,12,13,14,17 ,/9 ,21 ,27/,28,29 ,31 ,37,38,
39,49-,41,42 ,43,~ ,47, 48 e 49; e pela prejudicialidade da erTlenda n- 3

9) PROJETO DE LEI N- 3.583189 - do Sr. Paulo Paim -que "dispOe sobre a devolução das
parcelas pagas no caso de desistência dos consórcios e dá outras providências".
(Apenso o Projeto de Lei n- 2.470191)
RELATOR: Deputado SAULO COELHQ
PARECER: favorilvel, com substituti~o, e I pela rejek;Ao do Projeto de Lei n- 2.470191,
apenso.
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10) PROJETO DE LEI N- 3.634189 • do Sr. Geraldo Alckmin Filho· que "isenta do Imposto
sobre Produtos Industrializados· IPI, os veiculos automotores adquiridos por taxistas, na
fonna em que ~pecifica".
,
(Apensos os Proj~~ de L ei nes 3.890189, 5.069190 , 1.630191 e 4.453194)
RELATOR: Deputado OSÓRIO ADRIANO
PARECER: favorável ao Projeto de Lei nO 3.634189, principal, e aos de nOS 3.890189,
5.069190, 1.630191 e ao 4.453194, apensos, com substitutivo

D· PROPOSIÇOES SUJEITAS À APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSOES:
PRIORIDADE
11) PROJETO DE LEI N° 4.566-8189 • do Senado Federal (PLS nO 240/89) • que "estabelece
prazo de dois anos para que as fábricas de alimentos adotem a técnica de costura eletrônica
no acondicionamento de enlatados e detennina a impressão, no rótulo ou na parte externa da
embalagem, do número de lote, da data de fabricação e da validade do alimento
acondicionado".
RELATOR: Deputado VITTORIO MEDIOU
PARECER: favorável, nos tennos do substitutivo da Comissão de Defesa do Consumidor,
Meio Ambiente e Minorias e contrário às emendas nOS 1 e 2, apresentadas nesta Comissão

12) PROJETO DE LEI NO 2.438191 • do Sr. Fábio Feldmann· que "disciplina as atividades
industriais e de transporte de produção ou materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou
explosivos, em confonnidade com o disposto nos artigos 22 e 225 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado GILSON MACHADO
PARECER: contrário

13) PROJETO DE LEI N- 4.203193 • do Senado Federal (PLS nO 2193) - que "dispõe sobre a
criação de Zona de Processamento de ExportaçOes • ZPE, no municipio de Imbituba, Estado
de Santa Catarina".
RELATOR: Deputado JARVIS GAIDZINSKI
PARECER: favorável

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

14) PROJETO DE LEI N-724-C/91 • do Sr. Paulo Ramos· que "proibe a publicidade relativa ao
consumo de fumo e derivados de bebidas alcóolicas".
(Apensos os Projetos de Lei nes 956191 e 1.638/91)
RELATOR: Deputado JOÃO MENDES
PARECER: contrério ao Projeto de Lei nO 724-C/91, aos apensos e às emendas
apresentadas nesta Comisslo.

15) PROJETO DE LEI N- 1.224-AI91 • do Sr. Antonio Car10s Mendes Thame • que "estabelece
a obrigatoriedade de dispositivo de acionamento bimanual simultâneo em prensas,
guilhotinas e méquinas assemelhadas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado VITTÓRIO MEDIOU
.
PARECER: favorável, com substitutivo

7405

Maio de 1994
-_.

"

~._.

,",o

16) PROJETO DE LEI N-1.636191 - do Sr. José Cartos Coutinho - que "dispõe sobre a polftica
de compras govemamentais e dê outras providências".
RELATOR: Deputado JOÃO MENDES
PARECER: favorével ao projeto e à emenda apresentada nesta Comissao

17) PROJETO DE LEI N° 1.686/91 - do Sr. João Mendes· que "cria incentivos e benefícios para
pequenas e médias empresas brasileiras de capital nacional".
RELATOR: Deputado ERVIN BONKOSKI
PARECER: contrário

18) PROJETO DE LEI N° 2.300/91 • do Sr. Beto Mansur - que "autoriza a criaçao de Zona de
Processamento de Exportaçao e dá outras providências".
(Apensos os Projetos de Lei nOs 2.528/92 e 2.993/92)
RELATOR: Deputado ISRAEL PINHEIRO
PARECER: contrário ao Projeto de Lei nO 2.300/91, principal , e aos Projetos de Lei nOS
2.528192 e 2.993/92, apensos

19) PROJETO DE LEI N- 2.«8191 - do Sr. Osvaldo Bender - que "cria área de livre comércio
no Município de Sant'Ana do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR
PARECER:-favorável

20) PROJETO DE LEI N- 2.693192 • do Sr. Sérgio Cury - que "dispõe sobre o congelamento dos
valores mensais dos aluguéis residenciais".
RELATOR: Deputado GILSON MACHADO
PARECER: contrério

21) PROJETO DE LEI N- 2.n1-A/92 - do Sr. Luiz GirA0 - que "autoriza o uso de Gás Liquefeito
de Petróleo (GLP) como combustível de veiculos automotores utilizados no meio rural e dá
outras providências".
(Apenso o Projeto de Lei n· 3.297192)
RELATOR: Deputado JOSÉ MÚCIO MONTEIRO
PARECER: contrério ao Projeto de Lei n· 2.n1-A/92, principal, e ao Projeto de Lei n·
3.297192, apenso, e às emendas adotadas pela ComissAo de Minas e Energia

22) PROJETO DE LEI N- 2.838192 • do Sr. Luciano Pizzatto - que "dispõe sobre a instituiçAo de
Comisslo Intema de Meio Ambiente".
RELATOR: Deputado JARVIS GAIOZINSKI
PARECER: contrério
VISTA: o Deputado VITTORIO MEDIOLI apresentou voto em separado, 1avorével, com
substitutivo
.

23) PROJETO DE LEI N- 3.193192 - do Sr. André Benassi - que "dispõe sobre o protesto de
Utulas e dê outras providências".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR
PARECER: pela prejudicialidade do projeto e das emendas apresentadas nesta Comisslo
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24) PROJETO DE LEI N- 3.339192 - do Sr. Luiz Moreira - que 'oma obrigatória a indicaçAo nas
embalagens dos produtos dietéticos e similares, pelas indústrias fabricantes, das quantidades
de edulcorantes utilizados em suas composições".
RELATOR:Deputado VITTORIO MEDIOLl
PARECER: favorável ao projeto e contrário à emenda apresentada nesta Comissão
25) PROJETO DE LEI N° 3.457/92 - do Sr. Max Rosenmann - que "cria incentivo fiscal do
imposto sobre produtos industrializados - IPI, para indústrias que venham a se estabelecer
em municípios, nas condições que especifica".
RELATOR: Deputado JOSÉ MUCIO MONTEIRO
PARECER: contrário

28) PROJETO DE LEI N- 3.640193 - do Sr. José Fortunati - que "altera o artigo 90 da Lei nO
7.256, de 27 de novembro de 1984, que "estabelece normas integrantes do Estatuto da
Microempresa, relativas ao tratamento diferenciado, simplificado e favorecido, nos campos
administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento
empresarial".
RELATOR: Deputado ISRAEL PINHEIRO
PARECER: pela prejudicialidade

27) PROJETO DE LEI N- 3.860-A/93 - do Sr. Sérgio Cury - que ~dispOe sobre a obrigatoriedade
de fabricaçAo de tecido e calçado do tipo popular, pelas ind{!'!Ji,rias do ramo, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR
PARECER: contrário

28) PROJETO DE LEI NO 4.129~3 - do Sr. Carlos Roberto Massa - que "prolbe a fabricaçao e
comercializaçAo de brinquedos que reproduzam armas de,. fogo e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado RUBEM MEDINA
PARECER: contrário

29) PROJETO DE LEI NO 4.158193 - do Sr. Marcelino Romano Machado - que "concede isençAo
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI a caminhOes e utilitários adquiridos por
feirantes".
(Apenso o Projeto de Lei ri' 4.404194)
RELATOR: Deputado ISRAEL PINHEIRO
PARECER: contrário ao projeto principal e ao Projeto de Lei nO 4.404194, apenso
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COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
E DESPORTO
AVISO NSi 31/94

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Início: 10/05/94
Término: 11/05/94

Local: Anexo 11, sala 15
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h30

AS PROPOSIÇÕES ABAIXO SOMENTE
POR MEMBROS DA COMISSÃO.

RECEBERÃO DESTAQUES APRESENTADOS

01.PROJETO DE LEI .Si 1.965/91 - do Sr. Aloísio Vasconcelos "dispõe sobre o Dia do Mecânico".

que

RELATOR: Deputado Alvaro Valle
PARECER: contrário
02.PROJETO DE LBI RR 3.792/93 - do Sr. Fábio Feldmann - que "dispõe sobre a educaçio ambiental, institui a Política Racional de
Educaçio Ambiental e dA outras providências".
RELATOR: Deputado FlAvio Palmier da Veiga
PARECER: favorAvel
03.PROJETO DE LSI RR 4.279/93 - ao Sr. Alacid Runes - que "cria,
no calend6rio nacional, o 'Dia do Igventor', a ser comemorado
e. 12 de novembro".
RELATOR: Deputado Carlos Lupi
PARECER: contrArio
94.PROJBTO DE LEI NR 4.467/94
do Sr. Jos' Maria Eymael - que
"cria o Dia Racional do ~dministrador de Recursos Humanos".
RELATORA: Deputada Angela Amin
PARECER: contrArio
.
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AVISO N2 32/94
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início: 09/05/94
Término: 13/05/94

Local: Anexo 11, sala 15
Horário: 9h às 12h e 14h às

18h30

PROJETO DE LEI N2 4.533/94
do
Sr.
Evaldo Gonçalves que "dispõe sobre a denominação do Campus da Universidade Federal
da Paraíba, em Campina Grande".
RELATOR: Deputado Mário de Oliveira

AVISO N2 33/94
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
Local: Anexo 11, sala 15
Horário: 9h às 12h e 14h às

Início: 10/05/94
Término: 16/05/94

18h30

OI.PROJETO DE LEI HQ 4.537/94
do
Sr. Tuga Angeramd
que "institui o Dia do Funcionário do Sistellla Penitenciário".
RELATOR: Deputado Alvaro Valle
02.PROJETO DE LEI HQ 4.544/94 - do Sr. Mauro Sampaio - que "dispõe
sobre a denominação de
'Escola Técnica Professora Cícera
Germano' à Escola Técnica Federal de Juazeiro do Horte, no
Estado do Ceará".
RELATORA: Deputada Maria Valadão

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
LOCAL: SALA 5, ANEXO 11

~

Horário: 10 h
PAUTA N2 02/94

A - RELATÓRIO:
1) PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N2 80/93 -

do Sr. Jackson

Pereira - que "propõe que a Comissão de Finanças e Tributação, na
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com

a
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legislação

vigente,

desenvolva trabalho para analisar os procedimentos adotados pela
CVM - Comissão de Valores

Mo~iliários,

nos processos abertos para

apurar irregularidades praticadas no mercado de capitais".
RELATOR: Deputado José Aníbal
PARECER: pela implementação da Proposta
2)

PROPOSTA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE N2 90/93 -

do Sr.

Nilson

Gibson - que "solicita ao Tribunal de Contas da União a apuração
de operação do perdão do ICMS na transação de aquisição de ações
do Governo do Estado de Pernambuco".
RELATOR: Deputado Luiz Carlos Hauly·
PARECER: pelo não acolhimento da Proposta
B - PROPOSIÇÕES

SUJEITAS A APRECIAÇÃO PELO PLENÁRIO DA CASA:
PRIORIDADE

3) INDICAÇÃO lfS2 32/91 - da CPI da Fome de Agricultura e
pronunciem

sobre

Política Rural
a

compensação

e

de

"sugere que as Comissões
Finanças

tributária

e

Tributação

dos

Estados

se
que

isentaram de ICMS os alimentos básicos, através de repasses do IPI
incidente sobre outros produtos".
RELATOR: Deputado Mussa Demes
PARECER: pela

inadequação financeira e orçamentária e, no mérito,

pela rejeição
4) EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO An PROJETO DE LEI Ng l09-A/89
que "estabelece normas para o adequado tratamento tributário do
ato cooperativo".
RELATOR: Deputado Germano Rigotto
PARECER:

pela adequação financeira e

orçamentária e,

no mérito,

pela aprovação das Emendas nQs 2, 4 e 7; pela aprovação,
com subemendas, das de nQs 5, 6 e 8; e pela rejeição das

de nQs 1 e 3
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Maria Eymael devolveu o Projeto, sem mani-

festação escrita
PARECER REFORMULADO:

pela adequação financeira e orçamentária e,
no mérito, pela aprovação da emenda n Q 3, com subemenda
e, pela rejeição das de nQs 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8

5) PROJETO DB LEI Ng 2.699/92 - do Senado Federal (PLS nQ 70/91) que "dispõe sobre os crimes de sonegação fiscal,

de apropriação

indébita de tributo ou de contribuição social, modifica a Lei n Q
8.137, de 27 de dezembro de 1990, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado José Maria Eymael
PARECER: pela aprovação, com emenda
ORDINÁRIA
6) EXBNDA OPBRECIDA EX PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Ng 2.650-A/89 -

que

"dispõe

sobre

destinação

às

entidades

filantrópicas

de

mercadorias apreendidas".
RELATOR: Deputado José Falcão
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e,
pela aprovação,

no mérito,

com adoção da subemenda da Comissão de

Economia, Indústria e Comércio
7) BKBNDAB OFERECIDAS EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI Ng 3.132-A/S9

-

que "dá nova redação ao artigo 10 da. Lei n Q 7.418,

dezembro

de

1985,

que

institui

o

Vale-Transporte

e

de 16 de
dá

outras

providências".
RELATOR: Deputado Mussa Demes
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária das
Plenário nQs 1 e 2

Emendas

de

S) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Ng 339/93 - Do Sr. Odelmo Leão -

que "susta a aplicação do disposto no artigo 46 da Resolução do
Banco Central do Brasil nQ 1.914, de 11 de março de 1992".
RELATOR: Deputado Paulo Mandarino
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PARECER: pela rejeição

c - PROPOSIÇÕES SUJEITAS A APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES:
PRIORIDADE
9) PROJETO DI LEI NQ 188/91 - do Senado Federal (PLS n 2 89/90)

-

que "determina a seleção objetiva de pessoas submetidas a
fiscalização de tributos federais e equipara ao crime de
prevaricação a interferência contrária por autoridades pol1ticas e
administrativas.".
RELATOR: Deputado Pedro Novais
PARECER: pela aprovação
10) PROJBTO DB LBI NA 3.248/92 - do Tribunal de Contas da União -

que "dispõe sobre o Quadro Pr6prio de Pessoal da Secretaria do
Tribunal de Contas da União e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Jackson Pereira
PARECER: pela aprovação, com substitutivo, e pela aprovação das
emendas apresentadas na Comissão n 2 s 8, 12, 13, 14, 15,
17, 18, 19, 21, 23, 32, 33, 38, 39, 40 e 41, com 5 subemendas; pela aprovação parcial das emendas n 2 s 11 e 31;
e pela rejeição das de n 2 s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
16, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37 e
42

TRUITAÇlo ORDINiRIA
PROJBTO DB LBI NQ 2.519/92 - do Sr. Jackson Pereira - que
"torn~ obrigat6rio o registro do valor real nas transações de bens
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Mussa Demes
PARECER: pela adequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição
11)
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12)

PROJETO DE LEI N2

"proibe

às

3.967/93

instituições

-

do Sr.

financeiras

a

Jackson Pereira -

abertura

de

contas

7413

que
sem

identificação de seu titular".
RELATOR: Deputado Flávio Rocha
PARECER: pela aprovação, com el1endai pela aprovação da emenda n g 1
e pela rejeição da emenda ng 2, apresentadas na Comissão
13) PROJETO DE LEI N2 4.250/93 - do Sr. João Thomé Mestrinho - que.

"proibe destinação de

receitas

orçamentárias a

titulo de

fundo

perdido".
RELATOR: Deputado Jackson Pereira
PARECER: pela inadequação financeira e orçamentária e, no mérito,
pela rejeição

COMISSÃO DE MINAS E 'ENERGIA
Local: Sala n° 21, Anexo 11

Horário: 9h e JOmin
PAUTA N° 07/94

A - REQUERIMENTO
1 - Dos Senhores Deputados AGOSTINHO VALENTE e CARLOS SANTANA - solicitando

realização de audiência pública para tratar da política de privatização do Setor Elétrico,
particularmente da Light e da Excelsa, sugerindo como convidado o Senhor A1exis Stepanenko, Ministro de Minas e Energia, e outras autoridades.

B - PROPOSIÇÕES SUJEITAS A APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES:
TRAMITAÇÃO COM PRIORIDADE

2 - PROJETO DE LEI N° 2.035/91 - do Senado Federal (PLS 15/91) - que "dispõe sobre a
matriz energética nacional no plano plurianual, e dá outras providências."
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RELATOR: Deputado RUBEN BENTO
PARECER: pela APROVAÇÃO. com substitutivo
VISTA: Deputado MARCOS LIMA, que não apresentou manifestação escrita.

3 - PROJETO DE LEI N· 3.131192 - do Poder Executivo (mensagem nO 621/92)- que
"dispõe sobre a absorção. pela União. dos custos excedentes decorrentes da construção e
operação de usinas nucleoelétricas pela empresa FURNAS - Centrais Elétricas S/A. "
RELATOR: Deputado JOSÉ SANTANA DE VASCONCELOS
PARECER:pdaAPRpVAÇÃO

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4t - PROJETO DE LEI N° 1.699/91 - do Sr. Maurici Mariano - que "estende aos municípios

refinadores de petróleo os beneficios das leis nOs 7.990. de 31 de janeiro de 1990. e 8.001.
de 13 de março de 1990."

RELATOR: Deputado ALBERTO HADDAD
PARECER: pela APROVAÇÃO. com substitutivo. e rejeição da emenda apresentada ao
substitutivo.
VISTA: Deputado ALCIDES MODESTO. que não apresentou manifestação escrita.

5 - PROJETO DE LEI N° 4.169193 - do Sr. Virmondes Cruvinel - que "dispõe sobre a utilização de gás liquefeito de petróleo GLP. como combustível, nos veiculos automotores
destinados a serviços em propriedades rurais de agricultura alimentar."
RELATOR: Deputado MURILO PINHEIRO
PARECER: pdaAPROVAÇÃO

6 - PROJETO DE LEI ~ 4.302193 - do Sr. Nelson Morro - que "isenta do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, os objetos de cristal de chumbo que especifica e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado MAURO BORGES
PARECER: pela REJEIÇÃO

Maio de 1994

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I)

Quarta-feira 11

7415

AVISO N° 02194

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
Local: Sala 21, Anexo 11
Horário: 9h às 12h e 14h às 18h

Início: 10.0S.94
Término: 16.0S.94

PROJETO DE LEI ~ 4.516194 - do Sr. Sidney de Miguel- que 1IIfte'ra"TLei nO 6.453, de
17 de outubro de 1977, que "dispõe sobre a responsabilidade civil por danos nucleares e a
responsabilidade criminal por atos relacionados com atividades nucleares, e dá outras
providências."
RELATOR: Deputado MAURO BORGES

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E

FAMíliA
Local: Sala 9, Anexo II

Horá-rio: 10h

PAUTA Ng 7/94
A - PROPOSIÇÃO SUJEITA

À

APRECIAÇÃO PELO PLENARIO DA CASA:

TRAMITAÇÃO ORDINARIA

1)

EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 1.759-AJ89 que "suprime a exigência de idade para a aposentadoria nas entidades de
previdência complementar".
RELATOR: Deputado OLAVO CALHEIROS.
PARECER: favorável.

B - PROPOSIÇÕES SUJEITAS

À

APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSÕES:
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PRIORIDADE

2}

PROJETO DE LEI N° 3.800/93 - do Senado Federal (PLS 170/91) - que "altera o
artigo 7° da Lei nO 8.134, de 27 de dezembro de 1990, para permitir novas
deduções no imposto de renda das pessoas físicas".
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO.
PARECER: favorável.

3)

PROJETO DE LEI N° 4.128193 - do Poder Executivo (Mensagem nO 551/93) - que
"dá nova redaçao ao § 1° do artigo 6° da Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui Plano de
Custeio". (Apenso: PL 2.144191).
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO.
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e ao de nO 2.144/91, apensado.

TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
4)

PROJETO DE LEI N° 4.536/89 - do Sr. Victor Faccioni - que "limita contribuição
das entidades públicas aos fundos de previdência e pensões especiais e
complementares".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: contrário.

5)

PROJETO DE LEI N° 4.751/90 - do Sr. Elias Murad - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do ensino sobre as drogas entorpecentes e psicotrópicas e
sobre a AIDS ou SIDA a nível do 1° e 2° graus de ensino e nos cursos de
formação de professores, com ênfase especial nos aspectos científicos da
prevenção e da educação sexual".
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO.
PARECER: favorável.

6)

PROJETO DE LEI N° 5.732190 - do Sr. Adylson Motta - que "institui o "Benefício
Odontologia" para o atendimento dos trabalhadores de baixa renda e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO.
PARECER: favorável, com emenda.
VISTA: o Deputado Liberato Caboclo apre.,entou voto contrário.

. 7)

PROJETO DE LEI N° 332191 - do Sr. Inocêncio Oliveira - que "determina que a
CEME - Central de Medicamentos, adquira toda a matéria prima necessária à
indústria química farmacêutica".
RELATOR: Deputado LlBERATO CABOCLO.
PARECER: contrário.
VISTA: o Deputado Elias Murad não apresentou manifestação escrita.
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8)

PROJETO DE LEI N° 382191 - da Sr-. Rita Camata - que "dispõe sobre o acesso
da mulher ao mercado de trabalho e determina outras providências".
RELATOR: Deputado DELCINO TAVARES.
PARECER: favorável, com substitutivo, a este e às emendas: nO 2193 (ao Projeto)
e nO 2193 (ao Substitutivo), e contrário às emendas: nO 1193 (ao Projeto) e nOS:
1193 e 3193 (ao Substitutivo).
VISTA: o Deputado Liberato Caboclo apresentou voto em separado, favorável,
com emenda ao substitutivo do Relator.

9)

PROJETO DE LEI N° 620191 - do Sr. E,uler Ribeiro - que "dispõe sobre
consentimento esclarecido do paciente".
RELATOR: Deputado ROBERTO JEFFERSON.
PARECER: favorável.
VISTA: a Deputada Fátima Pelaes não apresentou manifestação escrita.

10) PROJETO DE LEI N° 665/91 - do Sr. Jamil Haddad - que "dá nova redação ao
artigo 4° da Lei nO 3.891, de 26 de abril de 1961, que cria no Departamento
Nacional de Estradas de Ferro o Serviço Social das Estradas de Ferro".
RELATOR: Deputado L1BERATO CABOCLO.
PARECER: favorável, com substitutivo.
11) PROJETO DE LEI N° 706-Al91 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre
exigência de contribuições previdenciárias em processos trabalhistas". .
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO.
PARECER: contrário.
12) PROJETO DE LEI N° 828-Al91 - do Sr. Edson Silva - que "institui Campanha
Nacional de Orientação à População sobre a Cólera".
RELATOR: Deputado DELCINO TAVARES.
PARECER: favorável a este e contrário ao de nO 2.652192, apensado.
13) PROJETO DE LEI N° 946191 - do Sr. Max Rosenmann - que "dispõe sobre a
dedução do lucro tributável, para fins de cálculo do Imposto de Renda das
pessoas jurídicas, das despesas realizadas com programas de !assistência à
saúde dos trabalhadores e de seus dependentes". (apenso: PL 3.807193).
RELATOR: Deputado- L1BERATO CABOCLO.
PARECER: contrário, a este e ao de nO 3.807193, apensado.
14) PROJETO DE LEI N° 953191 - do Sr. Ricardo Murad - que "revoga o parágrafo
único do artigo 5° da Lei nO 3.373, de 12 de março de 1958, que dispõe sobre o
Plano de Assistência ao Funcionário e sua Família".
RELATOR: Deputado MAURiuo FERREIRA LIMA.
PARECER: favorável.
VISTA: a Deputada Rita Camata não apresentou manifestaçAo escrita.
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15) Proj~to de Lei N° 971-A/91 - do Sr. Said Ferreira - que "regulamenta a
atualização e aperfeiçoamento da área de saúde e determina outras
providências".
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO.
PARECER: favorável, com adoção da emenda apresentada na Comissão.
16) PROJETO DE LEI N° 1.056/91 - do Sr. Rubens Bueno - que "altera a redação do
artigo 57 da Lei nO 6.360, de 23 de setembro de 1976, obrigando a inclusão, no
rótulo de medicamentos, do número de registro do produto e do laboratório
fabricante".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA.
PARECER: favorável.
17) PROJETO DE LEI N° 1.133/91 - da sra Regina Gordilho - que "toma obrigatória
a t1uoretização do cloreto de sódio (sal de cozinha), pelas indústrias produtdras,
em todo o território nacional".
.
RELATOR: Deputado MAURíLIO FERREIRA LIMA.
PARECER: favorável.
18) PROJETO DE LEI N° 1.350/91 - do Sr. Roberto Balestra - que "dispõe sobre a
dedução no Imposto de Renda das despesas realizadas por portadores de
diabetes-insulino-dependentes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO.
PARECER: favorável, com substitutivo.
19) PROJETO DE LEI N° 1.516/91 - do Sr. Fausto Rocha - que "institui a figura
jurídi(".a "vínculo religioso"".
RELATOR:· Deputado JOSÉ UNHARES.
PARECER: contrário.
20) PROJETO DE LEI N° 1.521/9'1 - do Sr. José Moura - que "institui o seguro
obrigatório por danos pessoais a espectadores de estádios e casas de diversões
públicas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado RENATO JOHNSSON.
PARECER: favorável, com emendas.
VISTA: o Deputado Valter Pereira, apresentou voto em separado, favorável, com
subemenda à emenda nO 1 do Relator.

21) PROJETO DE LEI N° 1.599/91 - do Sr. Carlos Alberto Campista - que "dá nova
redação ao incíso 1/ do artígo 41 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: favorável a este e contrário ao de nO 2.692/92, apensado.
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22) PROJETO DE LEI N° 1.651/91 - do Sr. José Fortunati - que "proíbe depósito
prévio para internamento em hospitais públicos e privados e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO PORTUGAL.
PARECER: contrário.
VISTA: O Deputado João Paulo apresentou voto em separado, f(;'Qvorável.
23)' PROJETO DE LEI N° 1.664/91 - do Sr. Gilvan Borges - que "detE,rmina' a
participação das agremiações brasileiras de futebol na renda liquida da Loteri~
Esportiva Federal".
RELATOR: Deputado RENATO JOHNSSON.
PARECER: contrário, a este e ao PL 3.225/92, apensado.
24) PROJETO DE LEI N° 1.696191 - do Sr. José Carlos Coutinho - que "dispõe sobre
o reajustamento dos benefícios de prestação continuada na Previdência Social".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: contrário
25) PROJETO DE LEI N° 1.833/91 - do Sr. José Fortunati - que "dispõe sobre a
obrigatoriedade do uso de "bico anti-jato" em recipientes plásticos para.
comercialização de álcool e outros combustíveis líquidos de uso doméstico e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN.
PARECER: favorável.
26) PROJETO DE LEI N° 1.961/91 - do Sr. Clóvis Assis - que "isenta do Imposto
sobre Produtos Industrializados os medicamentos contendo insulina, estabelece
normas para a sua embalagem e comercialização e dá outras providências",
RELATOR: Deputado ANTONIO FALEIROS.
PARECER: contrário.
27) PROJETO DE LEI N° 1.976/91 - do Sr. Edison Fidelis - que "altera disposições
do Código Civil, relativamente à maioridade civil e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ROBERTO JEFFERSON.
PARECER: favorável.
VISTA: a Deputada Rita Camata apresentou voto em separado, contrário.
28) PROJETO DE LEI N° 2.190/91 - do Sr. José Maria Eymael - que "altera a
redação do artigo 146 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, estabelecendo
forma provisória de reajuste para os benefícios da Previdência Social e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: contrário.
29) PROJETO DE LEI N° 2.216/91 - do Sr. Marcelino Romano Machado - que "altera
a redação do caput dos artigos 140 e 141 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de
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1991, que dispõe sobre os Planos de Beneficios da Previdência Social"
.
RELATOR: Deputado MAURíLIO FERREIRA LIMA.
·P.ARECER: contrário a este, e favor:ável ao de nO 3.702192, apensado.
30) PROJETO DE LEI N° 2.325/91- do Sr.. Jackson Pereira - . que "dispõe sO,bre a
utilização por menores, como' defesa pessoal, de aparelhos que emitam
descargas elétricas de pequena intensidade e de "sprays" portadores de
·$ubstllncias.gasosas paralisantes de. efeitos não'prejudiciais ~.vida humana~'.
RELATOR: Deputado ROBERTO JEFFERSON..
PARECER: favorável.
VISTA: aUeputada Rita Camata apresentou v.oto'e:m.sc;tpar~qQ.:Cóntr.ário.
31) PROJETO DE LEI N° 2.461/91 - do Sr. Aécio Neves - que "dispõá sobre
·facilidades para"recebimento de- aposentadorias e pensões, na~ condições. que ..
menciona"..
RELATOR:' Deputado. MAURíLIO F~RRElRA 'UMA.
PARECER: favorável.
32) PROJETO DE LEI N° 2.479192 - do Sr. Paulo Ramo$-:-qye ''tomacompiJ'lsória a
entrega pelo empregador ao empregado, por ocasião do pagamento' do salário,
dos',comprovantes do "recolhim~nto das contribl,JiçQe~ ·obrig~t6~!~s. re~atiyas ao
mês anterior.e-dá outras,providências"..
RELAtOR: 'Deputado'PEDRO CORR~A.
PARECER: favorável.
33) PROJETO DE LEI N° 2.538192 - do Sr. Orlando Pacheco- que "dá nova redação
ao artigo 88 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991 - Plano de Benefícios".
RELATOR: -Deputado ROBERTO JEFFERSON.
.
PARECER: contrário.
34) PROJETO DE LEI N° 2.721/92 - do Sr. Walter Nory - que '!disp6e, sobre a criação
do Fundo de Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: 'Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO..
. PARECER: contrário.
35) PROJETO DE LEI N° 2)25/92 - do Sr. João Mellão Neto- que I'dispõe sobre a
dispensa de pagamento dos encargos sociais por parte das empresas que, em
dificuldades, optem pela'!disponibilidade remunerada dos seus empregados".
.
RELATOR: Deputado DELCINO TAVARES.
PARECER: contrário.
36) PROJETO- DE LEI N° 2.742192 - do Sr. Nan Souza - que "acrescenta dispositivo
ao Decreto-Lei nO 2.445, de 29 de junho de 1988, que "altera a legislação do
Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP e do
Programa de Integração Social- PIS e dá outras providências"
RELATOR: Deputado RENATO JOHNSSON.
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PARECER: contrário.
37) PROJETO DE LEI N° 2.752192 - do Sr. George Takimoto - que "institui outra
fonte de financiamento da Seguridade Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: contrário a este e ao de nO 2.756192, apensado.
38) PROJETO DE LEI N° 2.780192 - do Sr. Adylson Motta - que "obriga os hospitais,
casas de saúde e estabelecimentos assemelhados a manter enfermeiros
diplomados nas condi~s que especifica".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA.
PARECER: favorável, com emenda.
39) PROJETO DE LEI N° 2.787192 - do Sr. Elias Murad - que.."disp6e sobre
aplicações financeiras de entidades filantrópicas e sem fins lucrativos que
participem do Sistema Único de Saúde (artigo 199 da Constituição Federal)"..
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES.
PARECER: favorável, com emenda, e pelo encaminhamento também à
ComissAo de Minas e Energia.

40) PROJETO DE LEI N° 2.790192 - do Sr. Augustinho Freitas-que "estabelece
prazo para o Conselho Nacional de Serviço Social se pronunciar. sobre pedido
de registro como entidades interessadas em· serem classificadas· como de fins
filantrópicos".
RELATOR: Deputado NILTON BAIANO.
PARECER: favorável.
41) PROJETO DE LEI N° 2.830192 - do Sr. George Takimoto - que "suprime prazo de
carência no âmbito da Previdência Social e dá outras providências"~
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO:
PARECER: contrário.
42) PROJETO DE LEI N° 2.835192 - do Sr. Eliel Rodrigues - que "toma obrigatória a
apresentação de exame laboratorial que constate a inexistência de doença
sexualmente transmissível nos requerentes de habilitação para casamento".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE.
PARECER: contrário
VISTA: Os Deputados Maurílio Ferreira Lima e Liberato Caboclo não
apresentaram manifestação escrita.
43) PROJETO DE LEI N° 2.842192 - do Sr. Jackson Pereira - que "altera a redação
do "caput" do artigo 48 e do artigo 143 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991,
que "dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências'"'.
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO
PARECER: favorável a este, e contrário ao nO 3.603193, apensado.
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44) PROJETO DE LEI N° 2.898/92 - do Sr. Sérgio Arouca - que "cria a Guia de
Pagamento dos Benefícios Previdenciários, dispõe sobre a forma de pagamento
dos benefícios da Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: contrário.
45) PROJETO DE LEI N° 2.927/92 - do Sr. AntOnio Carlos Mendes Thame - que
"altera a redação do caput do artigo 93 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991,
que "dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: favorável, com emenda.
46) PROJETO DE LEI N° 2.928192 - do Sr. Antonio Carlos Mendes Thame - que
"altera a redação do artigo 120, da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que
trata dos.Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: favorável.
47) PROJETO DE LEI NO 2.974192 - do Sr. Francisco Dornelles - que "dá nova
redação ao artigo 215 da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro de 1990, dispondo
sobre o direito do dependente à remuneração do funcionário falecido, nas
condições que menciona, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: favorável, com emendas.
48) PROJETO DE LEI N° 2.987192 - do Sr. João Fagundes - qw;t "regulamenta
normas constitucionais, dispondo sobre a faixa de fronteira".
RELATOR: Deputado JOSE L1NHARES.
PARECER: favorável.
49) PROJETO DE LEI N° 2.991/92 - do Sr. Paulo Duarte - que "concede os
benefícios sociais que menciona ao trabalhador com remuneração inferior ou
igual a três salários mínimos".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: contrário.
50) PROJETO DE LEI N° 3.013/92 - do Sr. Jorge Tadeu Mudalen - que "dá nova
redação ao artigo 444, da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado JOÃO PAULO.
PARECER: pela incompetência da Comissão para se pronunciar sobre a matéria.
51) PROJETO DE LEI N° 3.054/92 - do Sr. Carlos Azambuja - que "toma obrigatória
a inclusão de derivados da soja nos cardápios da merenda escolar e das
instituições militares".
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN.
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PARECER: favorável.
52) PROJETO DE LEI N° 3.060/92 - do Sr. Luciano Pizzatto - que "proíbe a
destruição ou abandono intencional de alimentos de bens de consumo perecíveis
a curto prazo".
RELATOR: Deputado JORGE TADEU MUDALEN.
PARECER: favorável.
53) .PROJETO DE LEI N° 3.066-A/92 - do Sr. Romel Anísio - que "institui sistema de
bolsas de estudo para estudantes de nível superior portadores de deficiência e
com insuficiência de recursos".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES.
PARECER: favorável, com substitutivo.
54) PROJETO DE LEI N° 3.151192 - do Sr. AntOnio de Jesus - que "dispõe sobre a
visita de caráter religioso a doentes hospitalares e dá outras providências".
.
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES.
PARECER: favoráve~, com emenda.
55) PROJETO DE LEI N° 3.204192 - do Sr. Roberto Franca - que "concede isenção
do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza aos rendimentos
auferidos por deficientes fisicos".
RELATOR: Deputado RENATO JOHNSSON.
PARECER: favoráv~I, com 3 emendas.
56) PROJETO DE LEI N° 3.358192 - do Sr. Antonio de Jesus - que "acrescenta.
exigência para a adoçA0 internacional".
RELATOR: Deputado RENATO JOHNSSON.
PARECER: favorável.
VISTA: a Deputada Rita Camata apresentou voto favorável. com .substitutivo.
57) PROJETO DE LEI N° 3.385192 - do Sr. Vasco Furlan - que "introduz alterações
na Lei nO 8.212, de 24 de julho de 1991, 'que dispõe sobre a organização da
Seguridade Social, institui o Plano de CU$teio e dá outras providências".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: contrário. ,"
58) PROJETO DE LEI NO 3.511193 - do Sr. EUo DaUa Vecchia - que "dispõe sobre a
garantia de uma pensA0 mensal vitalícia à família do servidor falecido,
correspondente à totalidade da respectiva remuneração ou provento".
RELATOR: Deputado JOSÉ UNHARES.
PARECER: favorável. com substitutivo.
59) PROJETO DE LEI N° 3.588193 - do Sr. Diogo Nomura - que "altera o artigo 2° da
Lei nO 8.501, de 30 de novembro de 1992, que "dispõe sobre a utilização de
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cadáver não reclamado, para fins de estudos ou pesquisas científicas e dá
outras providências".
RE;LATOR: Deputado L1BERATO CABOCLO.
PARECER: favorável, a este e ao de n~ 4.288/93; apensado.
60) PROJETO DE LEI N° 3.656193 - do Sr. José Abrão - que "dispõe sobre
providências a serem tomadas quando da venda e emissão de passagens para
uso de crianças e adolescentes".,
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: favorável.

61) PROJETO DE LEI N° 3~693/93 -, do ,Sr. Gera,ldo, Alckmin Filho - que "concede
'isenÇão d9 i'mposto de renda aos, pagamentos efetuados oelo INSS em juízo, nas
Cbr:tdiç6es que' éSpecifica".
RELATOR: Deputado ANTONIO FALEIROS.
PARECER: favorável.
62) PROJETO DE LEI N° 3.696193 - do Sr. Pedro Valadares .. que "dispoé' sobre o
abçn~ de f~ltas" ao trabalho da ~~e, empregada na situação que especifica".
REt;.ATOR: O$putado JOSÉ L1t;JHA~ES.
PARECER:fàvorável, a este e às emenda~.:

si':

63) PROJETO DE LEI N° 3.725193 - do
LU'ciánó'Pizzatfo'- qúe n disp6e sobre a
divulgação em embalagens de leite, 'de' informáçOes sobre crianças
desapareçid~,s em tOdo o territ6riq naci,onal~'.
,RELATORA: ,Deputada RITA CAMATA.
PARECER: favorável.
64) PROJETO DE LEI N° 3.739193 - do Sr. Francisco 'Evàngeli8ta - qUe "obriga a
inserção do grupo sanguíneo e o fator Rh no cartão hospitalar de identificação
do recém-nascido".
RELATOR: Deputado LAIRE ROSADO.,
PARECER: favorável.
65) PROJETO DE LEI N° 3.785/93 - do Sr. Nob,el Moura - que "altera a redação do
artigo 140 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos
de Benefícios da Previdêl')cia Social e dá outras providências".
RELATORA: Deputada FATIMA PELAES.
'
PARECER: contrário.
66) PROJETO DE LEI N° 3.979193 - do Sr. Amo Magarinos - que "concede incentivo
fiscal, relativo ao Imposto de Renda, para hospitais que apliquem recursos na
compra de equipamentos hospitalares".
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO.
PAPS:;~ER: favorável, com emenda.
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67) PROJETO DE LEI N° 3.980/93 - do'Sr. Paulo lima - que "concede abono mensal
de 1 (um) salário mínimo à 'família debaixa renda que adotar um menor carente".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
PARECER: contrário.

68) PROJETO DE LEI NU 3.994193 - do Sr. Paulo Portugal - que "dispõe sobre o
exercício da profissão de agente de Saúdé Comunitária".
RELATOR: Deputado LAIRE ROSADO.
PARECER: favorável.
69) PROJETO, DE LEI N° .4.062193 - do Sr. ,Jackson Pereira - q~e "estabelece' a
exigência de quitação com as contribuições à Seguridadede Social para a
obtenção de empréstimos e financiamento$ junto às instituições financeiras
federais".
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO.
PARECER,: contrário.'
70) PROJETO DE LEI NO' 4.080/93 - dos Srs.'lvânio Guerra e Eduardo Jorge ~ que
"dispõe sobre critérios a serem observados na liberação das guias.de importação
de equipamentos médico-hospitalares".··'
...
RELATOR; Deputado.EULER RIBEIRO.
~AREG~R:. fàvç,ráyêl, cOnf emenda. .
71) PROJETO DE LEI NO 4.114193 - do Sr. Nelson Morro - que "proíbe a cobrança de
honorários médicos em valores superiores aos estabelecidos' pela tabela da
Associação Médica Brasileira".
.
RELATOR: Deputado EULER RIBEIRO.
. . ....
PARECER: cOntrarie);'
72) PROJETO DE LEI NO 4.343193 - do Sr. José Serra - que "dá nova redação ao
artigo 1° da Lei nO 8:669, de 30 de junho de· 1993, que prorroga o termo final do
prazo previsto no artigo 3° da Lei n° 8.352, de 20 de dezembro de 1991, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE.
PARECER: favorável
73) INDICAÇÃO N° 65192 - do Sr. Fábio Meirelles - que "sugere à Comissão de
Seguridade Social e Família a elaboração de projeto de lei reduzindo o prazo de
estabilidade no emprego para o segurado que sofrer acidente de trabalho".
RELATOR: Deputado GERALDO ALCKMIN FILHO.
PARECER: favorável.
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AVISO N° 7/94
PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS~

Início: ' 09.05.94
Término: 13.05.94

'Local: 'Saís'9;"Ariàxà'i'I
Horário: 9h30 às 12h e 14h30 às 18h

Projeto de Lei nO 4.383194 - do Poder Executivo (Mensagem nO 1.080/93) - que
"autoriza o Poder EXecutivo a conceder 'pensão 'especial a LÚCIA' DE. OLIVEIRA
MENEZES, tetraneta de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes".
RELATOR: Deputado OSMANIO PEREiRA'

COMISSÃO DE TRABALHO·· ,DE
"
ADMINISTRAÇÃO E SERViÇO' 'P'ÚBL'ICO
LOCAL: Auditório Nereu Rarn:os;, ~nexo ..lI

AUDI~NCIA ·PÚBLICA.;

HORÁRIO>10'horas
TEMA:

" ExUnção da Interbrás·

CONVIDADOS: Ministro de Minas e Energia, Alexis Stephanenko;
Presidente da Petrobrás, J.oel Mendes Renno; e
Interbras, Roberto Carlos, Viairà
Liquidante
Macedo

da'

AUDI~NCIA PÚBLICA CONJUNTA
COM A COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMfLIA

HORÁRIO: 15 horas
TEMA: Debate sobre' o Projeto-de"Lei 4.385/94 - do ~nado
Federal - Que dá nova redação ao artigo 15 di Lei nO
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5.991, de f7 de dezembro de 1973, que "dispõe sobre o
controle sanitário' dq. comércio de drogas, medicamentos,
insumos farmacêuticos e correlatos, e dá . outras
providências" .
CONVIDADOS: Diversos segmentos da sociedade civil

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
LOCAL: 'sala ',1'2 • anexo '11
HORÁRIO: .10:.00h
PAUTA N° 11/94
A) REQUERIMENTO:

1) Do Sr. JOSÉ FELlNTO - que "Requer, seja convidado. para audiência pública, o Or.
José Augusto Pinheiro, Presidente da Associação Nacional das Empresas de
Transportes Rodoviários Inter-estaduais e Internacionais .de Passageiros
(ROOONAL), para prestar esclarecimento, a essa Comissão, sobre as Planilhas e
parâmetros tarifários utilizados nos transportes. rodoviários interestaquais e
internacionais de passageiros".
.B) PROPOSIÇOES SUJEITAS AAPRECIAÇÃO CONCLUSIVA DAS COMISSOES:
PRIORIDADE
2) PROJETO DE LEI N° 3.324-Al92 - do Sr. LUIZ SALOMÃO - que "Regulamenta o
artigo 178 da Constituição Federal".
RELATOR: Deputado FRANCISCO RODRIGUES
PARECER: favorável ao Substitutivo da CEIC, com emendas; favorável,
integralmente, às emendas nOs. 13, 26 e 28; favorável. parcialmente, às de nOs. 1,
2,3,4,5,6,7,8,9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,20,21,22,25 e 27 e contrário às
emendas nOs. 10, 11, 23 e 24, apresentadas na Comissão.
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3) PROJETO DE LEI N° 968·AJ91 • do Sr.. MURILO PINHEIRO - que "Dispõe sobre a
uniformização de preços de asfalto nos Municípios da Amazônia Legal e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado PAULO TITAN
PARECER: favorável
4) EMENDA OFERECIDA EM PLENÁRIO AO PROJETO DE LEI N° 1.720-A/89 - do
Sr. GEOVANI BORGES - que "Estabelece condições mínimas de segurança para o
transporte coletivo de escolares".
RELATOR: Deputado MÁRIO MARTINS
PARECER: favorável, nos termos de sua subemenda substitutiva
5) PROJETO DE LEI N° 1.729/91 - dos Srs. VITTÓRIO MEDIOU e SAULO COELHOque "Dispõe sobre a utilização de motores a diesel em veículos destinados ao uso
comercial".
RELA·TOR: Deputado FERNANDO CARRION
PARECER: favorável
6) PROJETO DE LEI N° 2.029/91 - do Sr. JACKSON PEREIRA - que "Dispõe sobre a·
criação da Tarifa Aérea de Incentivo Cultural e dá outras providências".
RELATOR: Deputado ALACID NUNES
PARECER: favorável, com emenda

7) PROJETO DE LEI N° 3.206/92 - do Sr. DIOGO NOMURA - que "Revoga parágrafo
único do artigo 11 do Decreto-Lei ne 1.455, de 07 de abril de 1976, referente ao
regime de entreposto aduaneiro privativo".
.
RELATOR: Deputado JOSÉ REINALDO
PARECER: contrário
VISTA: Deputado LÉZIO SATHLER
VOTO: semmanifestação por escrito
8) PROJETO DE LEI N° 4.436/94 - do Sr. SAULO COELHO - que "Faculta a
autorização aos menores com dezesseis anos para dirigirem veículos
automotores".
RELATOR: Deputado NELSON BORNIER
PARECER: favorável
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AVISO N° 08/94

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:

Inicio:
05/05194
Término: 11/05/94

Local: sala 12 - Anexo 11
Horário: 09 às 12 e 14 às 18h

oas·: As proposições abaixo somente receberão emendas apresentadas em
formulários próprios, por membros deste Órglb Técnico.
As cópias dos processos e os formulários encontram-se à disposição na
.Secretaria da Comissão.

1) SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI 2.891/92do PODER EXECUTIVO (MSG. nO 175/92) - que "Dispõe sobre a prevenção, o
controle e a fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo, substâncias
nocivas e outros poluentes em águas sob jurisdição- nacional, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado MURILO REZENDE

2) SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELO RELATOR AO PROJETO DE LEI 4.175/89do Senhor Deputado KOYU IHA - que "Dispõe sobre gratuidade de transporte de
idosos".
RELATOR: Deputado MARIO MARTINS

AVISO N° 09/94

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
Inicio:
11/05194
Término: 17/05/94

Local: Sala 12 - Anexo 11
Horário: 09 às 12 e 14 às 18 horas
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085: A proposição abaixo somente receberá emendas apresentadas em
formulários próprios à disposição na Secretaria da Comissão.

1) PROJETO DE LEI N° 1.671/91 • do Sr. JACKSON PEREIRA - que "Dispõe sobre
a concessão de desconto no valor das passagens de ônibus, nas áreas
metropolitanas, para deficientes e estudantes e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARIO MARTINS

11 - COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COMISSÕES PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO DESTINADA A APURAR RESPONSABILIDADES PELA EXPLORACÃO E PROSTITUICÃO INFANTO-JUVENIL
Local: a

con~ir.ar

Anexo 11 -

Pauta: TOMada de depoiMento dos Senhores
José Paulo Queiroz~ Advogados
(Encerra-se a Sessão às 13 horas e 12 minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do Ato
.da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder
exoneração, de acordo com o art. 35, item lI, da Lei n9 8.112,
de 11 de dezembro de 1990, a WEILLER DINIZ DE OLIVEIRA, ponto n9 11072, do cargo de Assessor Técnico, CNE-7,
do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia no Departamento de Comissões, a partir de 8 de março
do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 10 de maio de 1994. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, resolve tornar sem
efeito a nomeação de ÉDICE DE PAULA FERNANDES,

Horário: 10h30min
Carlos Cesário Pereira

e

para exercer no Gabinete do Líder do Partido Progressista,
o cargo de Assessor Técnico, CNE-12, do Quadro Permanente
da Câmara dos Deputados.
Câmara dos Deputados, 10 de maio de 1994. - Deputado
Inocêncio Oliveira. Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o art. 19 , item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 205, de 28 de junho de 1990, e o art. 69 da Lei
n9 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observado o disposto
no art. 49 da Lei n9 5.901, de 9 de julho de 1973, resolve
nomear, na forma do art. 99, item lI, da Lei n9 8.112, citada,
VÂNIA MARIA AZEVEDO MOREIRA. para exercer no
Departamento de Comissões, o cargo de Assessor Técnico,
CNE-7, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados,
transformado pelo art. 49 do Ato da Mesa n9 4, de 20 de
fevereiro de 1991, combinado com o art. 39 do Ato da Mesa
n9 47, de 7 de outubro de 1992.
Câmara dos Deputados, 10 de maio de 1994. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Presidente.
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O Ptesidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9 105, de 28 de junho de 1990, observado o diposto
no art. 38 da Lei n98.112, de 11 de dezembro de 1990, resolve
designar OSVALDO VAZ MORGADO, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição
Técnico em Comunicação ~ocial, 'padrão 45, ponto n9 2481,
e EWANDRO MAGALHAES JUNIOR, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Técnico Legislativo - atribuição
Assistente Administrativo, Padrão 30, ponto n9 4358, para
substituírem, sucessivamente, o Chefe do Serviço de Relações
Públicas, FC-07, da Assessoria de Divulgação e Relações Públicas, em seus impedimentos eventuais, a partir de 28 de abril
do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 10 de maio de 1994. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Presidente.
O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribuições que lhe confere o art. 19, item I, alínea a, do Ato
da Mesa n9205, de 28 de junho de 1990, observado o disposto
no art. 38 da Lei n98.112, de 11 de dezembro de 1990 resolve
designar ROSÁNGELA MARIA DA CUNHA, o~upante
de cargo da Categoria Funcional de Analist!t Legislativo atribuição Contador, Padrão 36, ponto n9 5287,2' substituta
do Chefe da Seção de Escrituração Patrimonial, FC-5, da
Coordenação de Contabilidade, do Departamento de Finanças e de Controle Interno, em seus impedimentos eventuais,
a partir de 18 de abril do corrente ano.
Câmara dos Deputados, 10 de maio de 1994. - Deputado
Inocêncio Oliveira, Presidente.

COMISSÕES
REDAÇÃO FINAL
COMISSÃO DE CONSTITUI,ÇÃO E JUSTIÇA
EDEREDAÇAO
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N9 361-B, DE 1993
Aprova o ato que outorga permissão à MATTOS,
ANDERY E SANTOS Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Itarantim, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria
9
n 142, de 13 de março de 1990, que outorga permissão à
Mattos, Andery e Santos Ltda. para explorar, pelo prazo
de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Itarantim, Estado da Bahia.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
Parecer da Comissão
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimement~
a .Redação Fin~l oferecida pelo Relator, Deputado Nilson
Gibson, ao Projeto de Decreto Legislativo n9361-A/93.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: José Thomaz Nonô - Presidente; José Dutra, Vilmar Rocha e Carlos
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Kayath - Vice-Presidentes; Ary Kara, João Natal, José Luiz
Clerot, Maurici Mariano, Mendes Ribeiro, Nelson Jobim,
Nestor Duarte, Valter Pereira, Antônio dos Santos, Délio
Braz, Ivan Burity, Maurício Calixto, Maurício Najar, Ney
Lopes, Tony Gel, Tourinho Dantas, Gerson Peres, Ibrahim
Abi-Ackel, José Burnett, José Maria Eymael, Osvaldo Melo,
Prisco Viana, Vasco Furlan, Edmundo Galdino, José Abrão,
Luiz Máximo, Moroni Torgan, Sigmaringa Seixas, Benedito
Domingos, Carlos Scarpelini, Marcos Medrado, Valdenor
Guedes, Benedito de Figueiredo, Beth Azize, Paulo Ramos,
Wilson Müller, Edésio Passos, Hélio Bicudo, José Dirceu,
Bonifácio de Andrada, Oscar Travassos, Robson Tuma, Roberto Franca, Sérgio Miranda, Euclydes Mello, Fernando Diniz, Júlio Cabral, José Genoíno, Ervin Bonkoski e Edi Siliprandi.
Sala da Comissão, 12 de abril de 1994. - Deputado
José Thomaz Nonô, Presidente - Deputado Nilson Gibson,
Relator.
PROJETO DE LEI N9 229-C, DE 1991
Proíbe a exigência de atestados de gravidez e esteri·
Iização e outras práticas discriminatórias, para efeitos
admissionais ou de permanência da relação jurídica de
trabalho, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de
emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem,
raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, ressalvadas,
neste caso, as hipóteses de proteção ao menor previstas no
inciso XXXIII do art. 79 da Constituição Federal.
Art. 29 Constituem crime as seguintes práticas discriminatórias:
I - a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado,
declaração ou qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez;
11 - a adoção de quaisquer medidas, de iniciativa do
empregador, que configurem:
a) indução ou instigamento à esterilização genética;
b) promoção do controle de natalidade, assim não considerado o oferecimento de serviços e de aconselhamento ou
planejamento familiar, realizados através de instituiç~es públicas ou privadas, submetidas às normas do Sistema Unico de
Saúde-SUS.
Pena: detenção de 1 (um) a 2 (dois) anos e multa.
Parágrafo único. São sujeitos ativos dos crimes a que
se refere este artigo:
I - a pessoa física empregadora;
11 - o representante legal do empregador, como definido
na legislação trabalhista;
111 - o dírigente, direto ou por delegação, de órgãos
públicos e entidades das administrações públicas direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 39 Sem prejuízo do prescrito no artigo anterior,
as infrações do disposto nesta lei são passíveis das seguintes
,cominações:
I -multa administrativa de 10 (dez) vezes o valor do
maior salário pago pelo empregador, elevado em 50% (cinqüenta por cento) em caso de reincidência;
11 - proibição de obter empréstimo ou financiamento
junto. a instituições financeiras oficiais.
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Art. 49 O rompimento da relação de trabalho por ato
discriminatório, nos moldes desta lei, faculta ao empregado
optar entre:
I - a readmissão com ressarcimento integral de todo o
período de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente, acrescidas dos juros legais; e
II - a percepção, em dobro, da remuneração do período
de afastamento, corrigida monetariamente e acrescida dos
juros legais.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
a redação final oferecida pelo Relator, Deputado Nilson Gibson, ao Projeto de Lei n9229-B/91.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: José Thomaz Nonô - Presidente; Vilmar Rocha - Vice-Presidente;
Felipe Néri, Maurici Mariano, Mendes Ribeiro, Valter Pereira, José Luiz Clerot, Ivan Burity, Maurício Calixto, Maurício
Najar, Ney Lopes, Tony Gel, José Maria Eymael, Osvaldo
Melo, Prisco Viana, Vasco Furlan, Edmundo Galdino, Joi;é
Abrão, Luiz Máximo, Moroni Torgan, Sigmaringa Seixas"
Benedito Domingos, Carlos Scarpelini, Benedito de Figueiredo, Paulo Ramos, Wilson Müller, Hélio Bicudo, Helvécio
Castello, Oscar Travassos, Robson Tuma, Roberto Franca,
Sérgio Miranda, Armando Viola, Fernando Diniz, José Falcão, Ruben Bento, Cleonâncio Fonseca, Jair Bolsonaro, Júlio
Cabral, Carrion Júnior, José Genoíno, Pedro Tonelli e Ervin
Bonkoski
Sala da Comissão, 26 de abril de 1994. - Deputadq.
José Thomaz Nonô, Presidente - Deputado Nilson Gibson,
Relator.
PROJETO DE LEI N9 1.888-C, DE 1991
Regulamenta o § 3~ do art. 226 da Constituição
Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Considera-se união estável o concubinato more
uxorio, público, contínuo e duradouro entre homem e mulher,
cuja relação não seja incestuosa ou adulterina.
Art. 29 São direitos e deveres iguais dos conviventes:
I -:.... respeito e consideração mútuos;
II - assistência moral e material recíproca;
III - guarda, sustento e educação dos filhos comuns.
Art. 39 Os conviventes poderão, por meio de contrato
escrito, regular seus direitos e deveres, observados os preceitos
desta lei, as normas de ordem pública atinentes ao casamento,
os bons costumes e os princípios gerais de direito.
Art. 49 Para valer contra terceiros, o contrato referido
no artigo anterior deverá ser averbado no competente Cartório
de Registro Civil.
Art. 59 Os bens móveis e imóveis adquiridos por um
ou ambos os conviventes, na constância da união estável e
a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da
colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contratual contJária em escrito.
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§ 19 Cessa a presunção do caput deste artigo se a aquisi-'
ção patrimonial ocorrer com o produto de bens adquiridos
anteriormente ao início da união.
§ 29 A administração do patrimônio comum dos conviventes compete a ambos, salvo estipulação contrária em contrato escrito.
Art. 69 A união estável dissolver-se-á por vontade das
partes, morte de uW dos conviventes, rescisão ou denúncia
do contrato por um dos conviventes.
§ 19 Pela vontade das partes os conviventes põem termo
à união estável, amigavelmente e por escrito, valendo entre
os mesmos o que for estipulado no aCOl'do, desde que não
contrarie o estatuído nesta lei.
§ 29 Havendo contrato escrito averbado em cartório,
qualquer dos conviventes deverá requerer a averbação do
acordo de dissolução da união es.l.
§ 39 Ocorre a rescisão quanõó houver ruptura da união
estável por quebra dos deveres constantes desta lei e do contrato escrito, se houver.
§ 49 A separação de fato dos'cónviventes implica denúncia do contrato, escrito ouverbal.
Art. 79 Dissolvida a união estável por rescisão, a assistência material prevista nesta lei será prestada por um dos
conviventes ao que dela necessitar, a título de alimentos.

Art. 8~ Esta lei entra em' vi.gor na data de sua publicação.
Art. 99 Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER DA COMISSÃO
1\ Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
a redação final oferecida pelo Relator, Deputado Nilson Gibson, ao Projeto de Lei n9 1.888-B/91.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: José Thomaz Nonô - Presidente; Vilmar Rocha - Vice-Presidente;
Felipe Néri, Maurici Mariano, Mendes Ribeiro, Valter Pereira, José Luiz Clerot, Ivan Burity, Maurício Calixto, Maurício
Najar, Ney Lopes, Tony Gel, José Maria Eymael, Osvaldo
Melo Prisco, Viana, Vasco Furlan, Edmundo Galdino, José
Abrão, Luiz Máximo, Moroni Torgan, Sigmaringa Seixas,
Benedito Domingos, Carlos Scarpelini, Benedito de Figueiredo', Paulo Ramos, Wilson Müller, Hélio Bicudo, Helvécio
Castello, Oscar Travassos, Robson Tuma, Roberto Franca,
Sérgio Miranda, Armando Viola, Fernando Diniz, José Falcão, Ruben Bento, Cleonâncio Fonseca, Jair Bolsonaro, Júlio
Cabral, Carrion Júnior, José Genoíno, Pedro Tonelli e Ervin
Bonkoski.
Sala da Comissão, 26 de abril de 1994. - Deputado
José Thomaz Nonô, Presidente - Deputado Nilson Gibson,
Relator.
PROJETO DE LEI N9 3.895-C, DE 1993
Altera o art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho, mudando o valor do adicional noturno.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O art. 73 da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de maio de 1943*
passa a ter a seguinte redação:
Art. 73. O trabalho noturno terá remuneração
superior ao diurno, com acréscimo de 20%, se ocorrente entre as 20 horas e as 22 horas, de 30%, após
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as 22 horas até as 24 horas, e de 50%, entre as 24
horas e as 5 horas do dia seguinte.
§ 19 A hora do trabalho noturno será computada
como de 52 minutos e 30 segundos.
§ 29 Considera-se noturno, para os efeitos deste
artigo, o trabalho executado entre as 20 horas de um
dia as 5 horas do dia seguinte."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimemente
a redação final oferecida pelo Relator, Deputado Nilson Gibson, ao Projeto de Lei n93.895-B/93.
Estiveram presentes os Senhores Deputados: José Thomaz Nonô - Presidente, José Dutra, Vilmar Rocha e Carlos
Kayath - Vice-Presidentes, Ary Kara, João Natal, José Luiz
Clerot, Maurici Mariano, Mendes Ribeiro, Nelson Jobim,
Nestor Duarte, Valter Pereira, Antônio dos Santos, Délio
Braz, Ivan Burity, Maurício Calixto, Maurício Najar, Ney
Lopes, Tony Gel, Tourinho Dantas, Gerson Peres, Ibrahim
Abi-Ackel, José Burnett, José Maria Eymael, Osvaldo Melo,
Prise<) Viana, Vasco Furlan, Edmundo Galdino, José Abrão,
Luiz Máximo, Moroni Torgan, Sigmaringa Seixas, Benedito
Domingos, Carlos Scarpelini, Marcos Medrado, Valdenor
Guedes, Benedito de Figueiredo, Beth Azize, Paulo Ramos,
Wilson Müller, Edésio Passos, Hélio Bicudo, José Dirceu,
Bonifácio de Andrada, Oscar Travassos, Robson Tuma, Roberto Franca, Sérgio Miranda, Euclydes Mello, Fernando Diniz, Júlio Cabral, José Genoíno, Ervin Bonkóski e Edi Siliprandi.
Sala da Comissão, 12 de abril de 1994. - Deputado
José Thomaz Nonô, Presidente - Deputado Nilson Gibson,
Relator.
PROJETO DE LEI N9 3.913-C, DE 1993
Altera o art. 841 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 O § 19 do art. 841 da Consolidação das I:eis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de 19 de
maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 841.
..
§ 19 A notificação será feita em registro postal
co~ franquia, mediante aviso de recebimento (AR),
assmado pelo reclamado ou seu representante legal.
S: o reclamado criar embaraços ao recebimento, ou
nao for encontrado, far-se-á a notificação por edital,
inserto no jornal oficial ou no que publicar o expediente
forense, ou, na falta, afixado na sede da Junta ou Juízo."
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
PARECER DA COMISSÃO
A Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
em reunião ordinária realizada hoje, aprovou unanimementt
a redação final oferecida pelo Relator, Deputado Nilson Gib
son, ao Projeto de Lei n9 3.913-B/93
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Estiveram presentes os Senhores Deputados: José Thomaz Nonô - Presidente, José Dutra, Vilmar Rocha e Carlos
Kayath - Vice-Presidentes; Ary Kara, João Natal, José Luiz
Clerot, Maurici Mariano, Mendes Ribeiro, Nelson Jobim,
Nestor Duarte, Valter Pereira, Antônio dos Santos, Délio
Braz, Ivan Burity, Maurício Calixto, Maurício Najar, Ney
Lopes, Tony Gel, Tourinho Dantas, Gerson Peres, Ibrahim
Abi-Ackel, José Burnett, José Maria Eymael, Osvaldo Melo,
Prisco Viana, Vasco Furlan, Edmundo Galdino, José Abrão,
Luiz Máximo, Moroni Torgan, Sigmaringa Seixas, Benedito
Domingos, Carlos Scarpelini, Marcos Medrado, Valdenor
Guedes, Benedito de Figueiredo, Beth Azize, Paulo Ramos,
Wilson Müller, Edésio Passos, Hélio Bicudo, João Dirceu,
Bonifácio de Andrada, Oscar Travassos, Robson Tuma, Roberto Franca, Sérgio Miranda, Euclydes Mello, Fernando Diniz, Júlio Cabral, José Genoíno, Ervin Bonkãski e Edi Silíprandi.
Sala da Comissão, 12 de abril de 1994. - Deputado
José Thomaz Nonô, Presidente - Deputado Nilson Gibson,
Relator.
P"ROJETO UE LEI N9 3.922-C, DE 1993
Institui regime especial de trabalho para jovens
e adultos, assegurando-lhes o acesso e a permanência
na educação básica do Sistema Nacional de Educação.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 Fica assegurado aos jovens e adultos trabalhadores o direito a regime especial de trabalho, visando ao seu
acesso e a sua permanência nas modalidades de educação
básica, adequadas às suas necessidades e expectativas, nos
seguintes termos:
I - redução da jornada de trabalho, em até duas horas
diárias, sem prejuízo salarial, para trabalhadores adolescentes,
salvo aqueles matriculados no ensino noturno, quando a redução será de uma hora;
11 - redução da jornada de uma hora diária, sem prejuízo
salarial, para trabalhadores adultos matriculados no ensinú
noturno;
111 - intervalos para estudo, de até duas horas na jornada
semanal de trabalqo e de até uma semana por semestre, sem
prejuízo salarial, aos empregados inscritos em programas de
educação a distância;
IV - as normas constantes dos incisos anteriores aplicam-se a todo trabalhador estudante, em nível de educação
básica, predominantemente àqueles matriculados em turnos
noturnos, bem como àqueles que se submetem a jornadas
de trabalho de seis horas diárias, em turnos ininterruptos de
revezamento.
Art. 29 São abrangidos por esta lei jovens e adultos
trabalhadores, a partir dos 14 anos de idade, que estejam
no mercado de trabalho, trabalhando em instituições públicas
ou privadas.
Art. 39 Em função do regime especial de trabalho instituído por esta lei, não poderá o trabalhador estudante ser
demitido ou obrigado a repor as horas de trabalho dispensadas.
Art. 49 Esta lei entra em vitor na data de sua publicação.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 26 de abril de 1994. - Deputado
José Thomaz Nonô, Presidente - Deputado Nilson Gibson,
Relator.
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ERRATAS
COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
ERRATA
No DCN de 5-2-94,
Onde se lê:
"Ata da 7' Reunião Ordinária realizada em 5 de outubro
de 1993

2) Emenda à Despesa - Eletronorte, Usina Hidrelétrica
de Manso,
recursos no valor de
CR$568.000.000,00 (quinhentos e sessenta e oito cruzeiros
reais), para"
Leia·se:
"Ata da 7' Reunião Ordinária realizàda em 5 de outubro
de 1993

2) Emenda à Despesa - Eletronorte, Usina Hidrelétrica
de Manso,
recursos no valor de CR$568.000.000,00
(quinhentos e sessenta e oito milhões de cruzeiros reais) para"
Sala da Comissão, 10 de maio de 1994. - Maria Eunice
Torres Vilas Bôas, Secretária.
COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO
ERRATA

Na Ata da 21' Reunião Ordinária, publicada no DCN
de 24-12-92, pág. 27745, I' cal., item 2, Projeto de Lei n9
1.010/88
Onde se lê:
Parecer: favorável ao principal e contrário aos apensos,
Leia-se:

Parecer: favorável ao principal, com emenda, e contrário
aos apensos
Sala da Comissão, 10 de maio de 1994. - Talita Veda
de Almeida, Secretária.

. . - - - - - - - - - - - - - - MESA - - - - - - - - - - - - - - - - ,
(Biênio 1993/94)
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Aloisio Vasconcellos
Euler Ribeiro
Fernando Diniz
Geddel Vieira Lima
Gonzaga Mota
João Almeida
João Henrique
João Fagundes

Joio Thomé
José Luiz Clerot
José Thomaz NonO
Mauro Miranda
Nuto do Couto
Rita Camata
Roberto Valadão
Valter Pereira
Zaire Rezende

Vice·Lfderes:
A6cioNeves
Amaral Netto
Armando Pinheiro
Basilio Vilani
Gerson Peres
Eraldo Trindade
Fernando Freire

Francisco Dornelles
José Lourenço
Paulo Duarte
Paulo Mandarino
Roberto Campos
Samir Tannus
Victor Faccioni

BLOCO PARLAMENTAR
(pFIlPSC)

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA

PSDB

Líder: Luís EDUARDO

Líder: ARTUR DA TÁVOLA
Vice-Lfderes:
Arolde de Oliveira
Antonio Holanda
Antonio dos Santos
Átila Lins

Efraim Morais
Eraldo Tinoco
Humberto Souto

José Ml1cio Monteiro
Mauricio Calixto
Messias Góis
Nelson Morro
Ney Lopes
Paes Landim
Roberto Magalhães

Vice-Lfderes:
Sigmaringa Seixas
FlávioAms
Adroaldo Streck
Artur da Táv'ola

Jabes Ribeiro
Sergio Gaudenzi
Geraldo Alckimin Filho
Luiz Máximo

PARTIDO POPULAR

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO

PSD

PP

Lider: PAULO DE ALMEIDA
Lider: RAUL BELÉM

Vice·Lideres:
Edi Siliprandi (10 Vice)
Irani Barbosa

Vice-Lideres:
Benedito Domingos (lo vice)
Mário Chermont
José Linhares
Odelmo Leão
Luiz Carlos Hauly
Valdenor Guedes
Marcelo Luz
Vadão Gomes
Costa Ferreira
Wagner do Nascimento
PARTIDO DEMOCRÁTICO 1RABALHISTA
PDT
Lider: LUIZ SALOMÃO
ice·Lideres
Carlos Cardinal (1 o Vice)
LuizGirão
Benedito de Figueiredo
Mendonça Neto
Paulo Ramos
Carlos Lupi
Giovanni Queiroz
Wilson Müller

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO

PSB
Lider: MIGUEL ARRAES

Vice·Lideres:
Luiz Piauhylino (1 o vice)
Roberto França
PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL

PCdoB
PARTIDO DO 1RABALHADOR

Lider: flAROLDO LIMA
Vice·Lideres:
Aldo Rebelo
Sérgio Miranda
PARTIDO DA RECONSTRUÇÃO NACIONAL

PT

PRN

Lider: JOSÉ FORTUNATI
José Carlos Vasconcellos

Vice-Lideres:
Chico Vigilante
Eden Pedroso
Eduardo Jorge
Jaques Wagner

PPS

Luiz Gushiken
Nilmário Miranda
ValdirGanzer

PSTU
Ernesto Gradella

PARTIDO 1RABALlllSTA BRASILEIRO

.fTB

PMN

JerÔnimo Reis

Lider: NELSON TRAD
Vice-Lideres:
Roberto Jefferson (l o Vice)
Gastone Righi
Carlos Kayath
João Mendes
EUsioCurvo
Paulo Heslander
PARTIDO LmERAL
PL
Lider: VALDEMAR COSTA NETO
Vice-Ifderes:
Jones Santos Neves (lo Vice)
João Teixeira
Getl1lio Neiva

PV
Sidney de Miguel
PRONA
Regina Gordilho
LIDERANÇA DO GOVERNO
Lider: LUIZ CARLOS SANTOS
Vice·Lideres:
Ubiratan Aguiar
Roseana Sarney
Luiz Carlos Hauly

Raul Belém
Moroni Torgan

COMISSÕES PERMANMENTES
Celia Mendes (PPR)
Luci Choinacki
Pedro Tonelli

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLíTICA RURAL
Pre!!i~te: Dep. Nelson Marquezelli (PTB)
1° Vice-Presidente: Dep. Rose de Freitas (PSDB)
2° Vice-Presidente: Dep. Valdir Colatto (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dep. Romel Anisio (PP)

PTB

Suplentes

Titulares
PMDB
Dejandir Dalpasquale
Freire Jánior

Antonio Barbara
Haley Margon
José Augusto Curvo
Paulo Novaes
Pinheiro Landim
5 vagas

H~lioRosas

Ivo Mainardi
Joni Varisco
Lazaro Barbosa
Moacir Micheletto
Naphtali Alves Souza
Odacir Klein
Valdir Colato

Etevalda Grassi de Menezes
Nelson Marquezelli
Roberto Torres

Camílo Machado
Jose Aldo
Wilson Cunha
PL

Ribeiro Tavares
Valdir Ganzer (PT)

Diogo Nomura
João Teixeira
PSD

Pascoal Novaes

Edi Siliprandi

PSB
Álvaro Ribeiro

José Rezende
PC doB

João Thome

Antônio Deno
Cleonâncio Fonseca (PPR)
Daniel Silva
Fátima Pelaes
Jorge Khoury
José Mucio Monteiro
Lael Varella
Osório Adriano
Rivaldo Medeiros
PPR
Carlos Azambuja
FetterJánior
Luciano Castro
OttoCunha
Paulo Mandarino
Paulo Mourão
Roberto Balestra

Amo Magarinos
AveJi"" Costa
FáblU Meirelles
Hugo Bieh1
Leomar Quintanilha
Tadashi Kuriki
Victor Faccioni
PSDB
Beraldo Boaventura
Deni Schwartz
Derval de Paiva (pMDB)
Pedro Abrio (PRB)
Rose de Freitas

Antonio Faleiros
FlavioAms
Jabes Ribeiro
Jayme Santana
Wilson Moreira

Ze Gomes da Rocha

José Carlos Vasconcellos
Secretário: José Maria de Andrade Cordova
Ramal: 6933/6978/6981
Reunião: 41s e SIs feiras - 9:00
Plenário 114 (Bloco das Lideranças)
COMISSÃO DE CftNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
Presidente: Dep. Humberto Souto (PFL)
1° Vice-Presidente: Dep. Luiz Moreira (PFL)
2° Vice-Presidente: Dep. Aloisio Vasconcelos (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dep. Luciano Castro (PPR)
Titulares
Suplentes
PMDB
Aloisio Vasconcelos
Domingos Juvenil
João Almeida
Jorio de Barros
Nelson Proença
Pinheiro Landim
Roberto Valadão
Virmondes Cruvinel
Wagner Rossi
WalterNory
1 vaga

PP
Algustinho Freitas
AvenirRosa
OdelmoReis
Osvaldo Reis
Romel Anisio

Delcino Tavares
Edilson Fidelis
Mauro Borges
Pedro Valadares
Reditario Cassol
PDT

Aldo Pinto
Carlos Cardinal
Giovani Queiroz
LuizGirlo

Armando Costa (PMDB)
PRN

PFL
Adauto Pereira
Aroldo Cedraz
Francisco Coelho
Iberê Ferreira
Jonas Pinheiro
Maviael Cavalcanti
Osvaldo Coelho
Ronaldo Caiado
Waldir Guerra

Edson Silva
Junot Abi-Ramia
Vivaldo Barbosa
1 vaga
PT

AdãoPretto

José Cicote
Maria Laura
Tilden Santiago

Alcides Modesto

Antonio Britto
AryKara

Helio Rosas
Manoel Ribeiro
PedroIrujo
6 vagas

PFL
Ângelo Magalhães
Arolde de Oliveira
CesarSouza
Huberto Souto
José Jorge
Jose Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Luiz Viana Neto
Werner Wanderer

Aldir Cabral
Antonio dos Santos
Aracely de Paula
Aroldo Cedraz
Cesar Bandeira
Ivanio Guerra
Leur Lomanto
Luciano Pizzatto
Mauricio Najar
PPR

BetoMansur
Eraldo Trindade

Celso Bernardi
Cunha Bueno

José Luiz Maia
Luciano Castro
Pauderney Avelino
Roberto Campos
Samir Tannus

Gerson Peres
Jose Teles
Tadashi Kuriki
Vitorio Malta
1 vaga
PSDB

Adroaldo Streck
Ariosto Holanda
Koyu lha
Paulo Silva

Jose Abrão
Luiz Pontes
Maurilio Ferreira Lima
Waldir Pires
1 vaga
PP

Carlos Sant'Anna
Eduardo Matias
Jose Diogo
VadãoGomes

Alberto Haddad
Francisco Silva
José Felinto
Romel Anisio
Sergio Naya
PDT

AroldoGoes
Edson Silva
Feniando Lopes
Jose Vicente Brizola

Beth Azize
Cidinha Campos
Vital do Rego
·1 vaga
Florestan Fernandes
Jaques Wagner
José Fortunati
1 vaga

PTB
Gastone Righi
Roberto Torres
1 vaga

. Carlos Roberto Massa
José Elias
Paulo Heslander
PL
Fausto Rocha
Getulio Neiva

João Melão Neto
RobsonTuma

PMDB
AryKara
FelipeNeri
João Natal
José Dutra
José Luiz Clerot
José Thomaz NonÔ
Maurici Mariano
Mendes Ribeiro
Nelson Jobirn
Nestor Duarte
ValterPereira

Annando Viola
Fernando Diniz
Freire J1ÍDior
Gilvan Borges
Henrique Eduardo Alves
João FAgundes
João Henrique
Michel Temer
Nicias Ribeiro
2 vagas
PFL

Antônio dos Santos
DelioBraz
IvanBurity
Mauricio Najar
Ney Lopes
TonyGeI
Tourinho Dantas
Vilmar Rocha

Everaldo de Oliveira
JesusTajra
Jonas Pinheiro
José Falcão
Luis Eduardo
Maluly Neto
Nelson Morro
Rubem Medina
1 vaga

Gerson Peres
Ibrahim Abi-ackel
Jose Bumett
José Maria Eymaiel
Osvaldo Melo
Prisco Viana
Vasco Furlan

Antonio Morimoto
Annando Pinheiro
Cleonancio Fonseca
Fabio Meirelles
Fernando Freire
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
PSDB

Edmundo Galdino
José Abrão
Luiz Maxirno
Moroni Torgan
Sigmaringa Seixas

Adrolldo Streck
Deni Schwartz
Fabio Feldmann
João Fautino
Paulo Silva
PP

PSD
Matheus Iensen

Edi Siliprandi
PSB

Uldurico Pinto

Suplentes

PPR

PT

Irma Passoni
João Teiceira (PL)
.Lourival Freitas
Tilden Santiago

Titulares

Abelardo Lupion (PFL)

Benedito Domingos
Carlos Scarpelini
Edison Fidelis
Marcos Medrado
Valdenor Guedes
PDT

PCdoB
Maluly Netto (PFL)
PRN
José Carlos Vasconcellos
Secretária: Maria Ivone do Espfrito Santo
Ramal: 690616907/6908/6910
Reunião: 4"8 feiras - 10:00· Plenário, sala lOs

Julio Cabral
Luiz Carlos Hauly
Mario Chermont
Mario de Oliveira
VadãoGomes

1 vaga
Paulo Teixeira

COMISSÃO DE CONSTITUI~ÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇ O
Presidente: Dep. José Thomaz Nonô (pMDB)
1° Vice-Presidente: Dep. José Dutra (PMDB)
2° Vice-Presidente: Dep. Vilmar Rocha (PFL)
3° Vice-Presidente: Dep. Carlos Kayath (PTB)

Benedito de Figueiredo
Beth Azize
Paulo Ramos
Wilson Müller

Carrion Júnior
Liberato Caboclo
Mendonça Neto
I vaga
PT

Edésio Passos
Hélio Bicudo
Helvecio Castello
José Genomo

José Dirceu
Nilmario Miranda
Pedro Tonelli
Sandra Starling

PTB
Bonifácio de Andrada
Carlos Kayath
Gastone Righi

Ervin Bonkoski
Israel Pinheiro
Roberto Jefferson

PL
Oscar Travassos
RobsonTuma

PTB

Agostinho Valente (PY)
1 vaga
PSD

Irani Barbosa

PSB
Nilson Gibson (PMN)
PCdoB
Sérgio Miranda

Haroldo Lima
PRN

Euclydes Mello
'h Gomes da Rocha
Secretário: Sergio Sampaio Contreiras de Almeida
Ramal: 6922 a 6925
Reunião: 3"8,4"8 e 5"8 feiras - 10:00 - Plenário, sala 1
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS
Presidente: Dep. Zaire Rezende (PMDB)
1° Vice-Presidente: Dep. Neuto de Conto (pMDB)
2° Vice-Presidente: Dep. Sandra Starlin~ (P'I)
3° Vice-Presidente: Dep. Tuga Angeram (PSDB)
TItulares

Suplentes
PMDB

Michel Temer
Neuto de Conto
Tarcisio Delgado
Zaire Rezende
Zila Bezerra

Rita Camata
Valdir Colatto
3 Vagas
PFL

Luciano Pizzatto
Socorro Gomes (PC do B)
2 vagas

Francisco Coelho
Jandira Fechali (PC do B)
Mauro Fecury
Mauricio Calixto
Sarney Filho
PPR

Amaral Netto
Eurico Ribeiro
2 vagas

Avelino Costa
Célia Mendes
Hugo Biehl
Sandra Cavalcanti
PSDB

Fábio Feldmann
Marco Penaforte
Tuga Angerarni

Beraldo Boaventura
LuizMaximo
Munhoz da Rocha
PP

Mário Chermont
Raul Belem
Reditario Cassol

Augustinho Freitas
João Maia
Nan Souza
PDT

José Carlos Coutinho
1 vaga

AroldoGoes
Carlos Cardinal
PT

Jaues Wagner
Sandra Starling

Carlos Roberto Massa
PL

Valdemar Costa Neto
Edi Siliprandi

Roberto Franca

1 vaga

Benedita da Silva
Paulo Delgado

Nelson Bornier

PV
Sidney de Miguel
Roberto Bernardo (P'I)
Secretário: Aurenilton Araruna de Almeida
Ramal: 6930/69311693216933/693416935
Reunião: 4"8 feiras, 10:00 _ Sala 3 Anexo _ TI Plenário 13
COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Presidente: Dep. Miro Teixeira (pDT)
1° Vice-Presidente: Dep. Marino Clinger (PDT)
2° Vice-Presidente: Dep. Wilson Moreira (PSDB)
3° Vice-Presidente: Dep. Osorio Adriano (PFL)
Titulares

Suplentes
PMDB

Antonio Barbara
Gonzaga Mota
Homero Oguido
João Fagundes
Oswaldo Steeca
Roberto Brant (PTB)

Adalton Pereira (PFL)
Germano Rigotto
Luis Roberto Ponte
3 vagas
PFL

Darci Coelho
Eraldo Tinoco
Gilson Machado
José Ml1cio Monteiro
Os6rio Adriano
Rubem Medina

Arolde de Oliveira
Gustavo Krause
José Jorge
Luiz Viana Neto
Manoel Castro
Waldir Guerra
PPR

Fetter Jl1nior
Jarvis Gaidzinski
Paulo Mourão
Roberto Balestra

Delflm Netto
Francisco Dornelles
JoãoTota
José Luiz Maia
PSDB

Saulo Coelho
Vittorio Medioli
Wilson Moreira

Jackson Pereira
KoyuTha
Sergio Gaudenzi
PP

Emani Viana
Lucia Vania
Renato Johnsson

Edison Fidelis
JoséDiogo
1 vaga
PDT

Marino Clinger
Miro Teixeira

Giovanni Queiroz
Max Rosenmann
PT

Haroldo Sabaia
João Melão Neto (PL)

Aloízio Mercadante
Vladimir Palmeira
PTB

Ervin Bonkoski
João Mendes

Félix Mendonça
Pedro Abrão
PL

Jones Santos Neves

Getulio Neiva

PSD

PSD

Luiz Dantas

Cleto Falcão
PSB

Basilio Villani (PPR)

Javis Gaiclzinski
PPS

Roberto Freire

Sergio Arouca
PSC

Israel Pinheiro (Pl'B)
Secretúia: Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Ramal: 7024 a 7026
Reuniio: 41s féiras - 10:00 - Plénário 112
'(Bloco das Lidél'ilnças)
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO
Presidente: Dep. Accio De Borba (PPR)
10 Vice-Presidente: Dep. Angela Amin (PPR)
2" Vice-Presidente: Dep. Ciro Nogueira (PFL)
30 Vice-Presidente: Dep. Adelaide Neri (PMDB)
TItuIartI

I vaga

Secretário: Celi a Maria de Oliveira
Ramal: 701017013 e 690016901/6905
Reunião: 4"8 feiras, 10:00 _ Plenário, sala 15
COMISSÃO DE FINANÇAS
E TRIBUTAÇÃO
Presidente: Dep. Reinhold Stephanes (PFL)
1° Vice-Presidente: Dep. Felix Mendonça (Pl'B)
20Vice-Presidente: Dep. Delfun Netto (PPR)
30 Vice-Presidente: Dep. Max Rosenmann (PDT)
PMDB

Suplentes

Aldo Rebelo (PC do B)
José Thome
José Belato
2 vagas
Angelo Magalhães
Eraldo Tinoco
Maviael Cavalcanti
Osvaldo Coelho
Ruben Bento
Amo Magarinos
Francisco Evangelista
Mario Guimarães (PFL)
Ronivon Santiago

PP
Costa Ferreira
José Linhares
PDT
Carlos Lupi
Vivaldo Barbosa

José Vicente Brizola
Messias Soares
PT

Florestan Fernandes
Paulo Delgado

Irma Passoni
Lourival Freitas
PTB

Flavio Palmier da Veiga (PSDB)
1 vaga
'PL
Álvaro Valle

Alberto Goldman
Gonzaga Mota
Jose Geraldo
Nelson Jobim
Odacir Klein
2 vagas
PFL

Benito Gama
Gustavo Krause
José Falcão
Manoel Castro
Mussa Demes
Reinhold Stephanes

Etevaldo Nogueira
Gilson Machado
Humberto Souto
José Reinaldo
Tourinho Dantas
Vilmar Rocha
PPR

Delfun Netto
Francisco Dornelles
José Lourenço
Paulo Mandarino

Basilio Villani
Jose Maria Eynael
Paulo Mourão
Roberto Campos
PSDB

Jackson Pereira
JoséAnfual
José Serra

Clóvis Assis
Rose de Freitas
Sérgio Machado
PP

Ariosto Holanda
Artur da Távola
Toga Angerami

Mario de Oliveira
Wagner do Nascimento

Suplentes

Fernando Diniz
Gedeel Vieira Lima
Germano Rigotto
Luiz Roberto Ponte
Luiz Carlos Santos
Pedro Novais
Pedro Tassis

PSDB
FlávioAms
OsmAnio Pereira
. Ubiratan Aguiar

Irani Barbosa

Titulares

A

PMDB
Adelaide Neri
Henrique Eduardo Alves
Ivandro Cunha Lima
Joio Henrique
Reinildo Calheiros (PC do B)
PFL
AtilaLira
Ciro Nogueira
Evaldo Gonçalves
Ézio Ferreira
Roseana Sarney
PPR
A6cio de Borba
ÂngelaAmin
Celso Bernardi
Maria Valadio

1 vaga

Bonifácio de Andrada
1 vaga

Flavio Derzi
Luiz Carlos Hauly
Sergio Naya

Carlos Camurça
Laprovita Vieira
Lucia Vania
PDT

Carrion Jtinior
Max Rosenamann

DercioKnop
Luiz Salomão
PT

Alofzio Mercadante
Eden Pedroso

Luiz Gushiken
1 vaga
PTB

Félix Mendonça
João Carlos Bacelar

Elisio Curvo
João Mendes
PL

Flávio Rocha

Jones Santos Neves
PSD

Flavio Rocha

Ricardo Murad

Regina Gordilho (PRONA)

Reunião: 41g feiras - 10:00 - Plenário, sala 21

PSB
Sergio Guerra

Uldurico Pinto
PPS

Augusto Carvalho
Secretária: Maria Linda Magalhães
Ramal: 6959/696016989
Reunião: 41g feiras, 10:00 - Plenário, sala 5

Roberto Freire

PMDB

Suplentes
PMDB

Francisco Diogenes
Gilvam Borges
Marcos Lima
PauloTitan
Sérgio Britto (PSD)

Edison Andrino
Marcelo Barbieri
Mauro Miranda
2 Vagas

PFL
Aracely de Paula
José Santana de Vasconcellos
Murilo Pinheiro
Sergio Barcellos
PPR
Carlos Azambuja
Vitório Malta
1 vaga
PSDB
Elias Murad
Paulino Cicero de Vasconcelos
PP
José Felinto
Mauro Borges
PDT
.José Mauricio
Marcia Cibilis Viana

Alacid Nunes
José Carlos Aleluia
Vicente Fialho
Werner Wanderer
Eurico Ribeiro
Paulo Bauer
Victor Faccioni
Aparecido Carvalho
Lezio Sathler
AvenirRosa
Marcelo Luz
SergioCury
Valdomiro Lima

PT

Agostinho Valente
Alcides Modesto

AdãoPretto
Alceste Almeida (PTB)
PTB

Elísio CUlVO

Leopoldo Bessone
PL

Ruben Bento (PFL)

Ribeiro Tavares
PSTU

Alberto Haddad (PP)

1 vaga

Djenal Gonçalves (PSDB)
Genésio Bernardino
Hennfnio Calvinho
Ibsen Pinheiro
Luiz Henrique
Mauro Sampaio .
NeifJabur
Roberto Rollemberg

FClipeNeri
L:4ire Rosado
Luiz Carlos Santos
Murilo Rezende
.d.vagas

rl'J.

Antonio Ueno
Efraim Morais
Leur Lomanto
Messias Gois
Nelson Morro
SameyFilho
1 vaga

Átila Lins
Benito Gama
Evaldo Gonçalves
IvanBurity
PaesLandini
Pedro Coma
TonyOeI
PPR

Cunha Bueno
Fernando Freire
João de Deus Antunes
José Teles
Osvaldo Bender

Fernando Carríon
José Lourenço
Osvaldo Melo
Pauderney Avelino
Paulo Duarte
PSDB

Artur da Távola

Jayme Santana
Jutahy Junior
Waldir Pires
Costa Ferreira
Julio Cabral
Pedro Valadares
Salatiel Carvalho
DécioKnop
Elío Dalla-Vecchia
Mendonça Neto

Flavio Palmier da Veiga
Paulino Cicero de Vasconcelos
SigmaringaSeixas
Ubiratan Aguiaf
PP
Carlos Scarpelini
Mendes Botelho
Paulo Portugal
Wagner do Nascimento
PDT
Aldo Pinto
Amaury Müller
José Mauricio
PT

Benedita da Silva
Luiz Gushiken
Sergio Gaudenzi (PSDB)

Eden Pedroso
Fausto Rocha (PL)
Helio Bicudo
PTB

PRONA
Regina Gordilho

.Suplentes

Titulares

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Dep. Elias Murad (PSDB)
1° Vice-Presidente: Dep. Elfsio Curvo (PTB)
2° Vice-Presidente:
3° Vice-Presidente: Dep. Francisco Diogenes (pMDB)
Titulares

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES
Presidente: Dep. Salatiel Carvalho (PP)
1° Vice-Presidente: Dep. Julio CabÍ'al (PP)
2° Vice-Presidente: Dep. Genesio Bernardino (pMDB)
3° Vice-Presidente: Dep. José Teles (PPR)

Matheus Iensen (PSD)

PMN
1 vaga
Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Boas
Ramal: 694416946

Leopoldo Bessone
Rodrigues Palma.

Carlos Kayath
Haroldo Saboia (PT)
PL

1 vaga

Diogo Nomura

Álvaro Valle
PSD

Cleto Falcão

Paulo de Almeida

PSB
Miguel Ames

PT
Roberto Franca

PCdoB
Renildo Calheiros

Haroldo Litna

Eduardo Jorge
João Paulo
Paulo Bernardo
PTB

PSC
Augusto Farais

1 vaga

Secretária: Andreia Maura Versiani de Miranda
Ramal: 8265/8266 e 6992 a 6996
Reuniões: 3'&, 4"& e 5'& feiras, 10:00 _ Plenário, sala 2

Olavo Calheiros (PMDB)
Jamil Haddad
Jandira Feghali

PPR
ÂngelaAmin
Javis Gaichinski
Ricardo Izar
Maria Valadão
2 vagas

PP

Delcino Tavares
Jofran Frajat
José Linhares
Paulo Portugal
PDT
Cidinha Campos
Liberato Caboclo
Lucia Braga

Sergio Miranda
PPS

Átila Lins
Darci Coelho
George Takimoto
JairoAzi
Maurici Mariano (pMDB)
Orlando Bezerra
Ronaldo Caiado

Antônio Faleiros
Clovis Assis
Maurilio Ferreira Lima
1 vaga

Ricardo Moaraes
PCdoB

PFL

PSDB

1 vaga

PSB

Derval de Paiva
Genésio Bernardino
Henninio Calvinho
Ivandro Cunha Lima
Mauro Sampaio
Merval Pimenta
3 vagas

Arnaldo Faria de Sá
Cleonâncio Fonseca
Francisco Evangelista
Heitor Franco
OttoCunha
Paulo Duarte

Oscar Travassos
PSD

PMDB

Everaldo de Oliveira
Fátima Pelaes
Ivânio Guerra
Jairo Carneiro
Marilu Guimarães
Pedro Corrêa.
Rivaldo Medeiros

Reinhold Stephanes
Rodrigues Palma
PL

Suplentes

Antonio Brito
Annando Costa
Euler Ribeiro
Jorge Tadeu Mudalen
Laire Rosado
Nilton Baiano
Paulo Novaes
Rita Camata
Zuca Moreira

José Carlos Aleluia
Roberto Jefferson
José Egydio

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMÍLIA
Presidente: Dep. Laire Rosado (pMDB)
1°Vice-Presidente: Dep. Nilton Baiano (pMDB)
2° Vice-Presidente: Dep. Fatima Pelaes (PFL)
3° Vice-Presidente: Dep. Clovis Assis (PSDB)
Titulares

Luci Choinacki
Paulo Paim
Paulo Rocha

Sergio Arouca

Augusto Carvalho

PSC
Antonio Holanda
Secretária: Miriam Maria Bragança Santos
Ramal: 7016 a 7021
Reunião: 4'& feiras, 10:00 _Plenário, sala 9

1 vaga

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO E
SERVIÇO PÚBLICO
Presidente: Dep. Paulo Rocha (PT)
.1° Vice-Presidente: Dep. José Cicote (P'l)
2° Vice-Presidente: Dep. Merval Pimenta (PMDB)
3° Vice-Presidente: Dep. Edi Siliprandi (PSD)
Titulares
Suplentes
PMDB
Marcelo Barbieri
Mauri Sergio
Merval Pimenta
WandaReis
2 vaga

JoãoAlmeida
Roberto Valadão
Zaire Rezende
Zila Bezerra
2 vagas
PFL

Aldo Rebelo (PC dó B)
Luis Eduardo
Maria Laura (PT)
Maria Luiza Fontenelle
1 vaga

Djenal Gonçalves
PPR
Geraldo Alckmin Filho
Marco Penaforte Jair Bolsonaro
Osmanio Pereira! , José Cicote (PT)
Luiz Piauhylino (PSB)
Edmar Moreira' . Pedro Pavão
PSDB
Eduardo Matias !
Ernani Viana' , Geraldo Alckmin Filho
Renato Johnsson Jabes Ribeiro
" Waldomiro Fioravante (PT)
pp
Benedito de Figueiredo
Carlos Alberto Campista '. Edmar Moreira
Marino Clinger I vaga

·
I

AtilaLira
DelioBraz
Luiz Moreira
Sergio Barcellos
Socorro Gomes (PC do B)
Arnaldo Faria de Sá
Eraldo Trindade
2 vagas

Edmundo Galdino
Elias Murad
JoséAnibal
OdelmoLeão
Valdenor Guedes

I

PDT
Amaury Müller
Carlos Alberto Campista

Lucia Braga
Marcia Cibilis Viana

Lézio Sathler
Luiz Pontes
Munhoz da Rocha

Saulo Coelho
Vitt6rio MedioU
1 vaga
PP

PT
Chico Vigilante
Paulo Rocha

Edésio Passos
João Paulo
PTB

Ernesto Gradella (SIP)
1 vaga

José Carlos Sabóia (PSB)
Nelson Marquezelli
PL

Paulo Paim

ClU'los Santana (PT)
PSD

PAi Siliprandi

Irani Barbosa

Anibal Teixeira
Francisco Silva
João Maia
Marcelo Luz
Mendes Botelho

Marcos Medrado
Osvaldo Reis·
Salatiel Carvalho
2 vagas
PDT

SergioCury
Soares
Valdomiro Lima

CarlosLupi
Fernando Lopes
LuizGirão

Mess~

PT
Carlos Sanatan
Vladimir Palmeira

Secretário: Antonio Luís de Souza Santana
Ramal: 6887/69901700417007

Chico Vigilante
Helvecio Castello
José Dirceu
Valdir Ganzer

Reunião: 31g, 41g e .SIs feiras, 10:00 - Plenário, sala 11.
COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Dep. Sandra Cavalcanti (PPR)
1° Vice-Presidente: Dep. Carlos Virgilio (PPR)
2° Vice-Presidente: Dep. Sergio Cury (PD1)
3° Vice-Presidente: Dep. Nelson Bornier (PL)
Suplentes

Titulares

PMDB
Alberto Goldman
Annando Viola
José Belato
José Maranhão
Mario Martins
Mauro Miranda
Murilo Rezende
Nicias Ribeiro

Adelaide Neri
Mario Lima
Nilton Baiano
PauloTitan
Zuca Moreira
S vagas

PTB

Alceste Almeida
Francisco Machado
Francisco Rodrigues
PL
Manoel Ribeiro (pMDB)
Nelson Bornier

José Egydio
Mauricio Campos
PSD

Paulo de Almeida

1 vaga
PSB

Ricardo Moraes

Alvaro Ribeiro
PCdoB

Ronaldo Perim
PFL
Efraim Morais

Ezio Ferreira
Jairo Carneiro
José Mendonça Bezerra
José Santana de Vasconcellos
Murilo Pinheiro
MussaDemes
2 vagas

Carlos Virgllio
Fernando Carrion
JoãoTota
Paulo Bauer
Sandra Cavalcanti
Simão Sessim
Telmo Kirst

Cesar Souza (PFL)

PRN
Paulo Octavio
Secretário: Moises Lobo da Cunham,
Ramal: 6973 a 6976
Reunião: 41g feiras, 10:00 _Plenário, sala 12

Antonio Morimoto
BethMansur
João de Deus Antunes
João RodoIfo
Leomar Quintanilha
Samir Tannus
Vasco Furlan

Euclydes Mello

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Dep. Luciano Pizzatto (PFL)
1° Vice-Presidente: Dep. Aldir Cabral (PFL)
2° Vice-Presidente: Dep. Werner Wanderer (PL)
3° Vice-Presidente: Dep. Etevalda Grassi de Menezes (PTB)
Titulares

PPR

Suplentes
PMDB

HeUoRosas
João Fagundes
João Thome
Marcelo Barbieri
Mario Martins
Virmondes Crovinel

Euler Ribeiro
Ivo Mainardi
João Henrique
José Augusto Curvo
2 vagas
PFL

PSDB
Aparecido Carvalho
Laerte Bastos

José Elias
2 vagas

Jairo Azi (PFL)

PedrOlrujo

Alacid Nunes
Daniel Silva
George Takimoto
Hilario Coimbra (PTNB)
Jonival Lucas
José Aldo (PTB)
José Reinaldo
Lael Varella
Mauro Pecury

1 vaga

José Serra
Moroni Torgan

Alacid Nunes
Aldir Cabral

AtilaLins
Marilu Guimarães

Paes Landim
Roberto Jefferson (PTB)
Robeto Magalhães

Luciano Pizzato
OsOOo Adriano
Werner Wanderer
PPR

Carlos Virgilio
Josê Luiz Maia
Osvaldo Bender
Telmo Kirst

Carlos Azambuja
Fabio Meirelles
Fernando Carríon
Heitor Franco
PSDB
JosêAnfual
Morani Torgan
Paulino Cicero de Vasconcelos
PP
Edmar Moreira
Mauro Borges
Valdenor Guedes
PDT
Elio DaDa-Vecchia
Vital do Rego

Jakson Pereira
Marco Penaforte
Paulo Silva
Benedito Domingos
Jofran Frejat
Raul Belem
Paulo Ramos
Wilson Müller

PTB

Francisco Rodrigues
Paulo Heslander
PL
Welinton Fagundes

Mauncio Campos
PSD

Irani Barbosa

Ricardo Murad
Secretária: Marci Bernardes Ferreira
Ramal: 699816999/7001
Reunião: 41 feira - 9:00 - Plenãrio sala 19

•

13

PSDB
Marcos Formiga
Sêrgio Machado

Jutahy Magalhães
Laerte Bastos
PP
Flavio Derzi
2 vagas

Carlos Camurça
NanSouza
1 vaga
PDT
Junot Abi-Ramia
Luiz Salomão

Josê Carlos Coutinho
Miro Teixeira

PT
Josê Fortunati
Nilmário Miranda

Eduardo Jorge
Paulo Rocha
PL
Hilario Coimbra
PSB
Luiz Piauhylino

1 vaga
PSTU

Hêlio Bicudo
JosêDirceu

Etevalda Grassi de Menezes
Robson 'l'uma (PL)

Pedro Pavão
Prisco Viana

Paes Landim (PFL)

PT
Josê Genoino
Orlando Bezerra (PFL)

João Rodolfo
Ronivon Santiago

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR
Presidente: Dep. Welinton Fagundes (PL)
10 Vice-Presidente: Dep. Ricardo Correa (PFL)
20Vice-Presidente: Dep. Nan Souza (PP)
30Vice-Presidente: Dep. Nilmario Miranda (P'l)
Suplentes
Titularês
PMDB
Homero Oguido
Carlos Nêlson
Edison Adriano
J6rio de Barros
Haley Margon
Ronaldo Perim
Josê Augusto C\lrvo
Virmondes Cruvinel
1 vaga
Josê Geraldo
PFL
Ciro Nogueira
Cesar Bandeira
Jorge Khoury
Ibere Ferreira
Vicente Fialho
Jonival Lucas
1 vaga
Messias Gois
PPR
Annando Pinheiro
JosêBumett

Wilson Cunha (PTB)

Ernesto Gradella

Secretário: Ektevam dos Santos Silva
Ramal: 6976
Reunião: 31 , 41 e SI feiras as 10:00h Plenário 17
COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUÍDA, NOS
TERMOS DO ART. 34, INCISO 11, DO
REGIMENTO INTERNO, PARA APRECIAR
E DAR PARECER SOBRE TODOS OS PROJETOS
DE LEI EM TRÂMITE NA CASA, RELATIVOS À
REGULA.l\fENTAÇÃO DO ART. 192
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL_
SISTEMA FINANCEmO NACIONAL
Presidente: Deputado Benito Gama (PFUBA)
Vice-Presidente: Deputado José Lourenço (pPRlBA)
Relator: Gonzaga Mota
PFL
Basilio Villani (PPR)
Mussa Demes
Tourinho Dantas
Paes Landim
Roberto Magalhães

Benito Gama
Ricardo Fil1za
Ézio Ferreira
Gilson Machado
Josê Múcio Monteiro
PMDB
Gennano Rigoto
Gonzaga Motta
Josê Luiz Clerot
Luis Roberto Ponte

vag<?
Etevalda Grassi Menezes (PTB)
José Dutra
Odacir Klein
PDT

Liberato Caboclo
Marino Clinger

Márcia Cibilis Viana
Valdomiro Lima
PPR

Josê Lourenço
Francisco Dornelles
Paulo Mandarino

Fetter Jl1nior
Roberto Campos
Pauderney Avelino

PSDB
José ~.rra
Sérgio Gaudrnzi

Jackson Pereira
Beraldo Boaventura
PTB

Rodrigues Palma

Gastone Righi
PT

Paulo Bernaruo

José Fortunatti
PL

Flávio Rocha

Jones Santos Neves
Serviço de Comissões Especiais
Local: Anexo fi - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Silvio Sousa da Silva
Ramais: 706617067/7052

Titulares

Suplentes
PFL
Alacid Nunes
Átila Uns
George Takimoto
Heitor Franco (PPR)
Tony Gel (PRN)

EUsio Curvo (PRN)
Luciano Pizzato
Ruben Bento
Sérgio Barcellos
Tadashi Kuriki

Annando Costa
Euler Ribeiro
Hennfnio Calvinho
Mauri Sérgio
AroldoG6es
Giovanni Queiroz

Aracely de Paula
Gilson Machado
Itsuo Takayama

PSDB
Edmundo Galdino
Osmânio Pereira
PTB

Francisco Rodrigues

Alceste Almeida
PT

Ricardo Morias

Lourival Freitas
PL
vago

José Augusto Curvo
PSB

vago
Serviço de Comissões Especiais:
Anexo fi - Sala 10 - Mezanino.

Efraim Moraes

Jairo Carneiro
Simão Sessim
PPR
Antonio Morimoto
Samir Tannus
Vasco Furlan

Maria Valadão
Tadashi Kuriki
Carlos Lupi
PSDB
Lézio Sathler

Luiz Máximo
PT

Carlos Santana

Paulo Bernardo

Beto Mansur (PPR)
PP
Valdenor Guedes

Alberto Haddad
PTB

JoséFlias
PRN
TonyGeI

Maviael Cavalcanti
PL

Pauderney Avelino
ÂngelaAmin
Célia Mendes

Fábio Feldmann
Tuga Angerami

vago
Mario Martins
Nilson Gibson
PFL

PPR
Avenir Rosa (PP)
Maria Valadão
Luciano de Castro

AryKara

Roberto Jefferson

PDT
Beth Azize
Sidney de Miguel (PV)

Annando Viola
Haley Margon
Roberto Valadão
vago

PDT

PMDB
Domingos Juvenil
João Fagundes
Valter Pereira
Zaire Rezende

Suplentes
PMDB

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR E DAR
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI NO 2.057,
DE 1991, QUE "INSTITUI O ESTATUTO DAS
SOCIEDADES INDíGENAS"
Presidente: Deputado Domingos Juvenil (PMDBIPA)
1°Vice-Presidente: Deputado João Fagundes (pMDBIRR)
20 Vice-Presidente: Deputado Lourival Freitas (PTIAP)
Relator: Deputado Luciano Pizzato (pFIJRR)

Titulares

Secretário: Edil Calheiros Bispo
Ramal: 7069
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E
DAR PARECER SOBRE O PROJETO
DE LEI NO 3.710193, QUE "INSTITUI O CÓDIGO
DE TRANSITO BRASILEIRO", E SEU
APENSADO, PL 3.684193.
Presidente: Deputado Gilson Machado (pFL _ PE)
1°Vice-Presidente: Deputado Aracely de Paula (pFL _ MG)
20 Vice-Presidente: Deputado Robson Tuma (pL _ SP)
30 Vice-Presidente: Deputado Maviel Cavalcanti (PRN _ PE)
Relator: Deputado Beto Mansur (PPR _ SP)

Uldurico Pinco

RobsonTuma

Wellinton Fagundes

Serviço de Comissoes Especiais
Anexo fi - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Ruy Ornar Prudêncio da Silva
Ramais: 706617067
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFERIR
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
ACOMPANHARASCONSEQútNCIASDASECA
NO NORDESTE, ASSIM COMO AS PROvm1tNCIAS
QUE ESTÃO SENDO TOMADAS PARA O
ATENDIMENTO As POPULAÇÕES ATINGIDAS
Presidente: Deputado José Carlos Vasconcelos (PRNIPE)
1°Vice-Presidente: Deputado Everaldo de Oliveira (PFIJSE)
20 Vice-Presidente: Deputado José Teles (pPR/SE)
30 Vice-Presidente: Deputado Luiz Girão (PDT/CE)

. Relator: Deputado Pinheiro Landim (pMDB/CE)
Anexo n - Sala 10 - Mezanino
Titulares
Suplentes Secretário: Antônio Fernando Manzan
PMDB
Ramal: 7061
Aluizio Alves
João Natal
COMISSÃO ESPECIAL CONSTITUíDA NOS TERMOS
João Henrique
José Belato
DO ART. 34, INCISO ll, DO REGIMENTO'INTERNO,
Nestor Duarte
Neuto de Conto
PARA APRECIAR E DAR PARECER SOBRE TODAS
Nilson Gibson
Nelson Proença
AS PROPOSIÇOES EM TRÂMITE NESTA CASA
Odacir Klein
Olavo Calheiros
REFERENTES APOLÍTICA NACIONAL
Pinheiro Landim
Roberto Valadão
DE HABITAÇÃO
Zuca Moreira
vago Presidente: Deputado Paulo Mandarino (pPRlGO)
PFL
1° Vice-Presidente: Deputado Etevaldo Nogueira (pFIJCE)
Antonio dos Santos
Aroldo Cedraz 2° Vice-Presidente: Deputada Paulo Portugal (PDTIRJ)
Ciro Nogueira
Francisco Coelho 3° Vice-Presidente: Deputada Rose Freitas (PSDBIES)
Efraim Moraes
Humberto Souto Relator: Deputado Hélio Rosas (pMDB/SP)
Everaldo de Oliveira
Iberê Ferreira Titulares
Suplentes
José Falcão
Jorge Khoury
PMDB
Vicente Fialho
Rivaldo Medeiro
Hélio Rosas
Edison Andrino
PPR
Sérgio Naya
José Geraldo
Aécio de Borba
Carlos Virgllio Luís Roberto Fontes
Freire Jl1nior
Amo Magarinos
Daniel Silva Mauro Miranda
José Augusto Curvo
José Teles
Fernando Mendes Oswaldo Stecca
Nicias Ribeiro
Vitório Malta
Fernando Freire PedroIrujo
Olavo Calheiros
João Rodolfo
Hugo Biehl zaire Rezende
PDT
PFL
Benedito de Figueiredo
Edson Silva
César
Bandeira
Ciro Nogueira
LuizGirão
Mendonça Neto
Etevaldo
Nogueira
Eduardo
Matias
Vital do Rego
LüciaBraga
Jorge Khoury
Jairo Carneiro
PSDB
José Mendonça Bezerra
Marilu Guimarães
João Faustino
Jabes Ribeiro José Reinaldo
Osório Adriano
Moroni Torgan
Jorge Uequed vago
vago
Paulo Silva
PPR
PT
Armando
Pinheiro
Jarvis Gaidzinski
Alcides Modesto
Jaques Wagner
Fernando
Carrion
José Diogo
Chico Vígn,ante
Luci Choinacki
José Teles
Sidney de Miguel (PV)
Valdir Ganzer João Rodolfo
José
Lourenço
Pauderney
Avelino
PP
Prisco Viana
Ronivon Santiago
José Linhares
EmaniViana Paulo Mandarino
Telmo Kirst
VadãoGomes
Nan Souza
PDT
PTB
Max Rosenmann
Roberto Torres
Mauro Fecury Luiz Salomão
Miro
Teixeira
Edson Silva
Wilson Cunha
Otto Cunha (PRN)
Paulo Portugal
Junot Abi-Ramia
PRN
Paulo Ramos
José Carlos Vasconcellos
Tony Gel (PRN)
PSDB
PL
Antonio
Faleiros
Laerte Bastos
Ribeiro Tavares
Ayres da Cunha
FlávioAms
José Abrão
PSB
Rose de Freitas
Ariosto Holanda
Álvaro Ribeiro
PT
PFL
Edésio
Passos
Carlos Santana
Antonio dos Santos
Aroldo Cedraz (PRN)
José Fortunati
Ciro Nogueira
Francisco Coelho Eduardo Jorge
Nilmário
Miranda
Efraim Moraes
Humberto Souto
Everaldo de Oliveira
PP
Iberê Ferreira
José Falcão
Jorge Khoury Delcino Tavares
João Maia
--1
Vicente Fialho
Rivaldo Medeiros Pedro Abrão
renato Johnsson
PCdoB
PTB
Renildo Calheiros
Haroldo Lima . Etevaldo Grassi de Menezes
Gastone Rghi
Serviço de Comissões Especiais:

Rodrigues Palma

Félix Mendonça
PRN
~

Paulo Octávio

Gomes da Rocha

PL
vago

José Santos Neves
PSB
vago

Maria Luiza Fontenele
PCdoB
Sérgio Miranda

Socorro Gomes

Serviço de Comissões Especiais:
Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Secretário: Silvio Souza da Silva
Ramais: 7065/7052
COMISSÃO ESPECIAL PARA DAR PARECER
SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA Á
CONSTITUIÇÃO NO 17, DE 1991, QUE "DISPÕE
SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL
Presidente: Deputado Os6rio Adriano
1° Vice-Presidente: Deputado Sérgio Gaudenzi
2° Vice-Presidente: Deputado Jackson Pereira
3° Vice-Presidente: Deputado João Henrique
Relator: Deputado Luis Roberto Ponte
Suplentes
Titulares
PFL
Everaldo de Oliveira
José Burnett
Lael Varella
Orlando Bezerra

Mussa Demes
Os6rio Adriano
Renato Johnsson
Waldir Guerra
PMDB

Joni Varisco
José Belato
José Maranhão
1 vaga

Armando Costa
João Henrique
Luis Roberto Ponte
WalterNory
PDT

COMISSÃO ESPECIAL PARA APRECIAR
E DAR PARECER SOBRE TODAS AS
PROPOSIÇÕES EM TRÂMITE NESTA CASA,
REFERENTES Á LEGISLAÇÃO PARTIDÁRIÀ
E ELEITORAL, EM ESPECIAL AOS PROJETOS
DE LEI NOS 1.670f1J3 E PROBIDADE
ADMINISTRATIVA ESPECIALMENTE
O PROJETO DE LEI NO 3.325189
Presidente: Deputado
1°_Vice-Presidente: Deputado
2° Vice-Presidente: Deputado
3° Vice-Presidente: Deputado
Relator: Deputado
Suplentes
Titulares
PMDB
João Almeida
Armando Costa
Neuto de Couto
J6rio de Barros
Valter Perira
Nicias Ribeiro
Virmondes Cruvinel
Pinheiro Landi
PFL
Jorge Khoury
AntÔnio dos Santos
José Santana de Vasconcellos
Evaldo Gonçalves
Ney Lopes
JesusTajra
Vilmar Rocha
Mauricio Calixto
PPR
Prisco Viana
Armando Pinheiro
Celso Bernardi
Sandra Cavalcanti
Victor Faccioni
Roberto Balestra
PDT
Miro Teixeira
Carrion Júnior
Vivaldo Barbosa
Wilson Müller
PSDB
Artur da Távola
Helvécio Castello
Sérgio Machado
José Abrão
PT

Aldo Pinto

vago
Valdomiro Lima

Miro Teixeira

PSDB
Sérgio Gaudenzi

Jackson Pereira

PP
Benedito Domingos

Fmncisco Di6genes

PRN
PL

Paulo Bernardo

Álvaro Valle

Annibal Teixeira

Sérgio Arouca

Jones Santos Neves

Edi Siliprandi

PP
Marcelo Luz
Serviço de Comissões Especiais
Anexo 11 - Sala 10- Mezanino
Secrtária: Maria Helena C. de Oliveira
Ramais: 7066

Carlos Camurça

Valdemar Costa Neto
PPS
Augusto Carvalho
PDS

PL
Flávio Rocha

José Burnett

Paulo Octávio

PTB

Rodrigues Palma

Gastone Righi

Israel Pinheiro

PT

Aloizio Mercadante

Valdenor Guedes
PTB

PPR
Roberto Campos

Sandra Staring
Waldomiro Fiomvante

José Dirceu
Paulo Delgado

Orlando Pacheco
PCdoB

AroldoLima
Reuniões:
Local: Anexo 11, Plenário nO
Secretário(a) Vladimir Rodrigues Silva
Ramais: 706617060

vago

PDT

COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
"DESTINADA A APURAR RESPONSABILIDADE
PELA EXPLORAÇÃO E PROSTITUIÇÃO
INFANTO-JUVENIL"
Resolução nO 41/93
Prazo:
Presidente: Deputada Marilu Guimarães (PFIJMS)
1°Vice-Presidente: Deputado Robson Tuma (PUSP)
2° Vice-Presidente: Deputada Benedita da Silva (PTIRJ)
Relator: Deputado Moroni Torgan (PSDB/CE)
Titulares
Suplentes
PMDB
Maurici Mariano
Eliel Rodrigues
Socorro Gomes (pC do B)
Paulo Novaes
Virmondes Cruvinel PFL
Rita Camata
Ciro Nogueira
Fátima Pelaes
Orlando Bezerra
Marilu Guimarães
PPR
Maria Valadão
Robson Tuma (PL)
Maria Luiza Fontpnelle (PSB)
Célia Mendes
PDT
LuCia Braga
Beth Azize
. PSDB
Rose de Freitas
Moroni Torgan
PT
Chico Vigilante
Benedita da Silva
PTB
Etevaldo Grassi de Menezes
Matheus Iensen
. PP
Valdenor Guedes

Costa Ferreira
PRN

Tony Gel
Zé Gomes da Rocha
Local: Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino - 318-7058
Secretária: Maria do Amparo B. da Silva" ,
DESTINADA A INVESTIGAR
lllREGULARIDADES NAS CONCESSÕES
DE BENEFÍClfiS PREVIDENCIÁRIOS.
Resolução nO 46193
Prazo: 9-4-94
Prorrogação:
Presidente: Deputado Paulo Novaes (pMDB/SP)
1°Vice-Presidente: Deputado Olavo Calheiros (pMDB/AL).
2° Vice-Presidente: Deputado Maviael Cavalcanti (pRN/PE)
3° Vice-Presidente: Deputado Agostinho Valente (PT/MG)
Relatora: Deputada Cidinha Campos (PDTIRJ)
Titulares

Suplentes
PMDB

Armando Costa
Olavo Calheiros
Paulo Novaes

Nilton Baiano
ValterPereira
Zuca Moreira
PFL

Jairo Carneiro
MaurlCio Calixto

Arolde de Oliveira
Paes Landim
PPR
Chafic Farhart
Ronivon Santiago

Eraldo Trindade
João Rodolfo

Cüdinha Capos

Wilson Müller
PSDB

Moroni Torgan

Sigmaringa Seixas
PT

Agostinho Valente

Bdsésio Passos
PP

FranCisco Silva

Valdenor Guedes
PTB

Roberto Jefferson

Carlos Roberto Massa
PRN

Maviael Cavalcanti
Fábio Raunheitti
Secretário: Mário Drausio Coutinho
Anexo 11, Plenário nO
Ramais: 7057/7059
COMISSÕES EXTERNAS
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A REALIZAR,
"IN LOCO", UM LEVANTAMENTO PARA AJUDAR
FATOS RELACIONADOS COM A NOTíCIA DE
POSSÍVEL MASSACRE DE INDíGENAS NA ÁREA
IANOMÂMI, NO ESTADO DE RORAIMA.
COORDENADOR: Deputado Marco Penaforte (PSDB/CE)
Deputado
João Fagundes
Pinheiro Landim

Rita Camata
Luciano Pizzato
Luciano Castro
Ruben Bento
Marco Penaforte
Fábio Feldman
Tuga Angerami
Jackson Pereira
NanSouza
Beth Azize
Paulo Delgado
Francisco Rodrigues
José Carlos Sabóia
Socorro Gomes
Augusto Carvalho
Sidney Miguel
Secretária: Bdla Calheiros Bispo
Local:CfunaradosDeputados
Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino
Telefones: 318-70521318-70661318-7067
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR ESTUDOS VISANDO A
REFORMA DO REGIMENTO INTERNADA
cÂMARA DOS DEPUTADOS
Presidente: Deputada Sandra Cavalcanti (pPRIRJ)
Relator: Deputado Viana (PPRlBA)
Supervisor: Deputado Adylson Motta (PPRlRS)
Titulares
Suplentes
PFL

Romel Anisio (PP)

PPR

PMDB
Nelson JoJ)im

Paulo Duarte
Paulo Mourão
Tadashi Kuriki
Maria Valadão

PDT
Miro Teixeira

PDT

PPR
Liberato Caboclo
Marino Clinger

Paulo Mandarino

LuizGirão
Paulo Portugal
PSDB

PSDB
José Abrão

Adroaldo Streclc.
Antonio Faleiros

PT

Munhoz da Rocha
Jabes Ribeiro

PT

José Genomo
PTB

Eduardo Jorge
João Paulo

PSB

PedroAbrão
MarcosMedrado

Luci Choitiaclc.i
Paulo Pelgado
PP

Gastone Righi
Israel Pinheiro

João Maia
José Maria Eymael
PTB

José Carlos Saraiva

Matheus Iensen

PRS

,Alceste Almeida
PL

Israel Pinheiro

Sérgio Brito

João Teixeira
PRN

PP
EJjsio Curvo

Costa Ferreira

Wagner do Nascimento
PSB

PL

Ariosto Holanda
Álvaro Ribeiro
Serviço de Comissões Especiais
Anexo n- Sala 10 - Mezanino
Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Ramais: 706617067/-1519/93
COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ATUAR

Avelino Costa (PPR)
Serviço de Comissões Especiais:
Anexo n - Sala 10 - Mezanino
Secretária: Héris Medeiros Jofftly
Ramal: 7065
COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA
A APRECIAR E DAR APARECER SOBRE
O PROJETO DE LEI NO 3.98W3, QUE "DISPÕE
SOBRE A SUBSTITUIÇÃO PROGRESSIVA
DA PRODUÇÃO E DA COMERCIAUZAÇÃO
DEPRODUTOSQUECONTE~

ASBSTOIAMIANTO"
Presidente: Vinnondes Cruvinel (PMDB/GO)
1°Vice-Presidente: Deputado Nilton Baiano (PMDBIES)
2° Vice-Presidente:
3°Vice-Presdiente:
Relator: Deputado Antônio Faleiros (PSDB/GO)
Suplentes

Titulares

PMDB
Derval de Pàiva
Jorge Tadeu Mudalen
Laire Rosado
Paulo Dias Novaes
Pedro Tassis

Haley Margon
João Almeida
Marcos Lima
Nilton Baiano
Vinnondes Cruvinel
PFL

José Jorge
Luciano Pizzatto
Pedro Corrêa
Vilmar Rocha

Antonio Morimoto
Osvaldo Bender
Paulo Mandarino
Ruberval Pilotto

Evaldo Gonçalves
George Takimoto
Mauricio Najar
Rovaldo Medeiros

JUNTOAOSF~DOSMORTOSE

DESAPARECIDOS pOLÍTIcos APÓS 1964, NA
LOCALIZAÇÃO DOS SEUS RESTOS MORTAIS
Presidente: Deputado Nilmário Miranda (PT/MG)
PMDB
Maurici Mariano
Roberto Valadão
PSDB
Sigmaringa Seixas
PDT
Paulo Ramos
Cidínha Campos

PT
José Dirceu
PSB
Roberto Franca
PCdoB
Haroldo Lima
PV
Sidney de Miguel
Local: Anexo n- Sala 10
Secretário: Rubmaier Antunes
Ramais: 705517068

COMISSÃO EXTERNA DESTINADA A ACOMPANHAR
AS INVESTIGAÇÕES, PROPOSTAS ATRAVÊS
DO REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO NO 2.686193,
SOBRE "LOTERIAS E QUAISQUER OUTRAS
FORMAS DE TESTES OU SORTEIOS,
EXPLORADAS PELA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, E DE PROPOR SOLUÇÕES PARA
O APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA"
Coordenador: Deputado Miro Teixeira
PDT
Miro Teixeira
PMDB
LufsRoberto Ponte

COMISSÃO EXTERNA CRIADA PARA INVESTIGAR
AS DENúNCIAS DE PERDAS DE ALIMENTOS
ARMAZENADOS NA REDE OFICIAL E PRIVADA
Coordenador: Deputado Augusto Carvalho (PPS - DF)
PMDB
Ivo Mainardi
PFL

Ronaldo Caiado
PPR
Antonio Morimoto
PSDB
Sigmaringa Seixas
Tuga Angerami

PT
PFL

Jaques Wagner

PSDB

Carlos Luppi

PDT

Mussa Demes
Sigmaringa Seixas

PTB

Carlos Roberto Mossa

PT
José Genofno
Serviço de Comissões Especiais
Anexo 11 - Sala 10- Mezanino
Secretária: Héris Medeiros JoffJ1y
Ramal:706S

PRN
Elfsio Curvo
PL
Diogo Nomura
Serviço de Comissões Especiais:
Anexo 11 - Sala 10 - Mezanino.
Secretária: Rejane Salete Marques
Ramal: 706617067

·CÕPIGO DE PROTEÇÃO E
DEFESA DO· CONSUMIDOR
- Lei nO 8.078; -dO :11 cte·setembro de 1990 - Dispõe sobre
a proteçlq, do .~naumidor e di outras p:ovid6ncias
- Dispositivos vetados e raz6ea dos veto.
- ~gillaçlo correlata
- índice .tem6tieo
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DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL
PREÇO DE ASSINATURA

SEÇÃO I (Câmara dos Deputados)
Semestral ...... 23,53 URV
SEÇAO TI '(senado' Fedetal)·· . .
Semestral

23,53 URV

Os, pedidos devemser acompartlutOOs de cheque pagAvel emBrasOla, Nóta de Empenho ou Ordemde Pagamento
pela Cabal Econ6D1iCa'FéderaI- AgêIidà 1386":PAB-CEGRAF,conta corrente n- 920001-2 t'lou pelo Banco do Brasil
- Agênda 04S2-' - CENTRAL, conta corrente n- SSS6OZ«W4, a favor do .
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CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL
;praça dos Tlis Poderes -

BrasOIa - DF
CEP: 70160-900

MaIores lnfonn8çõeI pelos Telefones (061) 311-3738 e311-3728 na SupeI ,Ido de AssInaturas e Dlstribulçio de
PublIcações - COOI'deD8çIo de Atendimento ao Usuúlo.

Subsecretaria de Edições Técnicas

do Senado Federal

Novas publicações
ELABORANDO A CONSTITUIÇÃO NACIONAL
Edição fac-similar da obra Elaborando a Constituição Nacional, de José Affonso Mendonça de Azevedo: atas
da Subcomissão elaboradOra dó Anteprojeto Constitucional de 193211933.

LEGISLAÇÃO INDIGENISTA
Coletânea de textos jurídicos e legislação correlata relativos aos direitos indígenas.

FONTES DE INFORMAÇOES SOBRE
A ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE
Descrição dos acervos da Assembléia Nacional Constituinte de 1987.

Outros títulos
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
QUADRO COMPARATIVO
J'ext;o de l~8'~p~ As Çonstituições de 1946 e 1967 e àEnlCnda Constitucional nO l,dé

1969.

CONSTITUIÇOES ESTADUAIS -1989
5 Volumes.

Textos das Constituições estaduais promulgadas em 1989; todice comparativo.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA
Comenürios por Joio Barbalho U. C.
Edição fac..similar dos comentários à Constituição Federal de 1891.

Os pedidos deverii> ser acompanhados de cheque nominal à Subsecretaria de F.dições Técnicas do Senado Federal,
ou de vale postal remetido à agencia APl' Senado (no val<X' total já estarão incluídos os acr6sciJDOl referentes à remessa
pela EC'I). Para solicitar catálogo de pn:çoI, escreva para
.
Senado Federal, Subsecretaria de Edições Técnicas
Praça dos T~ Poderes, Anexo I, 2'Z' andar. Cep 70165-900. Brasma - DF
Telefones: (061) 311-3578. 3579 e 3589. Fax.: (061) 311-4258 e 321-7333. Telex: (061) 1357
Central de venda direta ao usuário:
Via N-2. Unidade de Apoio 1 (fundos do CEORAF. pelo estacionamento à esquerda)
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