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do Serviço Militar -, concedendo dispensa de in- mara dos Deputados, do Projeto Minas além das
corporação aos alunos matriculados em cursos Gerais, de iniciativa da Secretaria de Esporte, La-
de segundo grau do ensino regular ou profissio- zer e Turismo do Estado de Minas Gerais e da
nalizante. 09375 Turminas. 09384
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tado Estadual Elias Gomes. 09392 Câmara dos Deputados.............. 09403
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aniversário da fundação de Fortaleza, capital do pelo orador, de projeto de lei sobre concessão de
Estado do Ceará. Apresentação à Mesa de re- incentivo às empresas para proteção do emprego
querimento de informações ao Ministério da Fa- de menores e deficientes. 09404
zenda sobre a integralização do capital social do EDUARDO JORGE - Expediente do orador
Banco do Brasil SA.............................................. 09393 ao Ministro Adib Jatene, da Saúde, e ao Conse-

ALEXANDRE CARDOSO - Inexistência de lho Nacional de Saúde, sobre o Plano de Assis-
base parlamentar do Govemo Federal para apre- tência à Saúde - PAS - implantado na cidade de
ciação e votação, no Congresso Nacional, das São Paulo, Estado de São Paulo. 09404
propostas de reforma previdenciária e administra- AIRTON DIPP - Encaminhamento de pro-
tiva. 09394 jeto de lei que altera as condições de apresenta-

EDSON EZEQUIEL - Artigo "Um mundo ção da declaração do Imposto de Renda de Pes-
que exclui é um mundo em crise", publicado no soas Físicas. 09406
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WALDOMIRO FIORAVANTE - Casuísmo CUNHA BUENO - Exposição do Ministro
da proposta do Presidente da República sobre das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia,
reeleição dos titulares de mandatos de cargos na Comissão de Relações. Exteriores da Câmara
executivos. 09407 dos Deputados, sobre a política extema brasileira
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celamento do pedido de instauração da Comis- cação, pelo Ministério da Agricultura, do Abaste-
são Parlamentar de Inquérito para apuração de cimento e da Reforma Agrária, de praga de ori-
irregularidades no Sistema Financeiro Nacional.... 09407 gem asiática conhecida como minador das folhas

OLAVIO ROCHA - Transcurso do 83Q ani- de citros. 09423
versário de fundação do Município de Marabá, no MAX ROSENMANN - Realização de mar-
Estado do Pará. 09407 cha de trabalhadores sem terra em defesa da re-

JOSÉ ANIBAL (Como Líder) - Inveracida- forma agrária, emprego e cidadania, como refle-
de de notícia sobre declaração do orador em de- xo da inexistência de política agrícola nacional. .., 09424
fesa da extinção do programa A Voz do Brasil RITA CAMATA - Aplauso à Rede Globo de
conforme discurso do Deputado José Fritsch, Televisão e à Caixa Econômica Federal pela par-
constante no boletim Hoje na Câmara. Repúdio ticipação na campanha em busca de crianças de-
a Parlamentar da Casa por acusações infunda- saparecidas. 09425
das acerca de critérios utilizados pelo Governo FÉLIX MENDONÇA - Artigo "Recessão e
Federal para aprovação da reforma da Previdên- Massacre na Agricultura", de Aloysio Biondi, pu-
cia Social. 09408 blicado no jornal Folha de S. Paulo. . 09425

PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) - Res- V - Grande Expediente
posta ao Deputado José Aníbal. 09409 CLÁUDIO CHAVES - "Veja Bem Brasil",

CLAÚDIO CAJADO - Aprovação popular à campanha nacional de prevenção de cegueira,
administração do Govemo Paulo Souto, do Esta- promovida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmolo-
do da Bahia, conforme pesquisa realizada pelo gia, apoiada pela Associação Médica Brasileira e
Instituto Vox Poppuli.............................................. 09409 pelo Ministério da Saúde ::............................ 09426

JOÃO MENDES - Transtornos na tramita- FERNANDO TORRES - Importância do
ção da proposta governamental de reforma do Sistema Rodoviário Nacional para o desenvolvi-
sistema previdenciário. Relevância da restaura- menta econômico do País. Correlação entre os
ção do clima inicial das negociações, com vistas investimentos em intra-estrutur~ de transporte ro-
à obtenção da confiança da sociedade no siste- doviário e o crescimento econômico. Reativação
ma a ser implantado. 09409 do Fundo Rodoviário Nacional para a reversão

PAULO ROCHA - Denúncia de atentado da situação............................................... 09430
contra o lavrador Raimundo Rodrigues da Costa, VI- Ordem do Dia
no Município de Acará, Estado do Pará. 09410 Apresentaram proposições os Srs. Deputa-

EDINHO ARAÚJO - Liberação dos recur- dos ANTONIO FEIJÃO; PEDRO WILSON; CHI-
sos orçamentários previstos para recuperação e CÃO BRíGIDO; HUMBERTO COSTA; VALDIR
duplicação de trecho da BR-153............. 09410 COLAno; MENDONÇA FILHO; PEDRO HEN-

ALEXANDRE SANTOS - Distorção salarial RY; AIRTON DIPP; GIOVANNI QUEIROZ; CIRO
entre servidores da Câmara dos Deputados e do NOGUEIRA; ROBÉRIO ARAÚJO; CUNHA BUE-
Senado Federal. 09411 NO; JOSÉ PIMENTEL E OUTROS; FEU ROSA E

CONFÚCIO MOURA - Fomecimento de OUTROS; JOSÉ FRITSCH E OUTROS; JOSÉ
água tratada e energia elétrica à população do FRITSCH; JÚLIO REDECKER, SANDRO MA-
Município de Jamari, Estado de Rondônia. 09411 BEL; VANESSA FELlPPE. 09432

GIOVANNI QUEIROZ - Inveracidade de VII - Comunicações Parlamentares
denúncia apresentada pelo Deputado Paulo Ro- WILSON CIGNACHI - Aprovação, pela
cha contra o Sr. Geraldo Milton Soares, Presi- área econômica govemamental, de medidas em
dente do Sindicato dos Produtores Rurais de Cu- benefício das médias, pequenas e microempre-
rionópolis, Eldorado e Parauapebas, Estado do sas. Realização de encontro entre a bancada te-
Pará. 09412 deral gaúcha e o Govemador Antônio Britto, Es-

ROBÉRIO ARAÚJO - Distribuição, pelo tado do Rio Grande do Sul. .... .... .... .... .... .... .... ....... 09433
Programa Comunidade Solidária, de cestas bási- GÉRSON PERES - Discriminação do Go-
cas às comunidades indígenas............................. 09412 vemo Federal para com a região amazônica........ 09435
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ARNALDO MADEIRA - Calúnia de Deputa- ca, da antecipação da cota do Fundo de Partici-
dos oposicionistas contra os da base de susten- pação dos Municípios. Defesa de adoção da ree-
tação do Governo Federal, por ocasião da vota- leição para todos os níveis do Executivo no País. 09442
ção da reforma da Previdência Social. ReJevân- EDUARDO JORGE (Pela ordem) - Carta
cia da reformulação do Regimento Interno para do Movimento de Mulheres no Brasil - CFEMEA
celeridade nas decisões legislativas. 09436 - e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

AGNELO QUEIROZ - Efeitos negativos da - CNBB - sobre veto presidencial aposto ao Pro-
política econômica do GovE1mo Femando Henriqte jeto de Lei nº 209, de 1991, de regulamentação
Cardoso sobre a economia do Distrito Federal.. ,.. 09438 do planejamento familiar no Brasil. 09444

JOSÉ FRITSCH - ·'mpropr'iedade de pro- VIII- Encerramento
nunciamento do Deputado José Aníbal, como Lí- 2 _ ATOS DO PRESIDENTE
der, sobre ~ p!ograma A Voz do Brasil. Necessi- a) Designação: Snvia Ferreira e Paulo Ro-
d~~e de r~vlsa9, ~elo Governo Federal, da estra- berto Faviero, Wanda de Godoi Falleiros Chaibub
teg.a de dlvulgaçao dos seus programas. 09438 E d' G d S 0945

PRESIDENTE (Sandro Mabel) _ Determi- e ron!na omes e ousa. 7

nação à Taquigrafia de retirada, do pronuncia- 3 - D.IVERSOS
mento do Deputado José Fritsch, de expressão a) IPC - Portaria nº 62/96. 09457
atentatória ao decoro parlamentar. 09438 4 - REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES

AUGUSTO CARVALHO - Contestação às Nºs 1.492, 1.513 e 1.514/96, com parece-
ofensas ao orador por informações veiculadas res e despachos. 09457
pela imprensa sobre gastos no Poder Legislativo. 09440 COMISSÕES

SAN!JRO MABEL - Ameaça de extinção 5 _ DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
da Comunidade Negra dos Kalunga, no norte do· . _ . . •.
Estado de Goiás, na ocorrência da pretendida a) Comlssao de Agncultura e Pohtica Rural,
construção de usina em área ocupada pela co- nº 4, em 11-4-96 : 09459
munidade. Anúncio de encaminhamento de indi- b) Comissão de Minas e Energia, nº 2, em
cação ao Ministério da Cultura para jnscrição da 11-4-96.... 09460
Comunidade Negra dos Kalunga, no Livro do c) Comissão de Trabalho, de Administra-
Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, ção e Serviço Público nº 11 , em 11-4-96 ,. 09460
como bem cultural integrante do patrimônio Histó- 6 - REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS
rico e Artístico Naci~hal, e criação, junto à Unes- a) Comissão de Finanças e Tributação, nº
co, da Reserva de BIosfera do Cerrado.. 09441 4, em 11-4-96. 09460

WIGBERTO TARTUCE (Pela ordem) -Im- b) Comissão de Minas e Energia nº 2 em
procedência de denúncias formuladas pelo Depu- 11-4-96........ 09460
tado Augusto Carvalho. 09442 7 _ MESA

WELSON GASPARINI (Pela ordem) - Mo- . • •
bilização de Prefeitos municipais na Capital Fe- 8 - LIDERES E VICE-LIDERES
deral. Solicitação, ao Sr. Presidente da Repúbli- 9 - COMISSÕES

Ata da 47! Sessão, em 11 de abril de 1996
Presidência dos Srs.: Wilson Campos, 1º Secretário; Wilson Braga,

1ºSuplente de Secretário; Luiz Carlos Hauly, Sandro Mabel,
Feu Rosa, § 2º do artigo 18, do Regimento Interno

I - ABERTURA DA SESSÃO
(14 horas)

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Ha
vendo número regimental, está aberta a sessão.

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

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

11 - LEITURA DA ATA

O SR. CORIOLANO SALES, servindo como 2º
Secretário, procede à leitura da ata da sessão ante
cedente, a qual é, sem observações, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas
sa-se à leitura do Expediente.

O SR. PAULO PAIM, servindo como 12 Secre
tário procede à leitura do seguinte

111 - EXPEDIENTE
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PROJETO DE LEI N~ 1.633, DE 1996
(Do Sr. Waldomiro Fioravante)

Parágrafo Primeiro - Entende-se por loca
lidade, a transfer~ncia para outra cidadR, ou local distantR do
domicilio do ~mpregado.

Concede abono de falta ao trabalho de empregado por motivo
de internação hospitalar de filho ou dependente.

P.ráQrafo SRgundo - Ocorrendo demissXo por
iusta causa, observar-~e-á ~s disposições legais pa~a t~l.

Art. 29 - Es~a lei entra eM vigor na data d.
su. publicaç:o.

(ÃS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO pO
BLICO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART.54),
ART. 24, II)

o Congresso NacionQl decrRta:

trAria.

.JUSTIF."ICAÇlliO

Toda vez que ocorrer uma transf&rênci. d.
empr~gMdo, por nece5sid.d~ da Em~~e5a Empregadora, gera um sério
transtorno p.u<a este,.':\ ponto de obrigá-lo a repl.nejar a. su.a.
vida no ~~pecto familiar, econômico, entre outros.

. Art. lQ - Terá abon~da a falta ao tr~balho, durAn
te 01 (um) d~a a cada ~emestrD, todo Empregado que nQCH5sitar
aUsEntar-S9 de ~uas at~vidade5 laborais h.bitual~ente desemp&
nhadQ5, por mot1vo de 1ntern.ç~o hospitalar, consulta m&dica ou
tra~.~ento odontológico de filha com idad~ de at. 06 (seis) anos
de ~dade, ou depend&nte.

l~aginemos um Trabalh.dor que tenha que
deslocar sua família para outra cidade distante, conseguir loc~l

para morar, a5 tra5nfer~ncias de matriculas escolares de 5eU5
filhas, etc., e poucos dias após a tran~ferincia ocorJR t~
demi~s~o 5em justa causa. /1 ,

Na realidade presente, 5~0 muitos, ou quase na
totalidadR, os l.rQs onde o casal exerce atividades laborais, de
modo que, quando um filho ou outro dep&ndente, tiver que procedRr
consulta médico-odontológica, cria uma s~ria dificuldade par~ os
pais, eis que a le9islaç~o vig&nte n~o oferece dispositivo pre
v&ndo tal re~lidade.

Tem o pre~Rnte Projeto de Lei, o objetivo de
assegurar aos Trabalhadores em geral, a possibilidade ~e ausen
tar-se do tr_balho~ quando ocorrer problema de sa~dR e ~emqro da
familia, considerado dependente deste; abrangendo, i C}U~VR a
possibilidade da ausVncia do Tabalhador quando este necessitar
acompanhar trAtamento odontológico preventivo, sem qUR contudo
este tenha prejuizo5.

Art. 2Q - O abono da falta, 5Rrá conc~dida median
te ~ _~rQ5Rnt_ç~o de documento _ 5Rr fornecido pela Entidade ou
prof1s51o~al que atQnd~u ao paci&nte, observ.ndo-se par. ~.nto, o
pr.zo m~x1mo de 48 (quarenta e oito) hor~s da ausincia ocorrida.

Parágrafo ünico A~ faltas justificadas n~o
poderIo' ser objeto de de~conto do período de férias ou outras a
~~~~:~:~ titulo, nem tampouco compensadas com prorrogaç.o de

.JUSTIFICAÇIlO

PROJETO DE LEI N~ 1.635, DE 1996
(Do Sr. Waldomiro Fioravante)

Por tratar-se {m~tia de grande relev~nciA
~spero cont.r com p apoio dos 'lustres Deputados co~

neste Poder Legislativo.

Sala das SeSfic L r3 de~."-Lu dO! 1996 •
() ~ r

DeputadoiwAL~O FIORA~TE

soci41,
assRnto

Concede abono de falta ao trabalho a estudante em dias de pr~

vas escolares ou prestação de exame vestibular.

Na legislaçXo trabalhista vigente, n.o est~

previsto disposiçXo que assegure ao Trabalhador estabilidade por
prazo determinado, em per~odo iMediatamente posterior em qu.
ocorrer a trasnferSnci. de loc.lidade, de modo que o presente
Projeto de Lei visa corrigir a lacuna existente.

Di5posiç~o semelhante, já VeM sondo u~ilizada

em decisões do Calendo Tribunal RegionAl do Trab~lho dA 1~.

Regi~o, fazendo parte dos Precedentes Normativos daquele Tribu
nill.sua32 - Esta lei entra em v1gor na data de

Art. 4Q - Revogam-se .s disposiçees em contrário.

Art.
publicilç'lo.

de 1996.

Par~grafo Segundo - As fAlta5 ocorridas, desde que
justific.das n~o pod.r~o ser objeto de desconto do periodo de
férias, prorrogaç~o de jornada ou outras a qualquer titulo.

Parãgrafo Primeiro - O disposto no artigo apntR
rior somente serã concedido ~diAnte .pre5.ntaç~o da documento
comprobatório exp~dido pala Entidade Educacional, no prazo ••~ima
d. 10 (dez) dias Conttild05 da dltima falta ocorrida.

Ar~. 19 - O Empregado estudante tRr~ ~bonAd. a5
fAltas AD trab~lho, at. o li.ite de 03 (tras) por semestre,
suces5iva5 ou intercaladas, por MOtivo de prov.s escolare. ou
prestaçlo de exame vestibular, dev~do este COMunica~ ao E~pr~.

dor a aus~ncia, cem um~ ~nt.ced.ncia mínima de 02 (dois) dias A
c~da tilusi'nci....

POBL!
ART.

o Congresso N.cion~l decreta:

(ÃS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO
CO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) ,
24. II)

PROJETO DE LEI N~ 1.634, DE 1996
(Do Sr. Waldomiro Fioravante)

Portanto, o Projeto de Lei que ora apresentamos,
vis~ corrigir esta l~cuna da Lei Trabalhist~.

Concede estabilidade por um ana ao trabalhador transferido.

Salienta.os que dispo~iç~o semelhante, j~ vem
sendo ~plic~da pelo Tribunal Regional do Trab~lho da 15i R&gi~o

Rrn muitos Dissidios Coletivos, fazendo p~rte dos Precedente~
Norm~tivo5 daquele Colvndo Tribunal, sendo plenamente aplicável
ao ~~ento presente, dado o relevante valor social que represen
ta.

Pelas razões aci~a expostas, e~pero contar com o
apoio irrestrito de meus nobres Pares nesta C~sa, par. a aprova
ç~o da medida propo5ta.

Sala da.. se9"Co!!ct~3 de /).o/l.~
/ ~ ----".J '-" J

Deputado W LDO IRO FIORAVA~TE

(ÃS COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO POBL!
CO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART.54J, ART.
24, II).

Art. 29 - Esta lei entra e~ vigor na data de sua
publicaç~o.

Art. 32 - RevoQa.-se ~s di5po5içõe. e~ contrário.

.JUSTIFICAÇIlO

Art. lQ - Todo empregado, que por necessidade
do empregAdor for transferido de localidade, adquire est.bili
dadR provis6ria por 12 (doze) mese~, a contar da data em que
ocorrer • t~ansfer~ncia.

Ressentem-s. 05 Trabalhadoras estudantes .m gerAl,
por n~o terem nenhu. dispositivo legal que lhes ass~ur. a ~tlin
ci~ ao trilbalho nas datas e~ que se realizam provas escalAre o
exam. vestibular.
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o direito d. realizarem tais exames, sem prejuizo
do trabalho, no ~.ntD. r"R&tringe-sR _ caGOS isolado~, fic~ndD a
crit*rio do EMpregador, • f~culd.de R~ decidir pela ausancia .~

trabalho, do eMpregado estudante ou n~o.

Sala das Sessões, em 1(de /-to. ~ lIVro de 1996.

,'~~
"{ Deputado INÁCIO ARRUDA

Por estes motivos, julgamos ser chegada a hora de obrigar as
televisões a efetuar a traduçlo de toda a programaçlo destinada ao território nacional. É

este precisamente o escopo deste projeto de lei. Assim sendo. esperamos contar com o
apoio de todos os ilustres parlamentares para a sua aprov~o.legal dR

estudante
il.tropeloSo

51i!me I himt.a, VR'"
da 15~ Regi~o,

inclusive, da,;,

IMportante dest.car que di5posiç~o

sendo aplicAd~ pela TribunAl RRgional da TrabAlhb
e. ~itos Disfiidios Coletivos, f~zendo parte,
Precedentes Norm~tivo$ daquele Colendo Tribunal.

N.cess.rio se faz que haja previsto
au.Vneia no trabalho, nos dias d. prova, j. qUR o
poderá r.alizar tais provas com tranquilidade, sem
visando obter Melhor resultado.

Entendo que o presente Projeto d. Lei tR~ um
alcança social de larOa abranOancia, pois beneficia ambos os
lados, empregados R ._pregadores, já que do ponto da vista
..pr•••rial, te. grande import~nci. a qualificaç10 dOfi Trabalha
dor•••

Pelas mot.ivo5 reIAt.ados, espero contar com
dos Ilustres PAr.s, ~ fi. de ver a m~t ,A aprovadA.

~•• O,. ,t'C.fI~-=-~
DRPU!'dO WALD~RD FIDRAvlNTE

PROJETO DE LEI N!! 1.636, DE 1996
(Do Sr. Inácio Arruda)

o apoio

dR 1996. PROJETO DE LEI N!'.1.637, DE 1996
(Do Sr. José Chaves)

Dispõe sobre isenção do Imposto sobre Produtos Industriali
zados (IPI) e Imposto de Importação para medicamentos ad

quiridos por portadores do vírus da Imunodeficiência Hu

mana (HIV) e os doentes de AIDS, bem como por hospitais p~

blicos ou integrantes do Sistema Onioa de Saúde ~ sus e dá

outras providências.

Dispõe sobre a tradução dos filmes e programas pelas emiss~

ras de televisão cujos sinais são recebidos mediante pag!

menta.

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; DE

E TRIBUTAÇAO; E DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE

(ART. 54) - ART. 24, II)

FINANÇAS

REDAÇAo

(ÀS COMISSOES DE CIENCIA, TECNqLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFOS
MÃTICA; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART.54) 
ART. 24, II)

o Congresso Nacional dec"'ta:

An. I· M emissoras de televisio, cuja recepção de sinais se li!
mediante pagornento, como a TV a cabo e a TV por assinatura, deverlo traduzir, por
dublagem ou legenda, todos os filmes e programas destinados à recepçio no território

nacional, inclusive o. 010 gerados no Pai•.

o CONGR2SS0 NACIONAL decreta.

Art. 1· Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) e do Imposto de Importação, os medicamentos adqunidos por portadores do
virus da Imunodeficiência Humana (HIV) e os doentes de AIDS, bem como por
hospitais públicos ou Integran!es do Slste,ma Único de Saúde - SUS e desde que
destinados exclusivamente ao tratamento dos pacientes Infectados.

Parãgrafo único: os medicamentos sujeitos ao regime desta lei
compreer.derão o atendimento aos pacientes em situação cllmca emergencial,
ambulatorial. de Internamento hospitalar e odontolãgico.

An. 2· O nio cumprimento do disposto nesta lei sujeitaní as

emisSDrllS faltosas, escalonadamente, às penas de advertência, suspensio até 30 dias e
cassaçlo da outorga.

Ar!. 2° O Ministério da Saude, em conjunto com organizações não
governamentais vinculadas às ações de combate a AIDS. formulará, no prazo de
60 (sessenta) dias, contados a partir da data de promulgação desta lei, a relação

dos medicamentos e o planejamento das diversas situações de atendimento, e
além disso:

An. 3' O Poder Executivo regulamentaní esta lei no prazo de

noventa dias após a sua publicação. I - Normas e critérios de execução e supervisllo desta lei;

An. 4' Esta lei enm em vigor na data de .ua publicaçlo.

Art. 5' Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

M televisões pagas, como a TV a cabo e a TV por assinatura,
estio colocando à disposiçio da populaç1o um sem níunero de canais com as mais

diferentes programações, muitos deles em Ilnguas estrangeiras.

O níunero de canais está em constante aumento e, em

conseqllência. aumentam o número de canais em linguas que nio a nacional.

Tal ;itu8Çlo causa divern>s problemas. Um deles é o fato de que

muitos interesudos nio podem aJ:Ompsnhar a programaçlo, por ser veiculada em línguas
que RIo entendem.

11 - C.mtrale de medicamentos.

Art. 3° Ficam isentas do fmcosto sobre Produtos Industrializados
(IPI). as indústrias farmacêuticas instàladas no Páis e que produzam
medicamentos destinados ao doente HIV I AIDS. na exata proporção desses.

Parágrafo único: são asseguradas a manutenção e a utiJizaçao
do crédito do referido imcosto em matérias pnmas. produtos intermediáriOS e aO
material de embaiagem efetivamente empregados na industrialização dos
produtos a que se refere esta leI.

Art. 4° A isenção de que trata esta lei será reconhecida pela
Secremrla da Recerta Federal do Ministério da Fazenda, meelante prccedimer.to
sumaríSSimo, cumpridos os requiSitos estacelecidos no art. 2°, I e /I desta lei.

Art. 5° A inobservãncia ao disposto nesta lei, sujeita o particular
,nfrator ao pagamento de mUita e juros moratãrios previstos na legislação em Vigor
para a hipótese de fraude ou falta de pagamento do imposto devidO.

Art. 6° O Ministério Público Federal expedirã normas objetivando
o Mel cumpnmento dos oisposltivos ~ontidos nesta lei. no sentido de eVitar frauees
e faisidades, determinando sempre que preciso diligências e instaurando as aç~es

pertinentes.

Mais grave que isto é o prcjuizo • língua e à cultura nacionais,

com l1IICiças transmissões externas, que acabariIo por prejudicar a nossa identidade de

btuileiros.

Art. 7° Esta Lei entra em vigcr na data de sua publicaçllo,

Art. ao Revogam-se as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

Os indivíduos Infectados pelo vírus da Imunoaeliciência Humana
(HIV) e os doentes de AiDS ,10 BrasIl. ~nfrentam hOJe dificuldaaes Imensas.

Além da falta de tratamento adequado. educação
aconsell1amemo. comidenclaliaada das mformações sobre a evoluçao da doença,
hospitais da rede pública ou pnvada, que não reservam número minimo de leitos.
estão os pacientes com AIDS 2uJeltos a discnmlnação na prestação de servlç~s,

públicos ou pnvados. no convivlo social. InclUSive familiar, enfim. sempre e"'Postos
a humilhação e ao vexame ~m razão de uma situação involuntãrta.

Afora os gravíssimos problemas supra narrados um outro. ligado
a ~réprta sobrevida dos pacientes, merece atenção especial desta Câmara dos
Deputados.

Diz respeito ao fomeclmento e aquisição de medicamentos pelos
portadores a joentes do virus HIV I AIDS. e hospitais, ao custo que ISSO
represema em nosso pais onde mllhares óe ponaoores do vlrus padecem
aiultds "eZê!:i a mIngua. s.a:l/l úm atendimento eficaz ou sequer acesso ao
mecicamer.tos especifiC:JS reccrr:endadcs pele MillJsfér.o d::1 ~~új;;.

Tal realidade tem de ser levada em conta, _cabe a esta Casa
proper medidas de alcance social. polftico e econõmlCo, e que busquem
solUCionar °problema ainda enquanto causa. pOIS. difiCilmente pode-se enfrentar
seus efeitos com sucesso.

A concessão debeneffcios fiscaiS não ê novidade na atual
legislatura, Em 21 de fevereiro de 1995. o senador Josê Sarney, Presidente deste
EgrégIO Congresso NaCIonal, promulgou a l.el na 8.989, que "dispõe sobre Isenção
do IPI na aqUisição oe au!omõvers para utilização no transporte autõnomo de
passageiros, bem como por pessoas portadcras de deficiênCia flsica e aos
desnr.ndos 30 transporte escolâ'f'.!.:...

Nesse sentido,o ilustre Deputado FranCISco Domeiles apresentou
projeto de Lei (na 517-b, de 1995), que prorroga a VigênCia óa citada lei na 8,989,
Já aprovado pela Comissão de Const1tuição e Justiça aDeta Casa.

o presente projeto Visa atender segmento expressivo da
popUlação, através da redução do custo dos medicamentes aos portadores do
vírus HIV e aos doentes de AIDS. bem como hospitaiS públicos e pnvados. um
direito b~sico de assist&ncla ao doente e que deve ser assegurado pelo Governo
Federal.

Como bem citou a nobre Deputada Maria Suplicy, em justificativa
ao Projeto de Lei na 585. de 1995 :

.. Os problemas legais associados com a AIDS continuam a
crescar com a próprta epidemia. Pelo menos setenta e sete nações, Já
promulgaram algum tipo de legislação cuidando da mat/iria. Nos Estados
Unidos, as respostas do governo para a epidemia são uma mistura de
medidas legislativas destinadas a equilibrar os direitos civis daqueles
infectados com o HIV I AIDS, com os direitos dos ainda não contaminados,
(Harold Hirsh.)

Tendo em vista os destinatMos da medida proposta, doentes
e"'Postos a todo tipo de provação, solicitamos o apoio dos eminentes
Parlamentares para sua aprovação.

Sala das Sessões, em OS de março de 1996
..,~",.~ -- --'--

c:=' ) \
F ()(; 7)OQJJo .

OEPUI~&'fl~

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
'COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-CeDl"

LEI N~ 8,989, DE' 24 DE FEVEREIRO DE 1995

Art, 1~ Ficam isentos do Imposto sobre Produtos indus
trializados (IPI) os automóveis de passageiros de fabricação na·
cional de até 127 HP de potência bruta (SAE), quando adquiri
das por:

I - motoristas profissionais que, na data da publicação
desta lei, exerçam comprovadamente em veiculo de sua proprie
dade atividade de condutor autônomo de passageiros, na condi
ção de titular de autorização, permissão ou concessão do poder
concedente e que destinem o automóvel à utilizaçãO na categoôa
de aluguel (táxil;

n - motoristas profissionais autônomos titulares de auto
rização, permissão ou concessão para exploração do serviço de
transporte individual de passageiros (táxi), impedidos de conti·
nuar exercendo essa atividade em virtude de destruiçlo comple
ta, furto ou roubo do veiculo, desde que destinem o veiculo ad
quirido à utilização na categoria de aluguel (táxi);

In - cooperativas de trabalho que sejam permissionárias
ou concessionárias de transporte público de passageiros, na ca
tegoria de aluguel (táxi), desde que tais veiculos se destinem à
utilização nessa atividade;

IV - pessoas que, em razão de serem portadoras de defi·
ciência fisica, não possam dirigir automóveis comuns,

Art. 2~ O beneficia previsto no art. 1~ somente poderá ser
utilizado uma única vez.

Art, 3~ A isenção será reconhecida pela Secretaria da Re
ceita Federal do Ministério da Fazenda, mediante prévia verifi
cação de que o adquirente preenche os requisitos previstos nes·
ta lei.

Art, 4~ Fica assegurada a manutenção do crédito do Im
posto sabre Produtos Industrializados (IPI) relativo às
matérias-primas, aos produtos intermediários e ao materia~ de
embalagem efetivamente utilizados na industrialização dos pro·
dutos referidas nesta lei.

Art. 5~ O imposto incidirlÍ normalmente sobre quaisquer
acessórios opcionais que não sejam equipamentos originais do
veiculo adquirido,

Art, 6? A alienaçãO do veicula, adquirido nos termos des
ta lei ou das Leis n~s 8,199, de 28 de junho de 1991, e 8,843, de

10 de janeiro de 1994, antes de três anos contados da data de
sua aquisição, a pessoas que não satisfaçam às condiÇÕes e aos
requisitos estabelecidos nos referidos diplomas legais, acarreta
rá o "1agamento pelo alienante do tributo dispensado, atualizado
nr .oa da legislação tributária .

Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo
sujeita ainda o alienante ao pagamento de multa e juros morató
rios previstos na legislaçlo em vigor para a hipótese de fraude
ou falta de pagamento do imposto devido,

Art, 7? No casa de falecimento ou incapacitação do moto
rista profissional alcançado pelas incisos I e n do art. I! desta
lei, sem que tenha efetivamente adquirido veiculo profisaionai,
o direito será transferido ao cônjuge, ou ao herdeiro designado
por esse ou pelo juizo, desde que seja motorista profissional ha
bilitado e destine o veiculo ao serviço de táxi.

Art. 8~ Ficam convalidados os atos praticados com bue
na Medida Provisória n~ 790, de 29 de dezembro de 1994.

Art. 9? Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlO,
vigorando até 31 de dezembro de 1995.

Art, 10, Revogam-se as Leis n?s 8.199, de 1991, e 8,843, de
1994,

Senado Federal, 24 de fevereiro de 1995; 174? da Indepen
dência e 107? da República.

SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente

Di6P6e sobre isenç60 do Impa.to tJobre
Produtos lndu.trializados UPIJ na aquid
~o de lIutom6vei. par' utiJiraçlo no traIU
porte aut6nomo de p....Pírol, bem como
por pe660•• portador•• de defici'nci. fi.it:•
• 1108 dl.tinadoll lia trlln.portB ••coJar, ti d.
outra, providlnci••.

Faça saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou
a Medida Provisória n~ 866, de 1995, que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, JOSÉ SARNEY, Presidente do Senado Federal,
para os efeitos do disposto no parágrafo único do art. 62 da
Constituição Federal, promulgo a seguinte lei: LeI:
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Art. I" A LeI ri' 8.919, de ~ de rtlelelro de 1995, po-. a vlaonr ~ 31 de
dezm.bm de 1996-

Art. 2" Esa LeI énlia em vi..,. ... data de ... publlcaçlo.

Art. 3" 1lllvopm·.. u dl~ 0lIl COIlIdrlo

BrulIIa, 8 de dezmbro de 1995: 17.(" da 1JIcIependb:Ia. 107" da lleplI1l1IcL

FERNANDO HENRIQUBCARDOSO
PMiroMa/ali

PROJETO DE LEI N2 1.638, DE 1996
(Do Sr. João Fassarela)

Altera a redação do inciso I do artigo 19, da Lei n97.998,

Cle 11 de janeiro de 1990, que "regula o Programa do Seguro

Desemprego, o Abono Salarial, institui o Fundo de Amparo ao

Trabalhador - FAT e dá outras providências ll
•

(As COMISSOES DE TRABALHO. DE ADMINISTRAÇJ\O E SERVIÇO PÚBL!

CO; E DE FINANÇAS E TRIBUTAÇJ\O E DE CONSTITUIÇJ\O E JUSTIÇA E

OE REOAÇAo (ART. 54) - ART. 24. lI)

oCONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1°. O inciso I do art. 19 da Lei nO 7.998, de Ii de
janeiro de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:

11 Art. 1'9

I .. estabelecer critérios e diretrizes a serem observados na
aplicação dos recurs('l~ a que se refere o § lOdo art. 239 da Constituição
Federal.

c'

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

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

JUSTIFICAÇÃO

Com o presente Projeto de Lei pretendemos estabelecer wna
maior participação do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo do
Trabalhador na gestão dos recursos do FAT repassados ao BNDES. Pela
legislação atual o BNDES aplica tais recursos com absoluta liberdade, muitas
vezes para financiar projetos de automação industrial que acabam por agravar
o problema do desemprego no País.O relatório da auditoria operacional
realizada pelo Tribnnal de Contas da União no BNDES revelou que o Banco
tem tido pouco comprometimento quanto ao retorno dos empréstimos
concedidos, situação que pretendemos reverter através mediante a concessão
de poderes ao CODEFAT para dispor sobre as aplicações desses recursos.

Sala das Sessões, em}ll de1YfJZ1W de 1996.

DeputadoJO~i~A
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

........................................................................................- ..
Ttrm.oIX

DAS DmrolIlçOu COIlSlTroCJO!Wll GIIWlI

Art. 239. A lIIllCIIdaçIo dccotrente das COIltribuiçlles para O Programa de
Integraçlo Socia1, criado pela Lei Complementar D' 7, de 7 de setembro de
1970, e para o Programa de FormaçIo do Patrim6nio do Servidor Público,.
criado pelaLei Complementarn' 8. de 3 de dezembro de 1970, passa; a partir
da promuJpçlo desta CoDStituiçlo. a financiar. DOS termos qu: a lei dispuser,
oprograma do seguro-desemplego e o abo11ll de que trata o § 3' deste artigo.

§ J'Dos~mencionados DO CQ]Iflt deite artigo. pelo l11C11llIl qua
renta por çesúD seria destinados a financiar progmmu de desenvolvimento
econ6mico. atIavés do Banco Nacional de Desenvolvimento EcoDômico e S0
cial, c:om critérios de remuneraçlIo que lhes preservem ovalor.

§ 2' Os patrimbnios acumulados do Programa de Integraçlo Social e
do Progmma de FollllllÇlo do Patrim6nio do Servidor P6blic:o slIo preserva~
dos, 111lIrilendo-sc os critérios de saque nas situações previstas nas leis especI.
ficas, com exccçIo da retirada por niotivo de cassmcnto, ficando vedada a
dislIibuiç!o daamcadaçIo de que trataocaputdesteartigo, paradepósito nas
c:ontas iJuliv.iduais dos participantes.

§ 3' Aos empregados que percebam de empregadores que c:onlIibuem
para o Programa de Integraçllo Social ou para o Programa de FormaçAo do
Patrimônio do Servidor P6blic:o. até dois salários mínimos de remunerllÇlo
mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, c:omputado
neste valoro rendimento das c:ontas individuais, DO caso daqueles quejá parti.
cipavam dos referidos programas, até a data da promulgaçAo desta ConstituiçAo.

§ 4' O finJméiamento do seguro-descmprcgo receberá uma C:ODtribui·
ç!o adicional da empresa ~.i'? Indicede rotatividade daforça de.trabalho~
rar o Indice médio da rotatiVIdade do setor, na forma estabelCClda por let...................................................................- _.- --- _ .

LEI N2 7.998 - DE 11 DE JANEI
RO DE 19901

Regula o Progr;ama do Seguro-Desem
prego, o Abooo Salarial, Institui o Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT e dá outras
providências.

. .

GESTÃO

Art. 18. ~ instituido o Conselho Deliberativo do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, com
posto de 9 (nove) membros e respectivos suplentes.
assim definidos.

I - 3 (três) representantes dos trabalhado~es;

11- 3 (três) representantes dos empregadores;

111 - 1 (um) representante do Ministério do
Trabalho;

IV - 1 (um) representante do Ministério da
PrevidênCia e AssistênCia Social;

V - 1 (um) representante do BNDES.

§ 12 O mandato de cada conselheiro é de 3
(três) anos.

§ 22 Na primeira investidura. observar-se-á o
seguinte:

1- 113 (um terço) dos representantes referidos
nos Incisos I e 11 do caput desle artigo será designado
com mandato de 1 (um) ano; 113 (um terço), com
mandato de 2 (dois) anos e 113 (um terço), com
mandato de 3 (Irês) anos;

11 - o representante do Ministério do Trabalho
será designado com mandato de 3 (três) anos; o
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representante do Ministério da Previdência e Assis
tência Social, com mandato de 2 (dois) anos; o
representante do BNDES. com mandato de 1 (um)
ano.

§ 39 Os representantes dos trabalhadores se
rão indicados pelas centrais sindicais e confedera·
ções de trabalhadores; e os representantes dos
empregadores, pelas respectivas confederações.

§ 4l! Compete ao Ministério do Trabalho a
nomeação dos membros do CODEFAT.

§ 51! A Presidência do Conselho Deliberativo.
anualmente renovada. será rotativa entre seus mem
bros.

§ 69 Pela atividade exercida no CODEFAT
seus membros não serão remunerados.

Art. 19. Compete ao CODEFAT gerir o FAi e
deliberar sobre as seguintes matérias:

1- (VETADO);

11 - aprovar e acoinpanhar a execução do
Plano de Trabalho Anual do Programa do Seguro-De.

semprego e do Abono Salarial e os respectivos orç.
mentes;

III - deliberar sobre a prestaçAo de contas e
os relatórios de execução orçamentária e financeira
doFAT;

IV- elaborar a proposta orçamentária do FAT.
bem como suas alterações;

V - propor o aperfeiçoamento da legislaçio
relativa ao Seguro-Desemprego e ao Abono Salarial
e regulamentar os dispositivos desta Lei no âmbito
de sua competência;

VI - decidir sobre sua própria organizaçlo,
~Iaborandoseu regimento interno;

VII - analisar relatórios do agente aplicador
quanto à fOf'ma, prazo e natureza dos investimentoa
realizados;

VIII - fiscalizar a administração do Fundo,
podendo solicitar informações sobre contratos cele
brados ou em vias de celebração e quaisquer outroa
atos;

IX - definir indexadores sucedâneos no caso

de extinção ou alteração daqueles referidos nesta
Lei;

x- baixar instruções necessárias à devoluçio
de parcelas do beneficIO do seguro-desemprego,
indevidamente recebidas;

XI - propor alteração das alíquotas referentes
às contribuições a que alude o art. 239 dà Constitui
ção Federal, com vistas a assegurar a viabilidade
econ6mico-financeira do FAT;

XII- (VETADO);

XIII- (VETADO);

XIV - fixar prazos para processamento e envio
ao trabalhador da requisição do benefício do segu
ro-desernprego, em função das possibilidades téc
nicas existentes, estabelecendo-se como objetivo o
prazo de 30 (trinta) dias;

XV - (VETADO);

XVI- (VETADO);

XVII- deliberar sobre outros assuntos delhte
resses do FAT.

Art. 20. A Secretaria-Executiva do ConselhO
Deliberativo será exercida pelo Ministério do Traba'
lho. e a ela caberio as-tarefas técnico-administrati
vas relativas ao seguro-desemprego e ao abonO
salarial.

Art. 21. As despesas com a implantação, ad
ministração e operação do Programa do Seguro-De
semprego e de Abono Salarial, exceto as de pessoal.
correrão por conta do FAT.

Art. 22. Os recursos do FAT integrarão o orça·
menta da seguridade SOCial na forma da leglslaçAO

.~~~~!!~_ _ __ __ .~.

PROJETO DE LEI N~ 1.639, DE 1996
(Do ~r. Osvaldo Biolchi)

Dispõe sobre o Contrato Especial de Trabalho e determina

outras providências.

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA; E DE TRAB~

LHO, DE ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO PÚBLICO; E DE CONSTITUI

çAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54) - ART. 24.II)

o Congresso N.donal decreta:

Ar!. I' O Contrato Especial de Trabalho é o instrumento de

contratação coletiva cujas disposições serão estabele<:idas, mediante Acordo ou

Convençio Coletiva de TIllbnlho, pelos sindicatos representantes das categorias

e<:oDÔmicas e profissionais, com prazo de aplicação limitado.

Parágrafo único. O contrato referido 110 capur deste artigo tem

como finalidade a criaçlo de novos empregos.

Ar!. 2' O Contrato Especial de Trabalho observará, entre outras,

as seguintes regras, sob pena de nulidade:

I - disposições contidas em acordo ou convenção coletiva de

trabalho que autorizou. sua celebraçio;

fi - fonoa escrita;

m- assist!ncia obrigatória das entidades sindicais representantes

das categorias econômicas e profissionais na contra~ocoletiva;

N - perlado mínimo de vigência de 3 (três) meses, prorrogável,

sucessivamente. por até 24 (vinte e quatro) meses;

V - acréscimo, ao número total de empregados, em percentual

máximo de 20"1. (vinte por cento) que poderio ser contratados através do Contrato

Especial de Trabalho, soado que a folha salarial da empresa, durante o perlado de

utilÍZllÇiO desse instrumento, nio poderá ser inferior àquela anterior a esta fofJlUl de

contrataç1o;

VI - enumeraçio dos direit05 e deveres das pertes;

Vil - multa pelo descumprimento das cláusulas contratuais.

Ar!. 3" Nio se aplicam ao Contrato Especial de TIllbaIho o

disposto nos arts. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 443. § 2", 45\ e 480 da Consolidaçio das Leis do

Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei ri' 5.452, de I' de maio de 1943.
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Art 4' As empresas que contratarem nos temos desta lei ficam
isentas dos recolhimentos referentes ao SEBRAE e ao INCRA, incidentes sob!e os

salários dos empregados com Contrato Especial de Trabalho.

Art 5' A contribuição previdenciária das empresas, prevista no
art. 22, inciso I, da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, referente ao Contrato Especial
de Trabalho, limitar-se-á aos mesmos percentuais recolhidos pelos empregados.

Parágrafo único. O montante total de recolhimentos

previdenciários da, empresa deverá ser superior ao do mês imediatamente anterior à

contratação prevista nesta lei.

Art 6' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem

vigência por 4 (quatro) anos.

Art 7' Revogam-se as disposiçõcs em contrário.

.JUSTIFICAÇÃO

Superada a fase inicial da polêmica suscitada pela Convenção
C?letiva que estabelece o Contrato Especial de Trabalho, celehrada por diversas entidades
sindicais econômicas e profissionais. no âmbito do Estado de São Paulo, convém que

reflitamos com serenidade de ânimos acerca dos fatos, de inegável repercussão para as

relaçõcs de trabalho em nosso pais.

É hlevitável que a sociedade, que não encontra no direito posto

pelo Estado a solução para seus interesses e conflitos deles decorrentes, vá buscar num

"direito paralelo" as instituições de que neces~ita para sobreviver.

Tudo isso nos leva à conclusão da hecessidade inafastável de

modernização do Direito do Trabalho.

A experiência paulista desperta o debate ~obre a flexibilização dos

direitos trabalhistas.

Flexibilizar é abrandar a rigidez de principios que informam o

Direito do Trabalho, em especial o que consagra o protecionismo do trabalh'ador,

significando a troca de garantias de condições de emprego, pela manutenção do próprio

emprego, em face da ocorrência de situações sõcio-econômicas adversas que atingem a

sociedade.

É notório o agravamento do desemprego nos dias que correm. O

que é possivel fazer e para onde vamos nessa questão ? S~bemos o quão difícil é encontrar

a respoSta para essa indagação. Todavia, é preciso tentar.

Entendemos que a presente iniciativa pode, se não resolver o

problema, ao menos contribuir pera a manutenção dos debates sobre o tema, que

certamente resultarão na descoberta de soluções mais duradouras e efetivas para a crise do

desemprego.

É fato que a legislação existente sobre o relacionamento capital e

traba1ho é por del1llÚs minudentc; Elimíná-la traria o caos. Flexibilizá-la,

progressivamente, seria, talvez, o caminho.

Nesse aspecto, a Carta Política aVançou no sentido de estabelecer

entre 05 direitos dos trabalhadores o reconhecimento das convenções e acordos coletivos

de traba1ho.

Já se verifica uma série de procedimentos de flexibilização no
Direito do Trabalho brasileiro. Poderiamos elencar a subempreitada, a locação de

mão-de-obra, que pode ser a prevista para a vigilância bancária (Lei n' 7.102/83), o

trabalho temporário (Lei n' 6.019174), o trabalho a domicilio (arts. 6' e 83 da CLT), o

contrato por prazo deteminado (art. 443 e seu § 2', da CLT), o contrato de aprendizagem

(Decreto n' 31.546, de 6 de outubro de 1952), o contrato de técnico estrangeiro
(Decreto-Lei n° 691/69), o contrato de safra (art. 14 e seu parágrafo único da Lei n'
588/73), o estágio (Lei n' 6.494177).

O próprio Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte

(Lei n' 8.864/94) não deixa de ser uma foma de simplificação de alguns procedimentos
na área trabalhista das referidas empresas.

É com o espírito de colaboração que ora apresentamos a presente
sugestão.

Não queremos acabar com a legislação do trabalho, que muitos

afirmam ser protetora dos trabalhadores, do que ousamos discordar Não raras veze!-i. a

legislação do trabalho não consegue mais do que desproteger os trabalhadores.

Muito apropriadas são as lições do Professor Doutor ARlON

SAVÃO ROMITA, in Noções Atuais de Direito do Trabaiho;
"Digo que se deve passar de urna ordem social tmposta a um

ordenamento juridico negoc'iado. Esta é a tônica, hoje. no dirc:ito moderno.

Mastar a noção de que o Estado onipresente. onisciente:. ompotente deve

impor aos atores SOCiais a ordem do dia já pronta e acabada. da qual eles

não podem apartar~se, sob as penas da lei,lI
"Ha quem renegue aprionsticarnente as vantagens decorrentes da

democrauzação panicipauva. que acarreta necessanam~ntc a

tlexibilizaç~o dàs condições de trabalho. em nome do pnncipio de
proteção. Proteção. nesta ótica, equivale a ordem Juridlca Imposta.

rigidamente imposta via disposição Imperativa de lei. tnfensa il atitude

partlclpati\-a dos atores sociais.

Aqueles que hoje estão encastelados no poder. vale dizer, os

membros da classe dommante. atribuem ao Duelto do Trabalho função

protecionista. A ele conferem uma função paternalista O Direito do

Trabalho seria um instrumento do progresso social.

Ora, no Brasil os fatos demonstram justamente o contrário. Se a

afinnação fosse procedente, a situação do trabalhador brasileiro seria

invejável, quando comparado com a dos trabalhadores do resto do mundo,

já que não há trabalhador mais protegido do que o trabalhador brasileiro,

Todos protegem o "coitadinho". A lei o protege, a Constituição o. protege,

a Justiça do Trabalho o protege, a itdvocacia trabalhista o protege, a

Câmara o protege, o Senado o protege; todos o protegem. Então, esse

protegido deveria estar muito bem de vida. Mas, como diss.e, os fatos

parecem demonstrar o contrário. Se proteção fosse coisa boa, o

trabalhador brasileiro teria, pelo menos, três Mercedes na garagem de sua

mansão.

Fala-se em proteção do trabalhador ! O principio de favor

encontra-se nitidamente em declínio no mundo. Quem defende essa tese

arcaica, ultrapassada, está em descompasso com a realidade, com a

exigência econômica do mundo em que vivemos. Supor que o Direito do

Trabalho tem por função proteger o empregado conduz a um grave

equívoco: os fatos provam justamente o contrário. A lei de greve dá ao

Tribunal do Trabalho o díreito de declarar a greve abusiva. Então, onde

está a proteção? Que proteção é esta ? Não é exatamente o oposto? Que

proteção é esta, que pennite seja o empregado despedido da noite para o

dia, sem justificativa ? Falta, parece, atentar para a realidade. Abrir os

olhos! Somos todos engabelados por um discurso ideológico - ideologia

no pior sentido da palavra, de ocultação da realidade - com a finalidade de

obter a reprodução e a perpetuação da ordem social ínjusta: isto que aí está

é bom. Deve-se preservar o status quo: com poder nonnativo, sindicato

único, presença do Estado entre os interlocutores sociais, outorga de cada

vez maiores beneficios? Enquanto isto, o trabalhador está cada vez mais

desprotegido, porque está empobrecendo. Devemos nos libertar da idéia de

depender da proteção que o Estado nos dispensa. Os "pobrezinhos, fracos,

coitadinhos" (os trabalhadores) não precisam do paternalismo
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•

protecionista dispensado pela lei ou pela Justiça do Trabalho, Há, hoje,

sindicatos muito atuantes, cientes do papel social que desempenham, É

necessário dar-lhes o poder que devem exercer e romper com tradição da
linguagem ideológica, de dizer que eles são fracos, que não têm

cap4lCidade, que precisam continuar a ser protegidos."

LOnge de querermos apresentar solução definitiva para a get""ão

de mais empregos para os trabalhadores brasileiros, é nossa intenção, através desta

modesta proposição legislativa, inspirada nos recentes acontecimentos envolvendo

sindicatos patronais e de empregados de São Paulo, quando da celebração de Convenção

Coletiva sobre CQntrato Especial de Trabalho, tão-somente, colaborar na busca de um

novo modelo para as rel""ões entre o capital e o trabalho.

Em nosso projeto. definimos um novo tipo de contratação coletiva

que é o Contrato Especial do Tmbalho, com tinalidade a criação de novos postos de

emprego, di<pondo de mec:mismos que protegem o empregado. uma vez que a contratação

é feita. com a assistência do sindicato e evita a rotatividade da mão-de--obra O contingente

de trabaJhadores a ser contratado acresce o número de empregados da empresa em ate

20% (vinte por cento). sendo que a folha de pagamento não pode ser inferior áquela

anterior à contratação. Isso significa que a empresa apenas poderà aumentar o número de

seus empregados ào utilizar·se desse tipo de contrato e jamais substituir uma forma de

contra!'JÇão por outra.

Vàrio. aspecto. do contrato elaborado em São Paulo estão

previstos no projeto. Afastamos a aplicação de vários artigo. da CLT (Consolidação das

Leis do Trabalho), em especial, os relativos à anoração na Carteira de Trabalho e

Previdência Social e a prorrogação do contrato por prazo determinado. Foi. ainda,

concedida isenção quanto ás contribuições ao SEBRAE e ao !NCRA, incidentes sobre os

novos contratos especiais de trabalho.

As contribuições previdenciárias dos empresãrios. relativas aos

empregados contratados sob esse novo regime. foram equiparadas ás dos menCIOnados

empregados. representando uma efetiva economia Todavia assegurou~se que as

contnbuições totais da empresa serão superiores. após a utilização desse novo tIpo de

contrato. evirando a fraude à previdência social e a substituição da mão-de-obra.

A nossa proposta não pretende resolver todos os problemas da

legislação trabalhista, nem tomar-se algo definitivo. É uma proposta para resolver _

emergencialmente o problema do desemprego que atinge númerOS alarmantes. Assim, a

proposta está limitada no tempo, com período de duração de quatro anos, prazo razoável

para que sejam discutidas as relações de trabalho e as alterações a serem feitas.

Saladas Sessões, em '''de''''_ ;':de 1990

Deputado Osvaldo Biolchi

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-eeDI "

DIEClRETO-LE! N!! 5 ..452 - DE i!! DE
MAaO DIE: 1943'

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho
_•.................. _-~ _ _ .

TíTULO'
INTRODUÇÃO

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

Art. ~ Não se distingue entre o trabalho reali
zado no estabelecimento do empregador e o execu-

tado no domicílio do empregado, desde que esteja
caracterizada a relação de emprego.
••......•...........•..........••........••......•.

TíTULO 11
DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA
DO TRABALHO

Capitulo I
DA IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL1

Sec1401V
DAS ANOTAÇOES

Art. 29. A Carteira de Trabalho e Previd!ncia
Social será obrigatoriamente apresentada, contra
recibo, pelo trabalhador ao empregador que o admi-

tir, o qual terá o prazo de quarenta e oito horas para
anotar, eapecificadamente, a data de admissão, a
remuneração e as condições especiaip, se houver,
sendo facultada a adoção de sistema manual, mecâ
nico ou eletrônico, conforme instruções a serem ex
pedidas pelo MinistMio do Trabalho.

§ 111 As anotaçOes concernentes à remunera
ção devem especificar o salário, qualquer que seja
sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em
utilidades, bem como a estimativa aa gorjeta.

§ 2fJ As anotações na Carteira de Trabalho e
Previd!ncia SoCial seria feitu~

a) na data-baae;

b) a qualquer tempo, por 8OIlcitaçêto do traba
lhador,

c) no caso de rescisio contratual; ou
d) necessidade de comprovação perante a

Previd6ncia Social.

§~A falta decumprimento pelo empregador
do disposto neste artigo acarretará a lavratura do
auto de infração, pelo Fiscal do TrabalhO, que deve
rá, de oficio, comunicar a falta de anotação ao 61'gão
competeFlte, para o fim de instaurar o processo de
anctação.

• Redação dada pela Lei'"7.855/89.
V. Enunciad06 nl's 12 ti U do TST.-

Art. 30. Os acidentes do trabalho serão obri
gatoriamente anotados pelo Instituto NaCional do
Seguro Social na Carteira do acidentado.

• RedaçAo dada pelo decreto-l6i nR 926, de
1D de outubro de 1969(0.0. 13-10-1969).

• V. Leis nils 8.212/91, 8.213191 e Decretos
nils 611 e 612/92.

Art. 31. Aos portadores de Carteiras de Traba
lho e Previdência Social fica assegurado o direito de
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aa apresentar aoa órgãos autorizados, para o fim de
ser anotado o que for cabrvel, não podendo .ser
recusada a solicitação, nem cobrado emolumento
n40 previsto em lei.

• Redaçio dada pelo decreto-lei~229, de
28-2·1967.

Art. 32. As anotações relativas a alteraçõesno
estado civil dos portadores deCarteiras de Trabalho
e Previdência Social serão feitas mediante prova
documentaJ. As declarações referentes aos depen
dentes serão registradas nas fichas respectivas, pelo
funcionário encarregado da identificação profissio
nal, a pedido do próprio declarante que as assinará.

Parágrafo único. As Delegacias Regionais e
oe órgioe autorizados deverlo comunicar à Secre
taria de Emprego e Salário todas as a1teraç6ea que
anotarem nas Carteiras de Trabalho e Previdência
Social.

• Redaçllo dada pelo d#lCttlto-lei~229, dft
28-2-1967.

Art. 33. Ali anOtaçOesnafichas de declaraçla .
e nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social
serlo. feitas seguidamente sem abreviaturas, ressat
V8lIdo-se no fim decada assentamento, asemendas,
entrelinhas e quaisquer circunstAncias que possam
ocasionar dúvidas. .

• Redaçllo dada pelo decreto-HIi ni229, de
28-2·1967.

Art. 34. Tratando-se de- serviço de profissio
nais de qualquEll' atividade, exercido por empreitada
individual ou coletiva, com ou sem fiscalização da
outra parte contratante, a carteira será anotada pelo
respectivo sindicato profiaaional ou pelo repr~

sentantelegal de sua cooperativL

• Aplicáveis os arts. 31 a 34 ao trabalhador
rural (lei n2 5. 889, de 8-6-1973 e decreto~
73.626 de 12'2-1974)

• A propósito das anotações de carteira de
trabalho dos que trabalham porobra certa,
dispõe a lei~ 2.959, de 17 de novembro
de 1956(0.0.21-11-1956):

Art. 1$1 No contrato individual de traba
lho por obra certa, as inscriç6es na carteira
profissional do empregado serão feitas pelo
constnJ1or, desse modo constitufdo em em
pregador, desde que exerça a atividade em
caráterpermanente.

Art. 39 O empregador que deixar de
attJnder a exigt!ncia do art. 1$1 dêsta lei ficará
sujeito à multa de Cr$ 500,00 (quinhentos

cruzeiros) a Cr$5.000,00 (cinco milcruzeiros),
além da suspensl.o de suas atividades até
que satisfaça a obrigação legal.'

. ...............•........._....•..................

Capítulo 111
DO SALÁRIO MíNIMO

Se9ãol
DO CONCEITO

.•.......••.......... - -_........•....
Art. 83. ~ devido o salário mínimo ao trabalha

dor em domicílio, considerado este corno o executa
do na habitação do empregado ou em oficina de
família por conta de empregador-que o remunere.

• Aplicávelao trabalhador rural (lei~5.889,
de8-6-19738dec'8to~73.626,de 12-2
1974).

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

TíTULO IV
DO CONTRATO INDIVIDUAL DE TRA-
BALHO

Capítulo I
DISPOSiÇÕES GERAIS. .•••••.............•...........•••..•..•.•••.••••

Art. 443. o contrato. individual de trabalho
poderá ser acordado tácita ou expressamente. ver
balmente ou por escrito e por prazo determinado ou
indeterminado.

§ 19 Considera-se como de prazo determina
do o contrato de trabalho cuja vigência dependa de

termo prefixado ou da execução de serviços espe
cializados ou ainda da realização de certo acontecI
mento suscetível de previsão aproximada.

§ 2'2 O contrato por prazo determinado s6 será
válido em se tratando:

a) de serviço cuja niliureza ou transItoriedade
justifique a predetermmação do prazo;

b) de atividades empresariais de caráter tran
sit6rio;

c) de contrato de experiência.

• Redação deste § e alíneas dada pelo de
creto-lei n$1229. de 28-2-1967.

• V. Enunciados TST n!1s 97 e 188.

Art. 451. O contrato de trabalho por prazo
determinado que, tácita ou expressamente, for pror
rogado mais de uma vez, passará a vigorar sem
determinação de prazo.
... _..•.•..•...••..•....•.......•.•..•...•.•.......



09344 Sexta-feira 12 DIÁRIO DA cÂMARA OOS DEPurADOS Abril de 1996

Capitula V
DA RESCISÃO

Arl 480. Havendo termo estipulado, o empre
gado não se poderá desligar do contrato, sem justa
causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o em
pregador doI prejuizos que de... fato lhe resulta
rem.

• V. Enunciado 1STrfl 77.

§ 12 A indenização, porém, nao poderá exce
der àquela a que teria direito o empregado em idên
ticas condiçOes.

• Traba/luldor nn/ (afriá) - Lei rfl5.889,
de8de._jJnho~ 1973(D.0. 11-6-1973):

Art.- 14. Expirado fJCJfINm.nr. o con
Irata. a fIfnPI'tMI' pagar. IID saflÍtlta, a ttlulo de
indsnizsçlto do tempo c»SBfViço, import~
correspondfN:l. li 1/12 (um daz'e IlVOtJ) do
uJMio nvnu/, por'" o. ""';90 ou fraçiD
supsrior li 14 (~torze) di...

Parágrafo Cnioo. Considsr.ss contrato
de safrao que tenha sua dllaçto dependen.
de vBlÍaç6es estacionais em atividad8 agrária.

§2lI Revogado pela s.irfl6.533, de24 de maio
de 1978 (D.O. 26-5-1978).

• Aplicam-se ao trabalhador rural o art. 480,
"csput", e seu § 1~ (lei nR 5.889, de 8-6
1972 ti decreto'" 73.626, de 12·2- 1974).

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

.._.•........•.•.•.••.••. ~ •...•...••....•......•••.

LEI NIl'8.212, DE 24 DE JULHO DE 1991

~sobna ~t/Q~ S«iDI,
Í/UIÍIIIÍ PIanD • CustGo ~ dIf lJfIl1'IlS~

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

INTIODUÇ1O

AlI. lL A SoiprId•• SocIaI-' ...... por toda • lOCIededt. •
ror.. iIIdIIr*. _ ... cID.... 1'5.ea-hiçAo FedInl •
..... 1IIi. _~. U....... &ledal.cID DiIId-1O,...... ~··~---.

AlI. 1L No 1abIo ....... o~. Sepddede SIIldeI'_...................
I . NmiIeIá u.ao:
n·........~--

UI·........,.....
.......... ~ClCMâlbá;_1CId*
.) .....-. iIIcide-. ......._ .... l1li CI'IIlIIeda- _~

lt) dr.'.k111;
C)._lIlIb •• d _neIIdD • :::c_.";";
c1) iIIádIPIIMS....... '1. a..:
.) _.~.

..........................................._..- .
CAPtruLOIV

DA CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA

AlI. U. A collúlblliçlo • Al'IO da .."... dantiJJida à SqiIridade
SociII. ... cID dlnponlo. anL n.de

I -~ (Vi8IIt por cnro) o lOCaI dII ft_1'IIÇ6en JNIIPI l1li_
diIIdIn,.~ daalmrcID.tI. _ .....
...iSiIérillI.lrIIbalaIJIdonI ..,..,.. pnnIaJ.mçan.

a .,... a lI • co _ 1_dII por ad-
..... cID U'IIIaao, dae pilWilt'" o lOCaI_
....- .... papI 00~ _lIIalnw_ _.......
........InN't ._.....

a) I,. (_ por c..so) ..,... _ CIIja adridalIe pIIIlOIIlIeo
rIIIIIe G rinClD • acidIIJlM cID lnbJI&IIlJ..ClMIidmldo Ine:

b) 2,. (d<* por celllO) para • enip_ .. CIIjlIaJiridada pftllOd";
rante _ riIca seja collliderado enéclto: --,

- c) 3,. (Im por CQto) para • '1IIpIWII .. cuja aliridAda plWJlOllda
mIIe nu riIco seja colláderado paw.

f 1°. No ClIO de balICOI collllfdain.~ de iIMIlialntol. bI_ •
daeIIvoIvimeDlO. CliDI ecoaôalical. nociedIIdIa • crédito. llaaacia......

• InVl':sllmenIO. socled3des de credito imobIliário. socledlldes ComlOnIL
,h.lnbuldonu de liluloc e v~lom mobiliáriol. empresM de Amndamenla
merc\RIIL cool"'raliy:u de credita. empresas de se!\Iro1 pnvadol e de CIlpin

laliz.açjo••serla autõDOlDOI de sesurot pnv...... de crédito e entidAdes
.le previdênaa priYlda aberta e rechadM. além dai contnbuiçóa reCeridaa

neste artisa e DO art. 23. é devidA a cortnbWçio adicional de 2.S'lIt (dail
,"leiroa e cinco dêcilllOC por certo) sob... a b... de Clilculo delinida DO
inalo I dale anip.

f 2°, Não irIl.epm. reMlIDCraçio .. pan:ellll de que trata a f ao da uL
23.

f 3". O MiDisúria do Trabalho e da Pn:vidiacia SociaJ podenl altel'lll'.
com b_ Dal eslolllltlcaa de aadellCal do trabaIIIa. apUradM em iNpeçio.
o eaquadrametllO de empresa para erejo de cantrltluiçla a q_ .. ",C_
o irdlo 11 deIla utiJIl, • liIII de atillluIar ÍIIYIIldIIIe_ na prwvençio de
acidelll&

f.... O Poder Executivo Cl&abe1Kali. l1li forma da lIi. 0lIVida o Ca__
lho Naciaaal de Sqllridade SocW. IIIICUIÍI_ de ..lallla /li ernpresal
qlllt .. lIlillma de emprqadoa portadona de de6::Whcia fIIb, H-*
e/rw.1DaIlaL COM deerio do ptldrIo lIIédIo.

f '0: O dlIpoelD lIIIPt.I U'IlF JIio .. aplica à~ lIIil:a de q.. traia.
.U-.. cID iDcino V cID ado12 danta La.(~LaUIIf'Z1................................................................

LEI N!" 7.102, DE 20 DE JUNHO DE 1983

Di.piJe M1bn ••pr~ pan ••uh/.
cÚlJenco. fiD'DC.;ro•••"uh/_ nomu. pa
ra c:oiIaticui~o• {uncionem.ncod" elDpreo
••, puUcu1un qu.. uploralfl NrViÇN á
vi6ilbJt:ia .. d. cnn.pon. de ...elo,..., • tU
OUCI'U provid'DCiu.

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

LJ:E N' 8.011 - • I • JAnDO.m4
lJfI'PiM lOln O~ fcmpardrfO

ftGI -1lI'UII lIrOlIUI • cU 0IIá'lU
~.



Abril de 1996 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 09345

o PnCdeDte d& lU'Plbbca
l"aço _'- que o COqrII8O Nado.·

nal decreta • ea I&DldOIIO lo Ml\ÜDa
1Al:

An. l' • 1IIItttulclo o recm- de
trabalbo talporárJO, DU~
eatabeJee:fdu _ prIIlmte LIIl.

An. 29· TiãtidIo tempQrano •
aqWde pnRacIIt- (ICII'~ tIIIA:a •
uma emprela, para MIIJdII' , Dee.
lidada traDIl.. de IUbRttwçlo ele-
seu pessoal regular e permanente ou
a aerêsclmo extraorcUnár:to de- se"i
ços.

Art. 3'1 s: reconhecida a atividade
da empresa de trabalho temponirio
que passa a integrar o piaDO básico
do enquadramento sindical a que S~
refere o artiio 577. da Consolldaçio
daa Leis do Trabalho.

Art. 49 Compreende-se como em
presa de trabalho temporário a pes
soa !lsica ou jw'ldica urbana, cuja
atividade consiste em colocar à dis
postção de outras empresas, tempo
rartamente, trabalhadores, . devida
mente qualificados, por elas remune
radOS e assistidos.
.•.••••.............•..•...•.......••....
.••••.•.••.........•...•.•...•.......•..

DECRETO N.o 31.546 - DE 6 DE
OtrrtnlR() DE 1952

Dispõe 36bre o conceito de empregado
aprendiz

O Presidente da Rep,liblica. usando
da atribuição que lhe contere o ar
tigo 87, item X. da Constituição, e
considerando que, em face da' legis
lação em Vigor, pode o contrato de
trabalho assumir a forma de con
trato de lEprendi1.agem, desde que o
empregado, menor de 18 e .maior de
14 anos, esteja OIsujeità à formação
profissional metódica do oficio em
que exerça o seu trabalho" (Pará
grafo l1Í1ico do art. 80 da Consolida
çáo da.. Leis do ~rrabalho):

COD.!idera:ndo que, por fOrça da le
gislação vigente, algumas obrigaçõea
decorrentes do contrato de aprendi
zagem são diversas das que advêm do
contrato de trabalho comum. unpIJU
do-se. portanto, a conveniência de :ler
regulamentado o conceito de empre
gadc aprendIz, decreta:

Art. 1.0 Considera-se de aprendi
zagem o contrato individual de tra
balho real1zado entre um emprega
dor e um trabalhador maior de 14
e menOI de 18 lLlIlOS, pelo qual, além
das características mencionadas no
artigo 3.° da Consolidação das Leia
do TrabaJho, aquele se obriga a sub
meter o emp1'l!iado à formaç!o pro
fissional metódiea do oficio ou ocupa
ção para cujo exercicio foi admitido

e o menor assume o compromisso de
seguir o respectivo regime de lipren
d1zagem •

.•............•.••.•-.. ~.....~•.•....•....•..

DECRETO-LEI N9 691. DI: 18 DE
Jt1I.HQ DI: 196i

Dispõe sóbTe. 4 n40 aplicação. aos
contratos de técnicos estrangeiros,
com. estipulação de pagamento de
salários em moeda estrangeira. de

diver3a3 disposjgóes da legislação
trabalhista, e dá outras providên.
cias.

O Presidente da República. no uso
da. atribuição que lhe confere o §
19 do artigo 29 do Ato Institucional
n9 5, .de 13 de dezembro de 1968, de.
creta:

Art. 19 Os contratos de técnicos
estrangeiros domiciliados ou residen
tes no exterior. para execuçãO, no
Brasil. de serviços especializados, em
caráter provisório, com ~stipula.ção

de salários em moeda estrangeira,
serão, obrigatOriamente. celebrados
por prazo determinado e prorrogá
veis sempre a têrmo certo, ficando
excluidos da aplicação do :iisposto
nos arti~os os. 451. 452. 453, no Ca
pitulo vn do Titulo IV da Consoli
dação das Leis do Trabalho e na
Lei n9 5.107. de 13 de setembro de
1966. com as alterações do Decreto..
lei n9 20. de 14 de setembro de 1966.
e legislação subseqüente. .

Parágrafo único. A rescisão dos
contratos de que trata êste artigo
reger.se.a pelas normas estabeleci
das nos artigos os. 479. 480, e seu
§ l~, e 481 da Consolidação das Leis
do Trabalho.
••.....•.•••••........ __ .•........•.....
,•••••..•...........•.••......••...•..•.•

LEI N9 5.889 - DE 8 DI: Jl1NRO

DB 1973

Estatut norma! regulaaora3 do traba
lho 11'7111 fi dei outTCII I'rovicUncia3.

Art. 14. Expirado normalmente o
contrato, a empresa pagará ao sa
frlsta, a Utulo de indenizaçào do
tempo de serviço, importância-corres
pondente a 1/12 (um doze avos) do
salário mensal, por mês de serviço ou
fração superior a 14 (quatorze) dias.

Parágrafo único. Considera-se con
trato. de safra o Q..ue tenha sua dura-
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çâo dependente de variações esta
cionais da atividade agrária"
.....•.......... ~ ..•.......•. -.....•••..•••..
....•••.•..........•......•.......••....•.•••

LEI N~ 6.494, de 07 de dezembro de~
Disp5e sobre os est~gios de estudantes
de estabelecimentos de ensino superior
e de ensinQ profissionalizante do 29
Grau e Supletivo e da outras providi!n
eias. -

LEI N? 8.864, DE 28 DE MARÇO DE 1994

Estab~/ec~ normu para u microem
presu (MEl. e Empresu d~ P~qu~no Port~

IEPPI. relativu ao tratam~ntodifer~nciado

e simpJjficado, nos campos administrativo.
fiscal. previdenciário. trabalhista. cre·
diticio e de desenvolvim~nto empresarial
(art. 179 da Constituiç40 Federall.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte lei:

CAPíTULO I

Do Tratamento Jurídico Diferenciado

Art. 1? Fica assegurado às microempresas e às empresas
de pequeno porte tratamento jurídico simplificado e favorecido
nos campos administrativo, tributário. trabalhista, previdenciá'
rio e creditício, na conformidade do disposto nesta lei.

............................ -_ .

PROJETO DE LEI N!!. 1.640, DE 1996
(Do Sr. André Puccinelli)

Dá nova redação ao parágrafo 19 do artigo 52 da Lei n9

8.078, de II de setembro de 1990, que "dispõe sobre a pr!?

teção do consumidor e dá outras prOVidênCias".

(~ _OMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MI
NORIAS; E DE CONSTITUI CÃO E JUSTlCA E DE REDACÃO (ART.54)
-ART. 24, lI)

Art. l' o § 1" de ..n. 52 daLei n" 8.078, de 11 de tetembro de

1990. pwa avigorar com asquintc redaçIo:

• Art. 52 ...

§ l' As multas de _ decorIentes do u.dimplemento de

obrip;lo !lO ICU termo llIo podetIo lei" superiores a 1% (um por eeuln) do valor da

preslllÇIo, podendo lei" dobrada na primeiIa n:iDcidêDcia e mIolnda na JegUIIda

reíncidêDcia do iNldimplentc em relaçlo a um mesmo credor."

Art. 2" Esta lei eIl1Ia em vigorna daIa de sua puIlIicaçIo.

Art. 3' Revogam-se. dispooiçlles em contririo.

JUSTIFICllÇAo

o C6digo de Defesa do Consumidor representou

um qrande avanço nas relações de conaW11O em nOB80 paí.. No
entanto, esta importante Lei foi gerada numa época em que

noua economia sofria com elevados indicos de inflaç!o. EIll

decorrência diaBO, foi estabelecido o teto de l0' (dez por

cento) para cobrança de lIUIta nas casos de inadimplência no

pagamento de obrigaçOes.

Nossa realidade, hoje em dia, • outra. A

inflaç!o foi reduzida e cUlinhilJllOS para WlIIl econ~llIia coa

_da est6vel, preçoll controladoll pelo _=ado e ta""s de

juroll, embora ainda elevadall, .,. declinio.

Diante deste quadro, acreditlllllOs que aulta de

10\ (dez por cento) • abusiva e inadmill&ivel sua autorisaçio

por lei. Propo&lO& UIIll reduç!o para li (UI& por cento), coa

acr6sci.a1l na primeira e segunda reincidlncias, para que este

pe=entual ..is baixo nio sirva de elltimulo a inadimplência.

Delllla fOrJlll, e tendo .... villta principa1lllente

0& direitoll cio conllwaidor brasileiro, pedilDolI o apoio cios

nobr.s parell para apr~vaçia do presente projeto de l.i.

Sala das 5ellsO.s, -dV de~ de 1995.
f

De~~~~'
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA

COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIV05-CeDI"

LEI N!' B.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 (*)

Dispiksomaproteçiio do COIISIlmidtN'r dd outrasprovidbrCÍlU.

o Presidente da República:

Faço saber que o Consresso Nacional decrela e eu I&Ilciono a sesuinte Lei:

TiTULO I
DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

CAPiTULO VI -

DA PROTEÇÃO CONTRATUAL

8eçllo If
Du Oáusulu Abusivas

An. SI. Slo nulas de pleno direito, enlre outra•• cláusulas contratuais relaliv.
ao fornecimento de produlos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por
vicios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou dlsposi
cio de direilos. Nas «llIÇões de consumo entre o fornecedor e o consumidor-pessoa ju
ridica. a indenizaçlo poderá ser Iimilada, em situações jusliflCiveis:

l! - subtraiam ao consumidor a opçlo de reembolJo da quantia já papo nos casos
p....istos neste CódiiO:

111 - transfiram responsabilidades a terceiros:
IV - estabeleçam obríJlllÇões consióeradu iniquas, abusiva, que coloquem o

consumidor em desvantqem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa·f/: ou a
~Didade;

V - (Vrlado):
VI - eslabeleçam inverslo do ônus da prova em prejuízo do consumidor:
VII - determinem a utilizaçlo compulséiria de arbitragem;
VIl! - imponham representante para concluir ou realizar outro negócio jurídico

pelo consumidor:
IX - deixem ao fornecedor a opçio de concluir ou Rio o contrato, embora obri

gando o consumidor:
X - permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variaçlo do preço de ma

neira unilateral;
XI - autorizem o fornecedor a cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual

direito seja conferido ao consumidor:
XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua obrip;lo,

sem que IiUaI direito lhe seja conferido contra o fornecedor;
XIII - autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qua·

lidade do contrato. aoos sua celebraçlo:
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XIV - infrinjam ou possibilitem Il violação de normas ambientais;
XV'- êstejám em desacordo com o sistemll de proteçlo ao consumidor:
XVI - possibilitem a renúncia do direito de indenização por benfeitorias nec....-

rias.
§ 1~ Presume-se exagerada, entre outros casos. a vantagem Que:
I - ofende os principios fundamentais do sistema juridico a que pertence:

11 - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contra-
IO, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual; .

11I - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a na
tureza e conte4do do contrato, o interesse das panes e outras circunstlmcias peculiares
ao caso.

§ 2? A nulidade de uma cláusula contratual abusiva nlo invalida o contrato, excc·
lO quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a
qualquer das partes.

§ 3? (Vetado.)

§ 4? É facultado a qualquer consumidor ou entidade que o represente requerer ao
Ministério Público que ajuize a competente açlo para ser declarada a nulidade de cláu
sula contratual Que contrarie o disposto neste Código ou de qualquer forma 010 assegu
re o justo equilibrio entre direitos e obrigações das panes.

Art. 52. No fornecimento de produlos ou serviços que envolva outorga de crédito
ou concesdo de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros re
quisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional:
" - montanle dos juros de mora e da taxa efetiva atiual de juros:

111 - acréscimos legalmente previstos;
IV - número e periodicidade das prestações;
V - soma tOlal a pagar, com e sem financiamento.
§ J? As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigaçlo no seu termo

nlo poderio ser superiores a dez por cento do valor da prestaçlo.
§ 2? É assegurada ao consumidor a liquidaçlo antecipada do débito, total ou par

cialmente, mediante reduçAo proporcional dos juros e demais acréscimos.
§ 3? (Vetado.)

Art. 53. Nos contratos de compra e. venda de móveis ou imóveis mediante pap
mento em prestações, bem como nas alienações fiduciârias em garantia, consideram-se
nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam .. perda tOlal das prestações pagas em
beneficio do credor que, em razão do inadimplemento. pleitear a resoluçlo do conlrato
e a reiornada do produto alienado.

§ I? (Vetado.)
§ 2? Nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis. a compensaçlo

ou a restituiçlo das parcelas quitadas. na forma deste artigo, terá descontada, além da
vant3lem econômica auferida com a fruiçlo, os prejuízos que o desistente ou inadim
plente causar ao grupo.

§ 3? Os contratos dt <lrata o coPU! deste artigo serão expressos em moeda cor-
rente nacional.

PROJETO DE LEI N~ 1.641, DE 1996
(Do Sr. Arnaldo Faria dé Sá)

Dispõe sobre programas de incentivo à demissão voluntária,

do ponto de vista tributário.

(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇAo E SERVIÇO pO

BLICO; E DE FINANÇAS E TRIBUTAÇAo; E DE CONSTITUIÇAo E
JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54) - ART. 24, 11).

para os efeitos do disposto na presente Lei, ser

deduzido total ou parcialmente em um prazo máximo de
4 (quatro) anos.

Parágrafo único. A dedução em causa ê

limitada à 15% (quinze por cento) do valor do imposto

a pagar, no decorrer do período.

42 Esta lei entra em vigor na data de

sua publicaçl!o.

Art. 52 Revogam-se as disposições em
contrário.

JUSTIFlCAÇIO

~ público e notório que desde o

início do processo de globalizaçAo da economia e

racionalizaçao dos processos de produção, processo

este existente em nível mundial, tornou-se um

imperativo de sobrevivência para as empresas a
atualização tecnológica e a reestruturaçao de seus

quadros de pessoal, no ~e tange a recursos humanos.

No Brasil, bem como em diversos

outros Países, a conduçao de tais processos supõe um
plano de apoio aos empregados a serem desligados,

viaando a atenua% o impacto desse fato e vialibizar a

ra-alocaçl!o deles em outras atividades.

Dentro desse propósito, verifica-se

que as empresas no Brasil tem conduzido tais planos,

incluindo, além de programas de retreinamento, oferta

de incentivo ela dinheiro a pagar-se aos empregados

desligadoB. Esta última, paga em adiçao à indenizaçl!o

a que tenham direito, em decorrência da leqislaç~o

trabalhista, proporcinonando-lhes fundos que lhes

assegurem sobrevivência e estabelecimento de novas

atividades.

Ocorre que o pagamento de tais

incentivos, de relevante interesse social, é

extremamente oneroso sob o ponto de vista tributãrio.

Isto porque tais somas sfto

consideradas como gratificações, cuja dedutibilidade~

pela empresa é sujeita a limites insignificantes.

Doutra sorte, a pessoa física beneficiária também é

tributada, uma vez que a Lei s6 isenta indenizações

pagas nos termos da legislaçAo trabalhista.

Ante isso, contamos com o apoio de
nossos nobres Pares destA Congresso Nacional,· para a

devida aprovaçao de nOBSO Projeto de Lei.

Tem o presente projeto de lei,

portanto, a finalidade dê, reconhecendo a realidade

dos processos de reestruturaçAo pré-citados,

tributariamente desonerá-Ioa, de forma nlo tao-s6 a

viabilizA-los que também possibilitar por parte das

empresas a formulação de ofertas cujo montante 
maior - melhor se coadune com efetivo apoio e

sugurança àqueles que venham a ser desligados.

o Congresso Nacional decreta:

Art. lQ Para efeito da determinaçl!o

da base de cálculo do Imposto de Renda e da

ContribuiçAo Social, as pessoas jurídicas poderAo

deduzir as quantias pagas a seus empregados, à título

de incentivo à demiss!o voluntária, por ocasiao da

execução de planos de r~eBtruturação de seus quadros.

Art. 2Q As quantias paqas a título da

incentivo, nos termos do artigo precedente, ser30

consideradas rendimentos isentos do Imposto de Renda

a que estl!o suj eitas as pessoas fÍllicas

beneficiárias.
Sala das Sessões, em 14 de I'IARÇO de 1996.

Art. 3Q O valor das quantias pagas a

título de incentivo nos termos do art. 111 podarA,
" .~: .,-J

Deputado Arnãldo Faria de S6e.-v 1V6~ 6 '3
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PROJETO DE LEI N~ 1.642, DE 1996
(Do Sr. AIlindo Chinaglia)

advogados no particular, é que contamos com a colaboração de nossos colegas para

aprovar o presente Projeto de Lei.

Autoriza o livre acesSO de Senadores da República e
Deputados Federais às repartições públicas, para fins
relacionados ã atividade parlamentar~ e dá outras

providências.

Sala das Sessões, em /1.( de .UA /.. ço

~
de [996

(~S COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINIST~~ÇÃO E SERV~

ÇO POBLICO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° - Aos Senadores da República e .Deputados Federais, no

exercício de seu mandato, é assegurado livre acesso e trânsito nos diversos órgãos e

repartições públicas do território nacional.

Parágrafo único. - Para os fins desta lei incluem-se entre tais órgãos e

repartições todos os pertencentes ti administração pública direta, indireta e

fundacional, nas esferas federal, estadual e municipal.

Art. 2° - O acesso e trânsito dos parlamentares federais nos órgAos

mencionados inclui o direito de investigar, fiscalizar e coletar informações e dados,

além·de fazer outras solicitações pertinentes ao exercicio do mandato popular.

§ l° - Para.os fins desta lei, o parlamentar poderá entrar, livremente,

em qualquer dependência do órgão ou repartição pública e terá acesso imediato a
todo e qualquer documento. expediente e arquivo, podendo examinar, vistoriar e

copiar no próprio local.

§2° - No caso de documentos, expedientes ou processos classificados

como sigilosos ou sob segredo, nas formas da lei, o parlamentar assinará termo de

responsabilidade pelo qual somente poderá fazer uso das informações obtidas ou

cópias dos referidos documentos para efeito de ações jodiciais ou representações ao

Ministério Público sob a pena da Lei.

Art. 3° - O agente público que, de qualquer fonna, causar

impedimentos ou obstáculos ao que é assegurado nesta lei, seri. sujeito-às sanções

cíveis e criminais cabiveis, além da punição administrativa própria.

Parqnfo lÍaico. - A pena para a coDduta prevista neste artigo

corresponderá àquela prevista para o crime descrito no art. 319 do Código Penal.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.

Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A atividade parlamentar, além de nobre e essencial ao funcionamento

das modernas democracias, em nada fica a dever também, em sua releváncia pública,

àquela desenvolvida pelos demais poderes, i.e. o Executivo e o Judiciário.

Ocorre que apesar dos diversos direitos que são assegurados aos

Parlamentares federais, seja pela Lei Maior, seja pelos Regimentos de suas Casas

Legislativas { na forma de imunidades, inviolabilidades, etc. l, nada há no plano

normativo que garanta, na prática. o acesso e o trânsito de tais parlamentares nos

diversos órg!os públicos, salvo se integrantes de Comissão Parlamentar de Inquérito.

Ora, surge como óbvia a constataçlo de que tal limitação~ e

~ a atividade parlamentar em muitos casos, além de impedir a devida

transparência da coisa e da gestão da coisa pública no pais.

Assim, pelos argumentos expostos e tendo em vista a necessidade de

corrigir tal distorção, que inferioriza OS Senadores e Deputados federais aos juizes e

DEPUTADO FEDERAL

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COO~ENAÇÃO'oEESTtJDOS LEGISLATlVOS-e.CI "

DECRETO-LEI N? 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940

Código Ptna/.

PARTE EsPECIAL

T1nJLOXI
DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
......................................................................................

CAPtruLO I

DOS CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁR[O
PÚBLICO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO

EM GERAL

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

PR~ fi' ·áArt. 319. Reardaroudeixardepraticar,indevidamente.atode~ clo,ouprauc •
lo contra disposiçlO expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentunento pessoal:

Pena - detençlo, de 3 {tres} meses a I {um} ano, e multa.
...............................................................................................
..................................................................................................

PROJETO DE LEI N~ 1.643, DE 1996
(Do Sr Jarbas Lima)

Altera o artigo 883 da Lei 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
que "institui o Código de Processo Civil".

(A COMISsAo DE CONSTITUrçAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAO - ART.

24. II)

o Congresso Nacional decreta'

Art. I" Acrescema-se ao Art 883 da Lei 5869, de II dej.neiro de

1973, o seguinte parágrafo primeiro, tornando-se parágrafo segundo o atuar paragrafo
unico

"Art.883 ..

.,§ l° Quando o Oficial enviar recibo por preposto. este

deverá apresentáAo a qualquer pessoa adulta que se

apresente no endereço indicado."

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

Art.)O Revogam-se as disposições em contrário.

.1l'SIIH< .\(.\0

Lst~ PI'{).1e1o \ lia a apclfl'i\'II<1r norma do Codigo de Processo Ci\il

\igente. tl -\n ~8 ~, que tr~na da II\tlmaçà<J d\,l Plútcsto pelos Oficiais de Canorios de

Protesto A atual redação e\lIllC: o Oliclt11 dI.! tl!l' í."lIld.1do que e exigido ate dos funcionarias
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dos CorreilJs quando da entrega de IIltilllaçôcs col11 AR ~ Aviso de Recebimento So

entregar a correspondência mcdiamc recibo dI.: pe~óoa adulta que se apresente no endereço
indicado

ECL'flo que 03 CanOJIOS, ':01110 serventias extrajudiciais que são,

dev~m ter muito maior cuidado com a entrega das intimações a seu cargo, O projeto

objetiva. pois. corrigir essa imperfeição da lei procc33ual

rondamo 0$ Nobres Parl~~ para sua aprovação.

de 1996

Deputado JARBAS LIMA

"LEGISLAÇÃO CITAIlA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUIlOS I.EGISLATIVOS-CeDI"

LEI N? 5.869, DE n DE .JANEIRO DE 1973 (*)

InslilUi o Código dC' p/oc"sso Civil.

u'Vno III
Do }'ROCt:<;SO CAllTEI-AR

TiTULO ÚNICO

DAS MEDIDAS CAUTELARES (.)
.............................................._-- .. , .

CAPnULo II
DOS PROCEDIMENTOS CAUTELARES

ESPECIFICOS

Seção X/V
Do Protesto e da Apreensão de Títulos

An. 882. O protesto de tltulos e contas judicialmente verificadas far-se-á nos ca·
sos e com observância da lei especial.

• Vide CódiJO COmtrCfDI. tlrls. 22. ]3, n." 2, $87, 63$. 666 t 67$; D«rtlO 11. ... 2.0U. dt 31 dt d~·

umbro d~ 1908, .ru. 28. 33 t S6, sobrt l~lrQ$dt cõmbio ~ nolos proftllsso"as; J)~crf!(O n!' 1.102,
de 21 dt novembro df! 1903, arl. 13. sobrt warranu; D«mo n," 2.591. df! 7 de Q~cJSlO dt IPI2.
arl. /S, e L~, n! 7.357. d~ 2 de sf!umbro de 1985. arl. <18. sobrt ch~ques; L~I n." 5,4U. de 18
d~ julho d~ 1968. sobr~ dupltcatas; 1J«relo·lel n." 7.661, de II de Junho de I9IS, arl, 10. sobr~
prolulo porD Iftlto Il/llmf!nUlr.

Art. 883. O oficial intimará do protesto o devedor, por carta registrada ou entre.
gando-lhe em mãos o aviso.

Parágrafo imico. Far-se-á, todavia, por edital, a intimação:
I - se o devedor não for encontrado na comarca;
II - quando se tratar de pessoa desconhecida ou incerta.
Arl. 884. Se o oficial opuser dúvidas ou dificuldades à tomada do protesto ou à

entrega do respectivo instrumento, poderá a parte reclamar ao juiz, Ouvido o oficial,
o juiz proferirá semença, que será transcrita no instrumento.

Art. 885. ,O juiz poderá ordenar a apreensão de titulo não restituído ou sonega.
do pelo emÍlente, sacado ou aceitante; mas só decretará a prisão de quem o recebeu
para. firmar aceite ou efetuar pagamento. se o portador provar, com JUStificação ou
por documento, a entrega do título e a recusa da devolução.

• Vide .rl. 31 do Dttrf!ID n" 2.(U~. dt 31 dt' dt:.f!mbro dt 1908 (If!i cambiol).

Parágrafo único. O juiz mandará processar de plano o pedido, ouvirá depoimen
tos se for necessário e, estando provada a alegação, ordenará a prisão.

Art. 886. Cessará a prisão:
I ~ se o devedor restituir o titulo, ou pagar o seu valor e as despesas feitas, ou

o exibir para ser levado a depósito;
11 - quando o requerente desistir;
III - nio ~endo iniciada a ação penal dentro do prazo da lei;
IV - nio sendo proferido o julgado dentro de 90 (noventa) dias da data da execu·

çio do mandado.
An. 887. Havendo comestação do crédito, o depósito das importilncias referido

no artigo precedente nio será levantado ante. de passada em julgado a sentença.

PROJETO DE LEI N!!.1.645, DE 1996
(Senado Federal)

Acrescenta dispositivos à Lei nQ 7.802, de 11 de julho de

1989, que "dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a

produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armaz~

namento, a comercialização, a propaganda comercial, a ut!

lização, a importação, a exportação, o destino final dos

resíduos e embalag~ns, o registro, a classificacão, o eon
trole, a inspeção a-a fiscalização de agrotóxicos, seus

componentes e afins, e dá outras providências~

(As COMISSÕES DE ECONOMIA, INDOSTRIA E COMERCIO; DE DEF~

SA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E MINORIAS; E DE CONSTITUI
çJl;_Q_f:. JUSTl~_.E DE' REDAÇJl;O - ART. 24, II).

o Congresso Nacional decreta:

Art. 1° O 3rt. 6° da Lei n° 7.802, de 11 de julho de 1989, passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 6°. As embalag~ns dos agrotóxicos e afins deverão atender,
entre outros, aos seguintes requisitos:

I - devem ser projetadas e fabricadas de forma a impedir
qualquer vazamento, evaporação, perda o~ alteração de seu
conteúdo, e de modo a facilitar as operações de lavagem,
classificação, reutilização e reciclagem;

II - .
m- .
IV - as embalagens rígidas que contiverem formulações miscíveis

ou dispersjveis em água deverão, obrigatoriamente, ser submeti~,
pelo usuário, à operação de tríplice lavagem ou tecnologta
equivalente, conforme normas técnicas oriundas dos órgãos
competentes e oríentações constantes de seus rótulos e bulas;

V - devem ser providas de um lacre que seja irremediavelmente
destruido ao ser aberto pela primeira vez.

§ 1° As empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos,
sens componentes e afins, são responsáveis pela destinação das
embalagens vazias dos produtos por elas fabricados e
comercializados, após a devolução pelos usuários, dos produtos
apreendidos pela ação fiscalizatória e dos impróprios para
utilização ou em desuso, com vistas à sua reutilização, re~iclagem

ou inutilização, obedecidas as normas e instruções dos órgãos
resgistrantes e sanitário-ambientais competentes.

§ 2° O Poder Executivo definirá, no prazo de cento e oitenta dias
da publicação desta Lei, os procedimentos, mecanismos de controle
e co-responsabilidade das empresas produtoras e comercializadoras
e dos usuários no processo de devolução e destinação das
embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, dos

produtos apreendidos pela ação fiscalizadora e daqueles em desuso
ou impróprios para a utilização.

§ 3° O fracionamento e a reembalagem de agrotóxicos e afins
com o objetivo de comercialização somente poderão ser realizados
pela empresa produtora, ou por estabelecimento devidamente
credenciado, sob responsabilidade daquela, em locais e condições
previamente autorizados pelos' órgãos registrantes e sanitário
ambientais competentes.

§ 4° As empresas produtoras de equipamentos para pulverização
deverão inserir nos novos equipamentos adaptações destinadas a
facilitar as operações de tríplice lavagem ou tecnologia
equivalente."

Art. 2° O caput do art. 7" e seu inciso lI, alínea d, da Lei nO 7.802, de 11
de julho de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Ar!. 7". Para serem vendidos ou expostos à venda em todo
território nacional, os agrotóxicos e afins são obrigados a exibir
rótulos próprios e bulas, redigidos em ponuguês, que contenham,
entre outros, os seguintes dados:

I - _ .
II - , , .
d) informações sobre os equipamentos a serem utilizados e a

descrição dos processos de tríplice lavagem ou tecnologia
equivalente, dos procedimentos para a devolução, destinação,
transporte, reciclagem, reutilização e inutilização das embalagens
vazias e dos efeitos sobre o meio ambiente decorrentes da
destinação inadequada dos recipientes;" .
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Art. 3' Acrescentem-se os seguintes parágrafos aos arts. lO e 13 da Lei
nO 7.802, de 11 de julho de 1989:

"Art. lO ..
Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os

Municipios são competentes para dispor a respeito da destinação
das embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, e
dos produtos apreendidos pela ação fiscalizadora, os impróprios
para utilização ou em desuso, nos termos do ar!. 23, inciso VI, da
Constituição Federal."

Ar!. 13 .
Parágrafo único. Compete ao Poder Público a fiscalizaçio da

destinação adequada e a devolução das embalagens vazias de
agrotóxicos, seus componentes e afins, dos produtos apreendidos
pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios para utilização ou em
desuso, assim como o armazenamento, transporte, reciclagem,
reutilização e inutilização desses."

Art. 4' O ar!. 14 da Lei n° 7.802, de Ii de julho de 1989, passa a vigorar
com a redação seguinte:

.Ar!. 14. As responsabilidades administrativas, civil e penai,
pelos danos causado à saúde das pessoas e ao meio ambiente,
quando a produção, a comercialização, a utilização, o transporte e a
destinação das embalagens vazias não cumprirem o disposto nesta
Lei, no seu regulamento e nas legislaçõcs estaduais e municipais,
cabem:

a) .
b) ao usuário ou ao prestador de serviços, quando em desacordo

com o receituário ou as recomendações do fabricante e dos órgãos
registraotes e sanitário-ambientais;

c) ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo
receituário ou em desacordo com a receita ou recomendações do
fabricante e dos órgãos registrantes e sanitário-ambientais;

d) : .
e) ao produtor que produzir mercadorias em desacordo com as

especificaçõcs constantes do registro do produto, do rótulo, da bula,

do folheto e da propaganda, ou não der destinação adequada às
embalagens vazias, em conformidade com a legislação pertinente;

f) .
Art. 5' O art. 15 da Lei n' 7.802, de li de julho de 1989 passa a vigorar

com a seguinte redação:
"Art. 15. Aquele que produzir, comercializar, transportar,

aplicar, prestar serviço, dar destinação a resíduos e embalagens
vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, em
descumprimento às exigências estabelecidas em leis e nos seus
regulamentos, estará sujeito à pena de reclusão de dois a quatro
anos, além de multa."

Art. 6' Acrescente·se o seguinte parágrafo único ao art. 19 da Lei n' 7.802,
de II de julho de 1989:

"Art. 19 ..
Paràgraf6 único. As empresas produtoras e comercia1izadoras de

agro(óxic!!s, seus componentes e afins, em colaboração com o Poder
Público, implementarão programas educativos e mecanismos de controle
e estímulo à devolução das embalagens vazias por parte dos usuários,~o
prazo de cento e oitenta dias contados da publicação desta Lei. "

Art. 7" O Poder Executivo estabelecerá os prazos, os requisitos e os
procedimentos necessários á adequação das empresas e usuários às exigências desta Lei.

Art. 8' O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de cento e
oitenta dias, a partir da data de sua publicação.

Art. 9" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam"se as disposições em contrário.

Senado Federal, em /5 de março de 1996

"LEGISLAÇ~O CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-CeOl "

LEI Nl' 7.802, DE n DE JULHO DE 1989

DispiJ« sob~ a fNSquisa, a eJqMrifMfIlQÇáO, a produção, a ~m

bala~m ~ rolulag~m, o Iransporl~, o armaunalMnlo, a comtreiali
zaç40, Q propaganda com,rciaJ, a uli/izDção, a importQÇáo, a apor
lação, Odeslino final dos rts(duos ~ ~mbalag_, o "listra, a cJassi-

flCllÇào, o conlro/~, a inspeção ~ af~/~ tk a,rolóxicos, ma
compon~ntes~ rifint, ~ dá oUlras proVldlncul$.

. __ .
An. 6~ As embalqens dos qrotóxicos e afins deveria atender, entre OUtrol, aos

5elIuíntes requisitos:
1 - devem ser projetadas e fabricadas de forma a impedir qualquer vazamento,

evaporaçio, perda ou alteração de seu conteúdo;
11 - OI materiais de que forem feiw devem ser insuscetíveis de ser aw:ados pe-

lo conteúdo ou de formar com ele combinações nocívu ou períaosas; .
111 - devem ser suficientemente resistentes em todu u suas panes, de forma a

Dio sofrer enfraquecimento e a responder adequadamente i5 exisênciu de sua normal
conservaçio:

IV - devem ser providas de um lacre que seja irremediavelmente destruido ao ser
a~no pela primeira vez.

Parágrafo único. Fica proibido o fracionamento ou a reembalaaem de qrotóxi
cos e afins para fins de comercialização, salvo qUIJldo realizados nos estabelecimentos
produtores dos mesmos.

Art. 7? Para serem vendidos ou expostos à venda em todo Território Nacional,
os agrotóxicos e afins ficam obrigados a exibir rótulos próprios, redigidos em portu
guês, que contenham, entre outros, 05 seguintes dados:

I - indicações para a identificação do produto, compreendendo:

a) o nome do produto:
b) o nome e a percentagem de cada princípio ativo e a percentagem total dos in·

gredientes inertes que contém;
c) a quantidade de a8rotóxicos, componentes ou afins, que a embala8em contém,

expressa em unidades de peso ou volume, conforme o caso;·
ti) o nome e o endereço do fabricante e do imponador;
e) os números de registro do produto e do estabelecimento fabricante ou importador;
J) o número do lote ou da partida;
g) um resumo dos principais usos do produto;
h) a classificação toxicolóaica do produto;
11 - instruções para utilização, que compreendam:
a) a data de fabricação e de vencimento;
b) o intervalo de segurança, assim entendido o tempo que deverá transcorrer en

tre a aplicação e a colheita, uso ou consumo, a semeadura ou pIantaçao, e a semeadu..
ra ou plantação do cultivo seguinte, conforme o caso;

c) informações sobre o modo de utilização, incIuídu, entre outras: a indicação
de onde ou sobre o quê deve ser aplicado; o nome comum da praga ou enfermidade
que se pode com ele combater ou os efeitos que se pode obter; a época em que a apli
cação deve ser feita; o numero de aplicações e o espaçamento entre elas, se for o ca
so; as doses e os limites de sua utilização;

ti) informações sobre os equipamentos a serem utilizados e sobre o destino final
das embalagens;

............................................- _ _-_ .
Art. 10. Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos arts. 23 e

24 da Constituição Federal, leaislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio
e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o
uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno.

Art. 11. Cabe ao Município legislar supletivamente sobre o uso e o armazenamen
to dos agrotóxicos, seus componentes e afins.

An. 12. A União, através dos órgãos competentes, prestará o apoio necessário
. às açiles de controle e fiscalização, á Unidade da Federação que não dispuser dos meios

necessários.

An. 13. A venda de agrotóxicos e afins aos usuários será feita atravéo de receituá
rio próprio, prescrito por profissionais legalmente habilitados, salvo casos excepcio
nais que forem previstos na reaulamentação desta Lei.

Art. 14. As responsabilidades administrativas, civil e penal, pelos danos causados
à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, a comercialização, a uti
lização e o lTanspone Dio cumprirem o disposto nesta Lei, na sua regulamentação e
nas legislações estaduais e municipais, cabem:

a) ao profissional, quando comprovada receita errada, displicente ou indevida;
b) ao usuário ou a prestador de serviços, quando em desacordo com o receituário;
c) ao comerciante, quando efetuar venda sem o respectivo receituário ou em desa

cordo com a receita;
ti) ao registrante que, por dolo ou por culpa, omitir informações ou fornecer in

(armações incorretas;
e) ao produtor que produzir mercadorias em desacordo com as especificações cons

tantes do registro do produto, do rótulo, da' bula, do folheto e da propaganda;
.f) ao empregador, quando não fornecer e nio fizer manutenção dos equipamen

los adequados à proteção da saúde dos trabalhadores ou dos equipamentos na produ
c;iio, distribuição e aplicaçiio dos produtos.

Art. IS. Aquele que produzir, comercializar, transponar, aplicar ou prestar servi
ço na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, descumprindo as exigências
esta~lecidas nu lei. e nos seus regulamentos, ficará sujeito à pena de reclusão de 2
(dois) a 4 (quatro) anos, além da multa de 100 (cem) a 1.000 (mil) MVR. Em caso de
culpa, será punido com pena de reclusilo de 1 (um) a 3 (três) anos. além da multa de
SO (cinqüenta) a 500 (quinhentos) MVR.
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Art. 19. o Poder Executivo desenvolverá ações de instrução, divulgação e esclare
cimento, que estimulem o uso seguro e eficaz dos agrotóxicos.. seus componentes e
afins, com o objetivo de reduzir os efeitos prejudiciais para os seres humanos e o meio
ambiente e de prevenir acidentes decorrentes de sua utilização imprópria.

PROJETO DE LEI N2 1.648, DE 1996
(Do Sr. Nilson Gibson)

SINOPSE

Dispõe sobre as profissões de distribuidor e vendedor

de jornais e revistas.

Projeto de Lei do Senado n· 27, de 1995 (APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 702, DE 1995)

Acrescenta dispositivos a Lei n· 7.802, de
11 de julho de 1989, que "dispõe sobre a
pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e rotulagem, o transporte, o
armazenamento, a comercialização, a
propaganda comercial, a utilização, a
importação, a exportação, o destino fmal
dos resíduos e embalagens, o registro, a
classificação, O controle, a inspeção e a
fiscalização de agrotóxicos, seus
componentes e afins, e da outras
providências...

Apresentado pelo Senador Jonas Pinheiro

CONGRESSP N~CIDN~L DECRET~:

~ A dist~ibuiçlo 8 vende de jornais e r8vi~

tas fi privativa do distribuidor e da vendàdor autOnomo, raapRct!

v.mente.

~ Considera-ae distribuidor 8 pessoa rísica,em

caráter autônomo, ou a empresa davidamente conatituida, int8rmi

Oficio n·3C"t (SF)

ções permitidas em lei.

culturais, guias, figurinhae, figurinos, almanaque, opúsculos de

autenomodiaria a aditora ou Bmpraaa jornal!stica B o vendedor

de jornais 8 revistas.

~ O distribuidor autanomo, Q vendedor da jo!,

Parágrafo único. Oa vendedores ambulantea a tirA

colo, de jornais, nAo 8atão obrigados ao pagamen~o da taxa de li

caoça, para USo da área de domínio público.

~ E permitida B venda da jornais por vend~

dores ambulantes a tiracolo, em caráter itinerante.

de bolso, sobre-cartas, folhetos e cartazes de interesse educat!

vo Ou cultural e turísticos, cartões postais, inclusive raferen

tes às festas natalinas, bilhetes de loterias, livros didáticos El

lei, fichas telefônicas, selos, pequenos objetos, tais, como, eM,!

velros turlsticos; plásticos adesivos, canetas e todas publica-

ma, oncarragada da uBnda ao consumidor final de jornais e reviA

tas, nacionaia ou estrangeiras, a, sem exclusividade, de livros

§ 2Q Considera-a. vendedor a pesaDa rísica .~ten~

Lido no expediente da Sessão de 23/02/95, e publicado no DCN (Seção 11) de
24/02/95. Despachado à Comissão de Assuntos Sociais - CAS (decisão terminativa),
onde poderá receber emendas, após publicado e distribuído em avulsos, pelo prazo de
5 dias úteis.
Em 07/12/95, a Comissão aprova o parecer do relator favoravel nos termos da Emenda
nO OI - CAS, substitutivo que apresenta. A matéria será submetida a turno suplementar
de discussio. A Comissão aprova RQS n· 08/95 • CAS, de autoria do Seno Antonio
Carlos Valadares no sentido de dispensar o interstícío regimental para imediata
apreciação, em turno suplementar, do substitutivo dn relator. Não foram apresentadas
etÍlcndas na discussão suplementar, sendo o substitutivo dado como definitivamente
adotado.
Em 04103/96, leitura do Parecer n· 76196-eAS, relatado pelo Senador Leomar
Quintani1ha, pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo que oferece. A
Presidência comunica ao Plernírio o recebimento do Oficio n· 02/96, do Presidente
da CAS, comunicando a aprovação da matéria. É aberto o prazo de 5 dias úteis, para
interposição de recurso, por um décimo da composição da Casa, para que o projeto
seja apreciado pelo Plcnãrio.

Em 13/03/96, a Presidência comunica ao Plenário o término do prazo previsto no
art. 91, § 3· do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido
da apreciação da matéria pelo Plenário..., j . .
À Cimara dos Deplllados com o SFIN·... ;>Cll - r L .I CfI C "1,' fl.

f
PRII'1EIRA SECRETARIA
Em g 103/95 _ .

1, 00 ordem, 80 Senhor' S9cretar10-Ger81i da 1'1••••

,
I

ou

ScnItor Primeiro-Secretário,

Encaminho a Vossa Excelência, a fun de ser submetido à
reMsio da Cimara dos neputados, nos termos do art. 65 da Constituição Federal, o

Projeto de Lei do Senado n· 27, de 1995, constante dos autógrafos em anexo, que
"acrescenta dispositivos à Lei n· 7.802, de 11 de julho de 1989, que dispõe sobre a
pesquisa, a experimentação, a produçio, a embalagem e rotulagem, o transpàrte, o
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a
c1assificaçlo, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes
c afins, li dá outras providências".

Senado Federal, em 16- de marÇo de 1996,

p

A Sua Excelência o Senhor
Deputado WilsoD Campos
DO. Primeiro-Sccrctúio da Cimara dos Deputados
m/.

nais e ravistas autanomo • o vendedor itinerante, alo segurados

da PrevidAncia Social, na categoria de trabalhador autOnomo.

~ A aposentadoria do vendedor de jornais 8

revistas 8utOnomo g 08 vendedor itinerante dar-se-i após 25 anoa

da serviço.

~ Salvo acorda escrita, ou outra convençio,

na comer-q~alilaçlo da jornais D rovist.a, á obrigatório o deaco~

to mínimo de 30X (trinta por cento) 11m favor do vendepor d. jOL

naia 8 revista., a tItulo de remuneraçlo.

~ A ontrogo do publioaçõo. pola••ditor••

representante ao vendedor autanomo estabelecido .erá sMPr. am rL

gim. de consignação.

i..l! a comhsion.. rnento do dietriblJidor far-s._i,,!

gundo o aju8t. feito com o repres.ntaClo.

lf.!:..:....... Podorá o ",8ndeQor de jorn-ais la revistas

trólns,acionar dlrBt.ment. com. "ditara ou empr••a jornal,httca,

desde que nio haja distribuidor crudenciado para esse rim.
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~ t facultado o dllsempenha da.!! atividades do

distrícuição e venda de jornal!! e revista.!! sob [] !listema d. pa!.

coria ou capatazia.

~ O registro da prOrl!lslo de vendedor d. jo.!:,

oais li revista!! fica instituldo 8 tornar-sllI-á obriQatório memno p.!

ra aquelas qU8 já !ltl encontram no .xot'cício da prorlasio;

Parágrafo único. ES.!I8 registra seri flillito perante

[] .!Serviço d. Identiricaçlo Profissional do Ministério do Trabalho

• mediante li apr.sentaçlo dali seguintes documentos:

a) prova ds identidad.;

b) atsBtado de capacitaçlo prof'i!l.llional, fornBci-

do palo Sindicato da categoria profissional, ou, na ralt. dest.,

p~r a.aociaçio da clesse ou pela Prefeitura Municipal, lacelj

c} prova dll pagamanto da contribuiçlo sindical,

ji no aXllrelcio da profilJslo.

d) título da elaitor, :u bra.ilairo ou naturaliz.!

do.

~ O exere!cio da profiaalo d. v.ndlldor dll ja.!.

nai•• r.vistas será facultado aos que .ativarall david.,..,t. ldant!

rieados a in.lcritoe no s!ndic.to d. cla••• , COIll a apr ••antaçlo do

11cIlnciamento da banca, expedida pala Pr.r.itura d. sua jurisdiçlg.

~ A venda da jornai~ a rllvi!lta. n;UJ banca!l

licenciada!l !lierá feita pelo lic8nciado, por seu~ auxiliare.s, de\'1

damente cred8nciados, ou atravis da parcllria de vendedoras de jo.!.

0.i5 e revistas autônomos, mediante contrato assinado, registrado

ol:lrigatoriamonta no Cartório de TItulas e DOCUMentos ou Pos!loa J.!!

r!dica, com cópie arquivada no sindicato d. clasB••

!!:.h....1l A instalação da bancas e jornaiB e revistas

Beri autorizada pela Prefeitura, na conformidada da lei o regul.!

mantos municipal.

!!:!.:....ll Dentro do prazo de 90 (novllnta) dia., o P,2

dar Exacutivo regula",antará • prasanta Lai.

~ Esta lai entra ellll vigor na data da .sua pQ

&h-1.! Ra\log&m..e. am diaposiçO•••11 contrario.

JUSTIFICACAD

a. distribuidora. e os vandador•• de jornaia a r,!.

vistlltS daaanllpanh_ funçl5a. d. utilidada pública, que principia 8,!l

tas m.ssa da alvorada, prolongando-aa .ti b•• tarda da noita,

Toda essa dedicação nlo tem encontrado o mer9ci.do

reconhecimento, já qUA as re!lpon5ávei8 pela difusào da cultura 8

da informação sofrem considerávais entraves li inúmara!l injustiçu ,

dacorrlJntas da avaliação distorcida do mi!lter que desenvolvam.

Entlo, para astancar 05 substancias prejuízos qua

as80a valiosos prorissionais tllll suportado, impõe-s. a regulamo.!!

taçlo d. sua atividada, nos molda. do presant. proj,to da lai.

Destina-se o proíeto a tornar bam nítidos os diteI

to:t e 0.5 d8vares da uma l1umaro!la categoria de trabalhadores, atá

agora lamentavelmenta, relegadas ao lII15quacimanto.

Na vardacla, por falt .. da especifica ragulamentaçia

jurídica da 51)a atividade, os distribuidores 1lI os vendadores de

jornais e revistas 510 alvo de tratamento impróprio, quer da pr.

vidência ,ocial, qUliIr do !:ist.mll tributário, quer da organizaçio

trabalhista a sindical.

Par ímlarativo da conjuntura social modarna, cuja

complaxidade nos veio de mias dadas, com o progresso, 8 aconsalh!

vol que !la traCIlAl li.mitee entre as atividades economicaIn-ntll cr~

dutivas, tanto as ji .xistentes, quanto as que vAm surgindO para

atendimento das nova.lS necessidada. do homa" da haja.

Somenta procedendo dessa I"orma .serio o.s govarna!!.

ta. alvo do respaito da comunidada qua diriga.. , ais que ricarlo !.

.rastada. as injustiças qua nasce" da qualquar trataManto discrimi

natório, CO/lllO e!lt. qua o projato objetiva prorligar.

Portanto, julgamos oportuno que, a par com o qua

já 5. raz para inú.uaraa outra.. catagorias prori!lsionais .saja r,!

gulallll!lntada a atividade doa distribuidores e vendedores da jorn!.

ia a ravi.eta., na forma praconi::ada na p~6sllnte proposiçlo.

Finalmente, ragi.!5tramos qua o pre15unt. Pr.!l

jato-da-lai roi apre.sentado pala eminenta Deputado Florisceno Pai

xl.o, •• 19B4 (PL nQ 3.7G5/B4). Esclarecamos qua a raaprasllntaçAo

da propoata I"oi rorlllulada palo Sunhor F"ernando Clallluntino ela Sou

PROJETO DE LEI N2 1.649, DE 1996
(Do Sr. Luiz Moreira)

Altera os "caput" dos artigos 49 e 59 da Lei n9 8.389,
de 30 de dezembro de 1991, que "institui o Conselho de
Comunicação Social, na forma do artigo 224 da Constitui
cão Federal, e dá outras providências".

(ÀS COMISSOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA, COMUNICACÃO E I~

FORMÁTICA; E DE CONSTITUI CÃO E JUSTICA E DE REDACÃO (ART
54). - ART. 24,11.

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

Art. la - Os "caput" doê artigos 4· e 50 da Lei n° 8.389, de 30
de dezembro de 1991, passam a vigorar com as.seguintes alterações:

"Art. 4° O Conselho de Comunicação Social complle-
sede:

I - um representante das empresas de rádio;

II - um representante das empresas de televisão;

m-um representilnte de empresas de imprensa escrita;

IV - um representante da categoria profissional dos
jornalistas:

V - um representante da categoria profissional dos
radialistas;
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anistas;

cinema e vídeo;

VI- um representante da categoria prqfissional dos

. VII - um representante das categorias profissionais de
~,

Espero, assim, contar com a aprovação de meus pares para a
presente proposição; a fun de que possamos, depois de quase S anos de sua
criação, instalarmos efetivamente o Conselho de Comunicação Social, conforme
estabelecem o mandamento constitucional e a lei que o criou.

VIII- dois representantes da sociedade civil, sendo um
engenheiro com notórios conhecimentos na área de comunicação social; e

IX - quatro parlamentares, sendo dois Senadores e dois
Deputados Federais, representantes, respectivamente, das Comissões de
Educação e de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, e das
Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática e de
Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados."

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

"Art. SO O Presidente e o Vice-Presidente serão eleitos
pelo Conselho dentre os quatro membros titulares a que se refere o inciso IX do
anigo anterior, em votação nominal ostensiva, exigida ,a maioria absoluta de
votos, sendo que o Presidente deverá ser de Casa Legislativa diferente da que
pertencer o Vice-Presidente, altemando-se a repres~tação a cada mandato,
vedada a reeleição para o mesmo cargo."

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

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

JUSTIFICA TI VA

Com o presente Projeto de Lei pretendo submeter à
apreciação dos membros do CongresSo Nacional proposta de alteração dos
artigos 4° e SO da Lei nO 8.389, de 30 de dezembro de 1991, que institui o
Conselho de Comunicação Social, como órgão Auxiliar do Poder Legislativo.

No ano 4°, que trata da composição do. Conselho, hoje
integrado exclusivamente por l3(treze) representantes da sociedade civil,
proponho a substituição de 4(quatro) desses mémbros por 4(quatro)
parlamentares, sendo 2(dois) senadores e 2(dois) deputados federais, escolhidos
entre os integrantes das Comissões de Educação e de Constituição, Justiça e
Cidadania do Senado Federal, e das Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática, e de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara
dos Deputados.

Complementarmente, estou sugerindo modificações no ano
SO, de forma que a Presidência e a Vice-Presidência do Conselho venham.a ser

exercidas, em regime de rodízio, por parlamentares representantes das duas
Casas do Congresso Nacional, eleitos em escrutinio nominal ostensivo, exigida a
maioria absoluta de votos. Estabeleço, também, que a chapa deva ser composta
por representantes das duas Casas Legislativas, vedada a reeleição para o mesmo
cargo.

Essas alterações têm por objetivo propiciar ao Conselho
maior representatividade na sua composição, sem elevação do número de seus
membros, de modo que o referido Colegiado, sendo órgão Auxiliar do
Congresso Nacional, venha ri1lo só a contar com parlamentares experientes na
sua estrutura, mas também a ser presidido por um representante da própria Casa
Creio que isto contribuirá para melhor desempenho das atribuições legais
daquele Organismo, na realização de estudos, pareceres, recomendações e
demais solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso Nacional,
acerca de matérias relativas ao Capítulo V, do Título VIII, da Constituição
Federal, que trata da Comunicação Social. Estou convicto de que as
modificações irão propiciar melhores condições para darmos celeridade a
instalação do Conselho e lograrmos o seu efetivo funcionamento, com
diuamismo nos seus trabalhos. Esclareço que não haveria, de parte da sociedade
civil, prejuízo significativo na sua participação no col~giado, pois esta
continuaria a deter a maioria folgada na representação, qual seja, nove membros.
Os temas a serem tratados certamente ganhariam maior importância,
coosiderando que a direção do colegiado, sem qualquer demérito em relação aos
representantes da sociedade civil, estaria entregue a orientação e condução de
parlamentares experintentados na apreciação de matérias afins no âmbíto das
Comissões Técnicas em que atuam. Sob o ponto de vista político, o organismo
ganharia mais força e respaldo para cumprir a contento a sua destinação
coostitucíonal. Nada mais natural que um órgão Auxilíar do Congresso
NacIonal venha a ser dirigido por um parlamentar.

Sala das Sessões, 13 de março de 1996.

<\t#{:f;/fi;
LUI1M ~.
Deputa Fedet:al

/

"LEGJS!-AÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDl"

, República Federativa ào Brasil

CONSTITUIÇÃO
.............................................. _- .

Ttnn.o VIII

CAPtruLoV

DA COMtlNICN;Ao SOCIAL

Art. no. A mani1àlaçlo dopenprnento, acriaçlo, a~ eaiDfurmaçlo.

sab~ forma, processo ou veiculo, nIo sofrerIo qualquer restriçllo 0b-
servado o disposto Delta Constituiçlo. '

§ }- Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à
plena h1lerdade de informaçlojornalistica em qualquer veiculo de comunica
çio social, observado odisposto no art. .s-, IV; V, x, xm eXIv.

§ 28 É vedada toda e qualquer censura de natureza politica, ideológica e
artística.

§ 38 Compete à leí federal:

I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder públi
co ínformar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem,
locais e horários em que sua apresentação se mostre ínadequada;

11 - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à fanúlia a
possíbilídade de se defenderem de programas ou programações de rádio e tele
visllo que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de
produtos, práticas e serviços quepossam ser nocívos à saúdee aomeio ambiente.

•§ 48 A propaganda comercial de tabaco, bebídas alcoólicas, agrotóxi·
cos, medicamentos e terapías estará sujeíta a restrições legais, nos termos do
inciso 11 do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência
sabre os male1Icios decorrentes de seu uso.

§ S8 Os meios de comunicaçllo social não podem, direta ou indireta.
mente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.

§ 6- A publicaçlo de veiculo ímpresso de comunicaçlo independe de
licença de autoridade.

Art. 221. A produçlo e a programaçlo das emissoras de rádio e televislo
atenderllo aos seguintes principías:

I -~a finaIidadcs Clb:aliYas, artfsúcas, culturais e inbmatiws;
11- promoçlo da cultura nacional e regIonal e estimulo à produçlo

independente que objetive sua diwlgaçlo;

m- regIonalização da produção cultural, artistica ejornaJf~.
forme percentuais estabelecidos CJ.tllei; .

IV- respeilo aos valores éticos e sociais da pessoa e da famIlia.
Art. 221. A propriedade de empresajornaJIstica e de radiodi1lJsllo sonora e de
sonseímagcnJ éprivativa de brasileiros natos ounaturalizados há mais de dez
anos, 101 quais caberá a responsahilidade por sua ..A_~ft'''''''''''_ e orien.......intele<:tual. ........................ .....-
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§ li É vedada a particlJlllÇlo.de peuoa juridica 110 c:apilal1OCial de
empresajomaIlItica ou de radiodifiJslo, exceto a de partido político e de soci·
edades cujo capital pclICnça cxclUlÍva e l!QlDinalmentc abrasileiroL

§ 21 A pIlticipeçlo referida 110 padgrafo aDterior IÓ..cte!uatá atrlMs
de c:apital sem direito avoto enIo poderá excederatrintapor cento do capital
lOCIaI.

Art. 221 Compete ao Poder Executivo lllItoJpr ereoovar COIICCIdo, penniJ
do e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons c: llU..15........
observado oprincipio da complementaridade dOI sistemas privado, público e
estatal.

§ li O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. M, §§ 21 e
.1, a conJar do recebimento da mensagem.

§ 21 An!o-rcnavação da conccsslo ou pcrmilSlo dcpcndcnl de aprova·
ção de, no mfnimo, dois quintos do Congresso Naciona1, em votação nominal.

§ 31 O ato de outorga ou rcnovaçIo somente produziJá efeitos legais
após dclibcraçlIo do Congresso Nacional, na forma doi parásraCOI anteriores.

§ 41 O cancelamento da COIICCIIIo ou pcrmisIIo,~ de VCDCido o
prazo, dcpcDdc de decido judicial.

§ 51 Oprazo da COIICCSIIo ou pcrmissIo scnI de dez aIIOI pua 81 cmiI
lIOlII de rádio ede quinze pua 81 de tclcvisIo.

Art. 224. Para OI efeitos do disposto lICIte Capitulo, o Congresso Nacional
iIlItituirí, como órgIo auxiliar; o CoDlC1ho de CoIJlWlicaçlo Social, na forma
dalci.

LEI N~ 8.389, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991

In.mui o Conulbo de ComunicaçAQ
SocIal, na forma do art. 2M da Con.tituiç'o
Federal e dá outra. providlnci...

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o ConlP'l!sso Nacional decreta e eu sanciono

a aeiUinte lei:
Art. 1~ E instituído o Conselho de Comunicação Social,

como órelo auxiliar do Coneresso Nacional, na forma do art.
224 da Constituição Federal.

Art. ~ O Conselho de Comunicação Social terá como atri·
buição a realizaçãO de estudos, pareceres, recomendações e ou
tras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Coneresso
Nacional a respeito do Título VIII, Capítulo V, da Constituição
Federal, em especial sobre:

aI liberdade de manifestação do pensamento, da criação, da
expressão e da informação;

b) propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas,
aK1'otóxicos, medicamentos e terapias nos meios de comunicação
social;

c) diversões e espetáculos públicos;
d) produção e programação das emissoras de rádio e televi

são;
e) monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação so

cial;
f) finalidades educativas, artísticas, culturais e informati

vas da programação das emissoras de râdio e televisão;

g) promoção da cultura nacional e regional, e estímulo à
produção independente e à regionalização da produçilo cultural,
artística e jornalística;

h) complementariedade dos sistemas privado, público e es
tatal de radiodifusão;

i) defesa da pessoa e da família de programas ou programa
ções de râdio e televisão que contrariem o disposto na Consti·
tuição Federal;

j) propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão so·
nora e de sons e imagens;

1) outorga e renovação de concessão, permissão e autoriza
ção de serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens;

ro) legislaçllo complementar quanto aos disPiiiffi"vos consti
tucionais que se referem à comunicação social.

Art. 3~ Compete ao Conselào de Comunicaçlo Social ela
borar seu regimento interno que, para entrar em vieor, deverá
ser aprovado pela mesa do Senado Federal.

Art. 4~ O Conselho de ComunicaçAo Social compõe·se de:
I - um representante das empresas de rádio;

11 - um representante das empresas de televisão;
111 - um representante de empresas da imprensa escrita;
IV - um engenheiro com notários conhecimentos na área

de comunicação social;
V - um represen,tante da cateeoria profissional dos jor

nalistas;
VI - um representante da categoria profissional dos ra

dialistas;
VII um representante da categoria profissional dos ar·

tistas;
VIII um representante das categorias profissionais de

cinema e vídeo;
IX - cinco membros representantes da sociedade civil.

§ 1~ Cada membro do conselho terá um suplente exclusi
vo.

§ ~ Os membros do conselho e seus respectiv:os suplentel
serão eleitos em sessão conjunta do Congresso NaclOna~, poden-

do as entidades representativas dos setores mencionados nos in·
cisos I a IX deste artigo sugerir nomes à mesa do Congresso
Nacional.

§ 3~ Os membros do conselho deverão ser brasileiros,
maiores de idade e de reputaçAo ilibada.

§ 4~ A duração do mandato .dos membros do conselho será
de dois anos, permitida uma recondução.

§ 5? Os membros do conselho terão estabilidade no empre
go durante o período de seus mandatos.

Art. 5~ O presidente e vice·presidente serão eleitos pelo
conselho dentre os cinco membros a que se refere o inciso IX do
artigo anterior.

Parágrafo único. O presidente será substituído, em seus
impedimentos, pelo vice·presidente.

Art. 6~ O conselho, presente a maioria absoluta dos seul
membros, reunir·se·á, ordinariamente, na periodicidade prevista
em seu regimento interno, na sede do <::ongresso Nacional.

Parágrafo único. A convocação extraordinária do conselhà
far-se-á:

I - pelo Presidente do Senado Federal; ou
II - pelo seu Presidente, ex ollicio, ou a requerimento de

cinco de seus membros.

Art. 7~ As despesas com a instalação e funcionamento do
Conselho de Comunicação Social correria à conta do orçamento
do Senado Federal.

Art. 8~ O Conselho de Comunicaçio Social será eleito em
até sessenta dias após a publicaçAo da presente lei e instalado
em até trinta dias após a sua eleiçio.

Art. ~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.
Art. 10. Revogam-se as disposições em tontrário.

Brasília, 30 de 'dezembro de 1991; 170~ da Independ!ncia e
lOS! da República.

FERNANDO COLLOR
Jarbas Passarinho

PROJETO DE LEI N!! 1.651, DE 1996
(Do Sr. Wagner Rossi)

Dispõe sobre a autorização prévia do assinante para a
cobrança de serviços prestados por telefone.
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(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 140, DE 1~95)

o Congresso Nacional decreta:

Parágrafo Único - a mesma distância livre deverá ser obsolVada no que

diz respeito ás poltronas da frente da aeronave, em relação a

qualquer anteparo que exista á sua frente.

Ar!. 1° Os serviços p<estados por telefone somente poderio ser
cobrados se houver autorizaçio ptévia e por escrito do assinante•.

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

Ar!. 3° Revogam-se 85 dispooiçllcs em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

A disseminaçlo generalizada de novos "serviços" p<estados por

meio do sistema telefilniC<',.espccialmente aqm:les.'1U!l se utilizam.do.prd'íxo.900, tem

gerado, ao invés de confortd ad1~ionàl, sérios pn;blémás!ma oS asSinantes.

De um lado há uma invasão espúria de mensagens que não poucas

véZCs resvalam ao indecente e imoral, sem que as famílias possam se defender desses

serviços indesejados, acessíveis ás crianças e adolescentes que, em sua ingenuidade, são

atraIdos a verdadeiras armadilhas por carnpenhas publicitárias milionárias, inclusive pela

televisão. Por outro lado, assobcrbam-se inúmeras famílias pela recepçlo de contas

telefilnicas exorbitantes, decorrentes do uso não autorizado desses serviços, cobrados, por

vezes, de fonna constrangedora.

Art. 2"-

Alt. 3·-

Art. 4°-

A distância livre entre o encosto de uma poltrona e o espaldar da que

estiver á sua frente, medida no plano horizontal que passa pelo centro

do encosto, estando ambas as poltronas na posição normal, deverá ser

igualou superior a O,81m (32 polegadas).

A distância entre uma poltrona e a que estiver á sua frente deverá ser

tal que, estando a mesma na posição normal e a da frente na posição

de reclinação máxima, seja possivel inscrever, em qualquer plano que

seja simultaneamente perpendicular ao assento e ao encosto da

poltrona (plano de simetria da poltrona ou qualquer plano que lhe seja

paralelo), entre o espaldar da poltrona da frente e o ponto dianteiro

superior do assento da poltrona conSiderada, um arco de circulo com

centro neste ponto e raio mínima lie O,26m.

Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

§ 1° - A partir desta data a liberação das aeronaves estará restnta aos

parâmetros supra especificados.

§ 2" - Fica estipulado o prazo de 90 (noventa) dias, a contar de sua

puhlicação, para que o Ministério da Aeronáutica, através do DAC

- Departamento de Aviação Civil provldencl~'a adequação das

aeronaves em uso ás normas especificadas nesta lei.

Cabe ao legislador conter essa lInsia mórbida por lucros,

proveniente de inescrupulosos que apelam à sexnalidade e à pornografia, sem o menor

pudor, pua arrancar das familias um dinheiro tio necessário á própria sobrcviv!ro:ia de

seus membros.

Art. 5°· Revogam-se as dispoSIÇÕes em contráno.

JUSTIFICATIVA

Compete a DÓll legisladores dar um basta' a esse verdadeiro

estelionato, o verdadeiro nome desses pretensos serviços. Devemos impedir que nossas

crilnças, nossos jovens, sejam intoxicados pela mais vil pornografia, qm: nossas familias

recclicm, contra a sua vontade, "serviços" não qm:ridos e cobrados como se não houvesse

necessidade de livre acordo entre as partes pua estabelecer um contrato e como se a
vontade juridicamente irresponsável de um menor pUdesse obrigar os pais ao pagamento

extorsivo de uma contraprestação por serviços não desejados, perniciosos e, alé mesmo

criminosos.

Eliminar este estado de coisas, ao estabelecer que os serviços

prestados por telefone somente poderão ser cobrados se houver autorização ptévia e por

escrito do assinante é o objetivo de oosso projeto Por estes motivos, esperamos contar

com o apoio de todos os ilustres parlamentares pua a sua aprovaçlo.

Sala das Scsslies, em (9 de fLA+'\ de Im.

. ' /1
li, "/'L<. /,-. Z' .)

Deputado WAGNER ROSSI

PROJETO DE LEI N!! 1.652, DE 1996 .
(Do Sr. José Fortunati e Outros 37)

Através de normas bastante especificas o Departamento NaCional de

Estradas e Rodagem tem estabelecido padrões técnicos para serem obselVados na

construção de veiculos de transporte coletivo terrestrA buscando dar maior segurança

e conforto ao usuário.

Infelizmente, esta não tem sido a orientação do Departamento de

Aviação Cívil em relação aos aviões. Algumas aeronaves que cobrem os céus do

Brasil tem uma distância muito pequena entre os bancos de passageiros, o que

termina ocasionando um sério desconforto e até problemas de saúde para o usuário

com uma certa esta1ura que precise utilizar-~e destas aeronaves com frequéncia.

O próprio DAC reconhece que estudos antropométricos realizados por
alguns países signatários da Convenção de Chicago concluiram que um "passo" de

32 polegadas poSSibilita que a absoluta maioria dos passageiros possam viajar com

um mínimo de conforto ("paSllO" é a distância longitudinal entre dois pontos iguais

pertencentes a dois assentos consecutivos)•

O DAC também reconhece que tem obselVado forte reação dos

usuários pela pequena distância que vem sendo utilizada por algumas companhias

aéreas para separar os bancos de passageiros.

Considerando-se que o brasileiro paga uma dás passagens aéreas mais

caras do mundo, é lógica a tentativa de dar-lhe pelo menos condições para que

possa se deslocar com um minimo de segurança e comodidade.

O Congresso Nacional Decreta:

(As COMISSOES DE VIAçAO E TRANSPORTES1 E DE CONSTITUI

çAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54) - ART. 24,II

Estabelece padrões técnicos a serem observados pelo Mi
nistério da Aeronáutica para a liberação de aviões para

vôos nacionais e internacionais~

Por estes motivos, utilizando a Convenção de Chicago e o Regulamento

dos SelVlços Rodovu!mos do DNER, é que apresento o presente Projeto de Lei para o

qual espero contar com o apoIo dos nobres pares.

Sala das Sessões, errio?; de março de 1996.

A distância livre entre o assento de uma poltrona de avião e o espaldar

da que estiver á sua frente, estando ambas na posição normal, medida

no plano horizontal, deverá ser igualou superior a O,36m.

Art. 1·-
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PROJETO DE LEI N~ 1.653, DE 1996
(Do Sr. Roberto Pessoa)

Modifica dispositivos da Lei n9 8.167, de 16 de janeiro

de 1991~. que "altera a legislação do Imposto sobre a Ren

da relativa a incentivos fiscais, estabelece novas Qond!

ções operacionais dos Fundos de Investimentos Regionais

e dá outras providências".

(APP.~SE-SE AO PROJETO DE LEI N9 1.447, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

Art. l' Os dispositivos da L.i n' 8.167, de 16 de janeiro de 1991,

adiante referidos, passam a vigorar com a seguinte redação:

Art. 3' ..

§ I' As agências bancárias arrecadadoras transferirão
diretamente aos bancos operadores as quantias depositadas em
favor dos respectivos Fundos de Investimentos , nos mesmos
prazos e condições vigentes para transferência da correspondente
parcela do Imposto de Renda ao Tesouro Nacional.

§ 2' (SUPRIMIDO).

§ 3' .(renumerado) ..

§ 4' (renumerado) .

"Art. 4' As importâncias decorrentes das opções por
incentivo fiscal. de que trata o art. 10. inciso I, e outros recursos
dos Fundos de Investimentos, enquanto nân aplicados, serão
atualizados monetariamente, pelos bancos operadores, segundo o
índice adotado para a caderneta de poupança"

" Ar!. 9' ..

§ 6' (SUPRIMIDO).

§ 7' .

I - Quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações ordinárias ou preferenciais. a critério da
empresa emissora. observadas as normas das sociedades por
ações. 1I

Art. "'l\'l • Esta It:i ~ntru em vigor na data de sua publicação.

Art. 3(>. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

O art. 3' da Lei 8.167, de 16 de janeiro de 1991, dispile que a

pessoa jurídica que optar pela dedução de parcelas do imposto de renda devido nos Fundos

de Investimento do Nordeste • da Amazônia (FINOR e FINAM) e de Recuperação

Econômica do Espírito Santo (FUNRES), bem como em depósitos para reinvestimento

naquelas regiiles, recolherá nas agências bancárias arrecadadoras de tributos federais,

mediante DARF específico. o valor co"rrespondente a cada parcela ou ao total do desconto.

O que este Projeto pretende modificar no art. 3' é o seu § 1° , que

determina:

" § l' - O Departamento do Tesouro Nacional autorizará a
transferência dos recursos ao Banco Operador no prazo de quinze
dias de seu recolhimento, para crédito ao Fundo correspondente, à
ordem da respectiva Superintendência de Desenvolvimento
Regional.1I

O § 2' , que o Projeto pretende SUPRIMIR, dispile que:

"Após decorrido o prazo de que trata o parágrafo anterior, os
recursos serão transferidos aos respeetivos Fundos. devidamente
corrigidos pela variação do Bônus do Tesouro Nacional Fiscal."

O Projeto pretende apresentar o seguinte texto para o § l' do ar!.

3'daLei 8.167/91:

"Art. 3' ..

§ I' As agências bancárias arrecadadoras transferirão
diretamente aos Bancos Operadores as quantias depositadas em
favor dos respectivos Fundos de Investimentos, nos mesmos
prazos e condições vigentes para transferência da correspondeote
parcela do Imposto de Renda ao Tesouro Nacional."

A supressão do § 2°, acima transcrito, é decorrência da

modificação do texto do § 1'.
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o objetivo da alteração do texto legal é que as parcelas dos

incentivos fiscais regionais recolhidas às agências bancárias arrecadadoras sejam

transferidas diretamente para os bancos operadores, sem transitar pelo Tesouro Nacional.

Trata-se de simplificar procedimentos burocráticos e reduzir custos operacionais,

colocando-se mais rapidamente os recursos à disposição dos projetos aprovados nos

Fundos de Investimentos FINOR, FINAM e FUNRES.

A modificação do caput do art. 4° da Lei é mera atualização:

substitui a variação do BTNF (indexador extinto), pelo índice da caderneta de poupança e

deixa de referir-se a "importâncias repassadas pelo Departamento do Tesouro Nacional",

em decorrência da alteração proposta nesse sentido. no § Iti do art. 30.

Por sua vez, o art. 9° da Lei n' 8.167/91 dispõe:

"Art. 9° As Agencias de Desenvolvi!TIento Regional e os
Bancos Operadores assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de
empresas coligadas que. isolada ou conjuntamente. detenham. pelo
menos. cinquenta e um por cento do capital votante de sociedade
titular de projeto beneficiário do incentivo, a aplicação, nesse
projeto. de recursos equivalentes a setenta por cento do valor das
opções de que trata o art. 1°. inciso I."

o que o Projeto pretende é SUPRIMIR o § 6° deste art. 9°, o qual

dispõe:
t,§ 60 Os investidores que se enquadrarem na hipótese deste

artigo deverão comprovar e,!isa situação antecipadamente à
aprovação do projeto."

Propõe-se, neste caso, a supressão deste § 6°, r para que as

empresas que aplicam incentivos fiscais nos projetos próprios (de suas coligadas) possam

fazê-lo com mais flexibilidade e as empresas beneficiárias dos projetos de investimento

com incentivos do FINOR, FINAM e FUNRES também ·tenham maiores oportunidades

de angariar acionistas que não o t:tàffi nas fases iniciais do projeto.

Por sua vez, o § 7° do art. 9° da mesma Lei dispõe que:

"§ 7° - A aplicação dos recursos dos Fundos relativos às
pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que se
enquadrarem na hipótese deste artigo será realizada:

I - quando o controle acionário ocorrer de forma isolada,
sob a modalidade de ações escriturais com direito a voto,
observadas as normas das sociedades por ações."

O que esta proposição pretende é modificar. no inciso I do § 7° do

art. 9° da Lei, o texto ações e.criturai. com direito a voto para ações ordinárias ou

preferenciais, a critério da empresa emissora.

O objetivo é eliminar a obrigatoriedade da adoção da ação

escriturai com direito de voto, para os investidores que detêm o controle acionário, de

forma isolada, de empresas beneficiárias do FINOR e FINAM É urna medida

desburocratizante, pois a ação escrituraI pode ser considerada inconveniente, pelos custos

que acarreta, na hipótese de companhia cujo capital pertence a poucos acionistas.

Note-se, ademais, que propostas do mesmo teor das deste Projeto

(exceto a supressão do § 6° do art. 9° da Lei 8.167/91) e outras tinham sido sugeridas pela

Comissão Mista do Congresso Nacional, ._. que reavaliou os incentivos fiscais regionais,

_ e apresentadas no Projeto de Lei do Senado, n' 17, de 1993, infelizmente arquivado

em 19 de julho de 1995.

Considerando a impOrtância das alterações ora propostas ao texto

da Lei n° 8.167, de 16 de janeiro de 1991. espero contar com o apoio dos nobres

congressistas no exame e aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, em /1 de

)' • .,0'

I ;/!I./(/ /,/
" .. " ..

Depu~o ROBERTO PESSOA.

"LEGISLAÇ..\O crrAbA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-CeDI"

LEIN~8,167

DE i6. DE jA.\'EIRO DE 1991.
Altera a legISlação do Imposto 50bre a Renda relativa a incentivos f1SQ,a.

e5ubelece novas condições operaCIonais dos Fundos de
Investimentos RegconaiS c d1 outr.l5 providências.

oPrc:sdm.e da Repúblia

faço saber que o Con,mo NaâxW dccrca e eu satlOCm a squÍlte Lei:

Art.}'·A patti-doeun:kiJ flnlnCCitOde 1~I.c~ao pcriodo-buede 1990, f1area
_.rwdade da _ iufdka "!'W pela .pliaçIo do pazcdaJ do~o de ruxIa devO>

I· no rundo de10_do_. ANOl CIIl no rundo de _ da Amu&Ua

FINAM _tan' 1.375, do 12 dodmltilro de 1974, 111.11, I,.nnc. '.'l,~ ...mno Fundo do ReoJpoo
ra,io _ do Espitlo SJnD· FUNlES_tan' 1.376, de 12 dodcwOOm do 1974.... lI. VJ;.

O• em dep6llo pila ............... de que uaum OI .... 23 da ta n' 5.5IlI, de 11 de CIIlI1lbto do
1961,. 2'l do tl<aelo-ta n' 756, de 11 de •.-de 1969,. altmçães p<Il<licrs.

.In. ze • PIolll -ilOI, li! o ueo:õcio r>lWlC<ÍlO de 2OOG. conetpaldcfte .0 periodo-bue do
tm. OI plUOI' peltmuail pila dcoliroçio doi _ de que ...... o111. 5' do Oeam-ta n' 1.106, de
t6 de~ de 1910. o 111. 6' do Il<mo>ta n' 1.179. do 6 de ~Iho do 1911•• aiImçll<s pOIIaICleI, pIIa.pIlo
açlo em_. projIlOI <aWIUI doi pbnoo rqionIiI de _'imaIo da Amaz/lnla. do-.

rm,.so únm· !nqIlIOIO nIo p«lIIIlIpdu .. Ied"-", pino.... de que llU o
"apu<" doIe Iltifo,01_ amo apadOl em_eprojIlOI_ p<iailriOI pdo ca..
lho IldiIl<nlivoda l<IpOaivI Supeml!lldlnál do__JqicnI, ""_conf_ 0>11.
_'9ftl'IlIupdoFtaldauda~

Aa.5'·A_~_",,_pdldaluçloJmW"''''I'_... If!IYlIo__
dadcnldeuboOlr.dmil, _DAIlapdiOl,ovalor__lcadopu<àlOIlOlOIlIIdo_

11'· OIlepwmlno do T...... Il__• uwr<llndo doi nDnOIlO_OpaIo
dor no _ de~ dia de IN tIIClliIüo>aIo, pon"-IO I'undo <Illl<IpOlldolIl 0llI0m da lelp<aito
SuperWundlodado~ ........

1'l'·Ap6I_o_do"" .... o~IIUÍIar.OI ...

lapeaivOIPundoI_~ pela V1IiIçjodo _doT-..a llIdonII AoaL
15"OI_dosdodoçlloodo '-dolonlo,_llI-"dodo<oçIo,__

_pdo__ClllriIidoopdo_í>dic<delllllÜDÇlO apUadolOYIIordo .......
do-' deacado <XllIl.__paon<llil1imma__

1..·O_dupua/ll__lO_ra__ IO_

~do""'do~de-""

Itlr. ... AI impaIlIlcIu~ pdo Ilepwmlno do T..... 1lJclaloI,__ dos cp
I&lpor_lWal,do""_o...l·._~e"",,,_doIPundoIde--'_nIoaplicadoo, pclOI_OpoIIlboI,_IllIIleas>LtIn'IJ76,dI

12de_doI974•.....,oo.V1IiIçjodo_doT......_riIal·81lIP.
hdFIo llliol - o ...,adodoV1lilçjoIlOlllllril__doIaIudidooPwldoo.

.In. ,., OI PundoIdI_apIIarIo 01__'l*'!rdo_dlll9I. aob&
r-deaúloaiçlode-'CllClVtnII'eiICIIlnlo""ações,de_du_bcleflciIrU,__""a<lllMrlio__

l'ljlÓIopt'lC'Ol4'_a ...J'atdloporaçlo_pdt~de~
IIl<IlIOJq;onaI_

II.emaçÕ<l~ ...._a-._alqOlaçlodu_porações.

11·.Ol1lOl'lltU!a ....pI1adoem__'*'_nIopodel:l ...suporlcrallillpor
coro do açameaolllUll de ada FlIIlllo,_OI aptOjClOpolpno,de""'uao ....
!I" dea lei,"""_.lliII per alIO de ada ljlIIcaçIo IlOIl2IOI de ptqelo de kcpialuçIo. cinqll8llI
porcsmllOll2lOlde~_ICIÇlo.1IlOllIrIliaçlo .

I'I!'·01_ OpaadcrapodBto_~_doa_ dequeuaopIdP'oarunor._ ............_a_
IJ'·A<IlIMrIiodu_..ações_._........nopl1lllde ... 1IllI,L

caur do iIúcIl de oporaçlodo_

s.(' .As debe:uures a serem Sl.IOSCllW com os troIMS~ funúaS ':t'r~oio ler ~m.r.ta ILtuarJe.

i 5'. Aenu..s.sio de do:bCnrures se fui por esattua pzructllu.

Sfi· :-:10 seapl:a í.Sdeb!nturcsO'!~:Jetn.!J. ~ l.ood15po.slO 001 W. 51. SI', 60e ôó a:'Oó
Lei fl' 6..({)4, é: 15 de de1e:nbro de 1976 (lei cW SOCIed2:des poc Ações>,

S7' • As debblturcs rel'lderio JUros de quauo poc cento 2Q ano, P"2pvetS de doze tm date :r.esc:s,
a.lcu11d1» sobre o valO( do pnocipu atullí:udo mCl\eUlUlnettle, squndo a \'UllçiO do ImlP, e c:apllJ.hzivOJ
somente durante o periodü de cul1la:a. que ler! como termo fltlli o lfÚCiO de opençio do prold-o ateslJ.do pm
Superuuenoeoc4 de Desenvo.:vuoouo ReglOn2.1 respccuva..

Art. 6' . OS Fundai de LnVe:ll:lt!1CrUOI rlOm autorizados asubtaever u sobru de v:a1ae5 ftlObIIl1rioa
enutidct por compInhíu aberw, viOO.lbdas a ptOJdO apnmdo, obedeodu ai no:mu da :e,1Sl1çio em VlIOC'
50bte a maltna e rcspeudo o limle de descmbol.so de rtcUOOl pdos Fundai.

Art. 7'. Pua eleJo dea~ DllkulOl inlqnt1e1 da arter.I doi Fundos de 1nve~umcmos seria
CallpllladOl<

t • pda 0lUÇi0 mldia do úlimo dia Oll que r..... nepiadOl, na hip«,.. de 'IÓ" coudu Oll BoIu,

O• pdo YIIor poulnonial, COlIl bue 110 bWnço da _110 úkimo ....ckio, _PIo JqIllXIo
• variIçlo do BlM', oU adIla dI.valiaçlo. na hipOCae de ações nlo cwdoa CID lIoIsI;

10·pdo YIIor auWiDdo, _ do jlllOl decandoo, na h4>1<'" de _wa.

hdpafo únm • tJmrio",..-kIu provilila ad<qu>du, ar"" de ajIllUl oYIIor de .v1Ii1çlo
CClllllllCl du ewitu doi lw1doI lO nIor pcovIvd de reaIiDçio dcua _ com bue CID _
l!aticO eiabo<ado pdOIllancoo Optndo<a, e ou,ida • Supetinl_ ele tleseIlvolvimelllo lCJionll
rapoaiva.

Itlr. II'. OI Caub:Ioode tnvs_ podBto ... CClIIV<llílOI,_. _ apedIlI .......
doi naa boIoII do -. CID I1ttdoo __ 11 QIl_ dOI rwWo, de .Cllldo com S\W rapeaivu
etIações.
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PROJETO DE LEI N21.655, DE 1996
(Do Sr. Ayrton Xerez)

de 19%.Sala das Scss!3.95. em /C)de rt'MI

~L-e
De tado HERCULANO ANGIJINETII

Nos,", proposta procUI1l tomar a legislllÇãO vigente complllÍvel
com .IS novidades tecnológicas. antes que os danos de seu mau uso trngam desvios ao

desenvolvimento sauddvel elas nossas crianças. Pretemicmos. com c.:la. tornar 05 jogo~.

elelrônicos c os progr:unll5 de entretenimento instrumento. de auxilio na educllÇlIo de
nossos jovcns. capllCilllndo·os t:unbém no uso das novas femunen\ll5 tecnolôl:icas. Pah1
isso. contamos com a aprovnção dos ilustres pares à nossa iniciativa.

Diversos países já se preocupam e adotwn medidas proliláticas
contra esse uso indevido de equipamentos c produto. de tecnologia recente. Os Esllldos
Unidos da América. por exemplo. em sua nova Lei de TelecomunicllÇõe5. aprovada em
fcvereiro de 1996. estipula mccooismos e !lllI1ÇÕCS que reduzem o lICesso de meRore. a
material violcnto e obsccno tr:utsmitido por televisão ou por rede de computadores.

11'- Cab<rt I CcmododoVokra!loblilriol, _ MAlfndudollaawalvimBlo .......
OI _ Clp<ndoIa, r_ M CllNIiç6a.OI_llt:

I·0lIMlÜ0 do que ..............
D· rqocitçlo doi ctlUIadoo do _ .. bolaide'-

12"· Os - ~ podlrIo <llipulu' _ ... _ CDIIaIO de pottdI do_do� id<lo�upedOiL

11'· Os Ca!i6cadaI do .- ...., podlrIo ... aailw2iI, _ ...
CllIII de d<plUo ju<ID"" _ Op<nóoca

AIL 9'-Ao AIfndu do__,..... '" _ ~__ls peIIOU

jurldIcu .. FUP<tde_ooI..... que,iX>bodt .. _dc!tMIm,pdo_""'II<IU.
WIl par ..... do apaI_de>XJ<dldt,lWtde """"" b,ndkíiriodo_. JPIJaçlo, noiirplII:
jcso, del1lClllJOl"l"_ par'''''''doVJl«duopçõcJde'''..... oJIL l',_t

IP·Na~deque lOIio_doI"'l_de_r.... _
,,,do _ r_~paq o~ JjUUdo..O!çJmrnIo ........ doi l\nloI.

12"-Ilol aaoo do pW:;poçio c...-. J<rI_o1_....",dodoo por .....do ap.
1JI-I"".... pc:uoojlrifla .. _de_cc1......... .....-cal1lClllJOlpdlpri:lL

11" o 1-- de que .... opIll/Pfo _ J<rI aitido P"''' opç6sque (""",_..... plltirdo_ .........dI_...__ 1II.

1"·-""pnljcIoIpriYtdoo,nlo__ I*"CXlNlIUÇio,~

l>ÇJoderiJldeC<llUliaçio._.de<lllllplaOl""'JlfJcol_JlllOI'lrioI_o_
-JqicmI, o__ deque .... ol 2"deM....,..nde""" par_

I"· Cctulau>te _ cdIpdu, I*' tini do cDIl- .......... oqudoo OIio_ do
apúI lIjI.-.-.. .--..,poIa-_Illica",,/IIflb, _
bIIlt, .wo., ClllllO il<pudo_

IfII.Os_que..~ ..HpIomt_...._"'"""""_'""JIIo
~IJjlllWJÇlodoJXC!'lO.

17'·A~doI_doIl'wmlrdMaoll_;nIaI""_de_ ....
.....que• ........-...~deM....J<rI_

'·'I'JIldo
o

de_-'JCb._doJÇ6rl__
_ do__.._doI_paril\lltl;.

n.-_deJl'lfidptçlo"""",,_JCba_deaplol..__
_ ao nlo""Ill&

.................................................................................................. Inclui na Certidão de Obita dados que menciona e dá o~

tras providências.

<Ã COMISSÃO DE .CONSTITUICÃO E JUSTICA E DE REDACÃO - ART.
2~,II)

PROJETO DE LEI N!! 1.654, DE 1996
(Do Sr. Herculano Anghinetti)

Proibe a fabricação, importação e comercialização de jogos

eletrônicos e programas de computador de conteúdo obsceno

ou violento.

o Congresso Nacional decreta:

Art.IO. O artigo 80 da Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a
vigorar acrescido do número e do seguinte parágrafo:

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 1.070, DE 1995 ) "Art. 80. O assento de óbito deverá conter:

() Congresso Nacional decreta:

Art. l' Constitui crime fabricar. importar ou comerciali= jogos
eletrônicos ou programas de computador com texto5. 50ns ou imagens obscenas.

Pcna· detenção de 6 (seis) mese. a 2 (dois) anoS.

Art. 21) Constitui crime fabricar. importar ou comercializar jogos

clelrônico~ou programas de computador que induzam li violência ou ao crime.

Pcna· detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) 0005.

12) • se inscrito no cadastro de pessoa fisica do Ministério da Fazenda
CPF, o número do cadastro.

Parágrafo único. O cartório enviará, no prazo de até 5 (cinco) dias
úteis, comunicação do óbito a órglios competentes do Banco C~ntral do
Brasil, Secretaria da Receita Federal e do Instituto NaCIOnal de
Seguridade Social."

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

Art. 31) E~ta lei entra em vigor na úata ue sua publicação.
Art. 3°. Revogam-se as dispo~ições em contrário.

Art. 4tJ Revogam-se as disposições em contrário. JUSTIFICAÇAo

,IUSTIFlCAÇ,\O
A Jisscl1l1nação dos Jogos c1ctrónico~ 1.:. mais recentemente. dos

mícrOCllmpU[.::J.uurcs pelos Iures hrasildros trouxe entretenimento c intormação para as

nossas crianças c us nossos jovens. mas permitiu. concomitantemente. um novo acesso a

material uhsceno c de incitação ao crime.

Vemos com tristeza c preocupação. cri3nças desde a rnllls tenra

idade lidando com situações de violência. simulando agressões c uso de armas de logo

através dos "videogames". Essa hanalização da pornografia ~ da violência age

dooosamenle sobre a formação da personalidade dos menorcs. induzindo.os a ações
anti~sociais no futuro.

A sociedade brasileira tem assistido, nos últimos anos, a
uma verdadeira avalanche de fraudes, notadamente aquelas proporcionadas pelo
uso de nomes de pessoas falecidas.

Especialmente no aspecto fiscal, o cadastro de pessoas
fisicas é muito utilizado em diversas práticas ilicitas, na sua maioria em virtude
do reaproveitamento do número do CPF de falecidos.

A própria Previdência Social é vítima contumaz da
prática de utilização de numeração de CPF de pessoas falecidas as quais, mesmo
deixando de existir, continuam a receber beneficios na figura de representantes
legalmente constituídos.
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Na verdade, basta wna rápida análise da natureza das
fraudes para perceber que a legislação em vigor propicia o ambiente favorável
para a proliferação de situações irregulares.

. Data de 1973 li Lei 6.015, que dispõe sobre os Registros
Públicos, visando a conferir autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos
em nosso país. A letra da Lei impõe:

I - o registro civil de pessoas naturais;
II -'o registro civil de pessoas jurídicas;
III • o registro de títulos e docwnentos;
IV - o registro de imóveis.

Especialmente em seu Título lI, o referido texto legal,
especifica as situações que obrigatoriamente devem ser registradas no Registro
Civil de pessoas naturais: '

• os nascimentos,
• os casamentos,
• os óbítos,
• as emancipações,
• as interdições,
• as sentenças declaratórias de ausência,
• as opções de nacionalidade,.
• as sentenças que deferirem a legitimação adotiva

"LEGIS!-ACÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

LEI N? 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973 (*)

Dispõe sobre OS Registros Públicos e dá outras providências.

TíTULO II

DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

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

CAPiTULO IX

DO ÓBITO

Art. 77. Nenhum sepultamento será feilo sem certidão do oficial de regisIro do
lugar do falecimento, extraída após a lavratura do assento de óbito, em vista do atesta
do de médico, se houver no lugar, ou, em caso conIrário, de duas pessoas qualificadas
que liverem presenciado ou verificado a morIe.

• Vide o O«nlo n.- 92.588. tk 25 tk IIbril d~ 1986, qu~ obri,. os s~1Wnluários do JWIÍftlI1 com.,·
n~"m m~nSQlmtnle 110 INPS a IIJvrtllurlJ d~ dbilos nos n,islfOS civis•

• Vide ItrI. 5.-. LXXYI, b, do Conslituirio FMtrll1 d~ 19M.

',f

Deputado AYRTON XEREZ

PROJETO DE LEI N!! 1.658, DE 1996
(Do Sr. Waldomiro Fioravante)

Torna obrigatório aos empregadores o envio anual da relação
dos funcionários aos respectivos sindicatos.
(As COMISSOES DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇ~O E SERVIÇO pO

BLICO; E DE CONSTITUIÇ~O E JUSTIÇA E DE REDAÇÂO (ART. 54)

- ART. 24.II)

§ I? Antes de pro<:eder ao assenlo de óbito de criança de menos de I (um) ano,
u oficial verificará se houve regisIro de nascimenlo, que, em caso de falta, será previa-
meme feito. .

§ 2? A cremação de cadáver someme será feila daquele que houver manifestado
a vomade de ser incinerado ou no interesse da saúde pública e se o atestado de óbilo
houver sido firmado por dois médicos ou por um médico legista e. no caso de morte
violema, depois de aUlorizada pela aUlqridade judiciária.

Art. 78. Na impossibilidade de ser feito o registro dentro de 24 (vinte e quitro)
horas do falecimento, pela distância ou qualquer outro motivo relevante, o assento se
rá lavrado depois, com a maior urgência, e dentro dos prazos fixados no art. 50.

Art. 79. São obrigados a fazer declaração de óbito:
I?) o chefe de família, a respeito de sua mulher, filhos, hóspedes, agregados e fàmulos;

• V.de arts. 5:', I. t 227, § 6,". do C(Jn5f1luição'F~dtrQI dt 1988

2?) a viúva, a respeito de seu marido, e de cada uma das pessoas indicaaas no nú·
mero antecedente;

• Vide ofl!. 5:', J. r 127. § 6.". da Consltlulç'ão Frd~raJ dt 1988.

3?) O filho, a respeito do pai ou da mãe; o irmão, a respeito dos irmãos, e demais
pessoas de casa, indicadas no n? J; o parente mais próximo maior e presente;

4?1 o administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou
particular, a respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver presente algum parente
em grau acima indicado;

Art. 80. O assento de óbito deverá conter:
I?) a hora. se possível, dia, més e ano do falecimento;
2?) o lugar do falecimenlo, com indicação precisa;

3?) o prenome, nome, sexo, idade. cor, estado civil, profissão. naturalidade. do·
miemo e residência do morto;

4?) se era casado, o nome do cônjuge sobrevivente, mesmo quando desquitado;
se viúvo. o do cônjuge pré~defunto; e o cartório de casamento em ambos os casos;

5?) os nomes, prenomes, profissão. naturalidade e residência dos pais;
6?) se faleceu com testamento conhecido;
7?) se deixou filhos; nome e idade de cada um;
8~) se a morte foi natural ou violenta e a causa conhecida, com o nome dos atestantes;
9?) o lugar do sepultamento;
10) se deixou bens e herdeiros menores ou interditos;

......~~~: ~~ !:~t.~~ .

Faz-se necessária, portanto, a inserção do número do
CPF da pessoa falecida no assento de óbito, bem como a comunicação, por parte

do cartório emitente para os órgãos competentes no Banco Central, Receita
Federal e Previdência Social, para devida baixa.

Assim, certamente haverá um aumento de controle
sobre o uso da numeração de Cadastros de Pessoas Físicas, inibindo as fraudes, as
"contas-fantasmas", os pagamentos de beneficios indevidos.

O que propomos é uma medida simples, que em nada
onera ou dificulta os procedimentos já regulamentados, facilitando a fiscalização
e o controle de práticas tradicionalmente acobertadas sob o manto da corrupção e
da fraude.

Face ao expo~to, contamos com a aprovação de meus
ilustres pares nesta Câmara Congressujil a este Projeto, que julgamos da mais alta
oportunidade e relevância /

Sala das séssões, ,,: .~ . _

. " ? artigo 80 do referido texto legal dispõe sobre as
mformaçõe5 mdlspensávelS à lavratura do assento de óbito listando os itens que
nele devem constar obrigatoriamente: '

"I) a hora, se possível, dia, mês e ano do falecimento'
2) o lugar do falecimento; ,
3) o prenome, o nome, sexo, idade, cor, estado civil,
profissão, naturaIidade, domicílio e residência do morto;
4) se era casado, o nome. do cônjuge sobrevivente
mesmo quando desquitado; se viúvo, o do cônjuge pri
defunto; e o cartório do casamento em ambos os casos'
5) os nomes, prenomes, profissão, naturalidade' e
residência dos país,;
6) se faleceu com testamento êÓnhecido'
7) se deixou filhos, nome e idade de cada um'
8) se a morte foi natural ou violenta ~ a causa
conhecida, com o nome dos atestantes'
9) o lugar do sepultamento; ,

10) se deixou bens e herdeiros menores ou interditos'
I I) se era eleitor." . '

Como se observa, existe na legislação atuaI uma
preocupação patente para com a condução dos procedimentos pás-mortem no que
concerne ao código de direito civil, buscando resguardar o direito sucessório, o
direito eleitoral ou o direito criminal envolvidos na situação de monc.

No entanto, a lei omitiu-se em resguardar, do mesmo
modo, os desdobramentos de natureza fmanceira, administrativa e previdenciária
decorrentes da utilização do CPF do decujus, posto que não obrigou, em nenhum
momento, a comunicação do óbito aos órgãos do Poder Público incumbidos do
controle.

Com isso, contas bancárias ou o recebimento de
beneficios previdenciários, ficaram à mercê da ação danosa de verdadeiras
quadrilhas que, ao utilizarem-se de números de CPF de pessoas falecidas,
investem contra o erário ou contra instituições financeiras, acobertando crimes ou
ações ilicitas.
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o Congr~sso Nacional decreta:

Art .. 19 - Todos os empr"6.'gadores rEmet2r~o, amJ,al
mE.'ote .. ao Sindicato da. categori.a profissional respec.tiva, relaç~o

de toclD?> os empf'e-g,;:<dos per teocE!ntes. aos seu~ quadr-05 funcionais,
'discriminilndo aa dctas de admiss.to, d~mi5s:(o, alÉm dos endert:'ços
de resid~ncia.

Parágrafo Ur,ic.er - Refer ida n~laç~o de.- nomes d~verá

seF remRt.ida jl..lntêmE:-nte com a c.ópia. do Documento de- Infor'maçSes
,Suciais que alude o,art. 4Q d~Decreto 97.936/89.

Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

m - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou
individuais da categoria, inclusive em questlles judiciais ou administrativas;.~ ~ -- .
........ .. ~ 4"""" ~ -_ ..

................................................ _o • ~ ~ .

DECRETO N? 97.936, DE 10 DE JULHO DE 1989

Todavia, estes t~m enc~ntrado grand~s dífic~ldades

em acompanhar, fiscalizar e orienta.r a !St=US associa.dos dada a
falta de informaçSe5~

o obje:-tivo do preserlte Projete de Lei, é corrigir
a r'ealidade enfrentada pcla!So Entidades Sindicais" eliminando
lacllna'3 da CLT e outr-a& Lei~ Complemé'ntares.. .

No presente momento, discule-s~ igualmente, na
R-=.-íurmd . PrE"..... idenciária" a maneira de se efE'tuar provas perante
G:sta AL,tarquia Federal, dos periodc.s e({1 que os Empregadas manti
veram vinc.ulos empregatícios; e consequentemente a contribuiç~o.

Nos termos do art. 8º, inciso III, da Constituiç~a

FedEral, e!'::>tá E-):pressa _ fUl-'Ç~O do SindiLatc.: "III ao
SindicalrJ c~be d. defe~a dLJ"i di('&'itos e inte("&s~~s col",tivo~ ou
indiv,idua.is. da. categorift, inclu&i .... e em qUEostSe-S judiciais ~u

adITdld.~l:."d.l::.ivd.c.... tI •

11 - identificar cada trabalhador pelo respectivo NIT.
§ I? O empregador não inscrito no CGC/MF se identifica·

rá na forma a ser disciplinada pelo Grupo Gestor no CNT (art.
6?).

Institui o Cod..tro Noeiono] do Tro·
balhador IJ dá outra. providlnciaa.

§ 2? O DIS conterá informações relativa!l~

Art. 4? A coleta de informações sociais será feita por meio
do Documento de Informações Sociais - DIS, a ser preenchido
pelos empregadores, que deverão:

I - identificar-se pelo número de inscrição no Cadas
tro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda 
CGC/MF;

_ ~ ~ ~ ~ ~ .

Art. 3Q - Revoºa~-5e ~~ disposiç5es em contrário.

JUE'TIFrCAç/:O

publicilç~o"

Com o envio dos documentos à Entidade Sindical.
en-tendo que o Trabalhador, teria uma forma. a ma.is de- proceder a
verificaç~o d~ provas, quando delas necessitar, para ~ins de
apO~fl'lllC\dDriCt ou outr d nec.E'ssidade qualquer ..

Importónte sal ien ta. I"" qUE! objeto semelhante a.o
trét'lncin flE.'""h", Prcdt':to d~ Lei, vem sendo utili2'ado em reiteradas
dec.l~õ~~ do Tribunal Regiunal do Trabalho da 152 Regi:o.

Po,- tratar-st? dI! l'Tlatél~ia de grande relevância
sCJ<.:ial, espl?r lJ conta.r- com o apoio de meus I lustrEIs Pares no
«[.<';am'·llto do pr"s,mt" Projeto de Lei. M

S..1a elas S"ss<5es, e"'ltr_e ~ de 1996.

Deputado WALDo~r~~

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-CeDl ..

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

aI à nacionalização do trabalho (CLT, art. 360);
bl ao controle dos registros relativos ao Fundo de Ga

rantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei n? 5.107, de 13
de setembro de 1966);

c) ao salário-de-contribuiçãO do trabalhador, para con
cessão e manutenção de benefícios por parte da Previdên-
cia Social; .

d) ao pagamento do abono previsto pelo § 3? do art.
239 da Constituição;

e) ao pagamento e controle do seguro-desemprego
(Decreto-Lei n? 2.284. de 10 de março de 1986);

f) à admissão e dispensa de empregados (Lei n? 4.923,
de 23 de dezembro de 1965).

§ 3? As informações sociais referentes aos trabalhadores
contribuintes individuais da Previdência Social serão prestadas
ao CNT pelo MPAS.. ~ ~ .. ~ ~ ..

PROJETO DE LEI N~ 1,659, DE 1996
(Do Sr. Jarbas Lima)

..................................... ~ ~ ~ ..

TtruLoIl
Dos Dnwros J: GAlWi1Ull FUNDAMENTAIlI

Altera o artigo 83 da Lei n9 8.069, de 13 de julho de 1990,

que "dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e
dá outras providências".

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI N9 1,314, DE 1995)

o Congresso Nacional decreta:

CAPÍTIJLoll

Dos DIREITOS SOCIAIS

Art. I' O art. 83 da Lei n' 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a

vigorar com a seguinte redação:

Art. 8' É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte.
I - a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de

sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder públi.
co a interferência e a intervenção na organização sindical;

"Art. 83. Nenhumacriança, ou adolescente até dezesseis anos de

idade. poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou

responsável, sem expressa autorização judicial.

§ 1· ....

II - é vedada a criação de mais de uma organização sindica!, e~ qual
quer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma
base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores inté
ressados, não podendo ser inferior à área de um Município;

a) tratar-se de comarca contígua à da residência da criança ou do

adolescente, se na mesma unidade da Federação, ou incluída na mesma região

metropolitana;
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b) a criança ou o adolescente estiver acompanhado:

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

JUSTIFICAÇÃO

Nos termos da lei em vigor, a autorização judicial é indispénsável,
à falta de expressa autorização do pai, mãe ou responsável, para o deslocamento de'
criança, dentro do Pais (considerada criança a pessoa até doze anos de idade incompletos).

Entendemos que as cautelas legais deveriam estender-se, também,

aos adolescentes que contassem até dezesseis anos de idade (a lei assim considera-os até os
dezoito anos). Com efeito, até esta idade, o jovem não tem, no mais das vezes, o

discernimento necessário para viajar, mesmo dentro do território nacional, sem expressa
autorização daqueles que olham por ele, ou do juiz.

Considerando a situação de nossa infância e juventude, muitas
vezes relegadas ao descaso e à incúria dos responsáveis, temos por relevante este projeto
de lei, motivo pelo qual contamos com o apoio dos demais Pares desta Casa para a sua
aprovação.

2) de pcaoa maior, eqlRSS8IDC2Ite autorizada pelo pai, mie ou responsável.
f r A autoridade judiclúia poderá, a pedido dos pais ou responsávd, conceder

autorizaçlo Wlida por dois aDOI.

Art. 84. Quando se tratar de viasem ao exterior. a autorizaçlo ~ dispenúve1, se
a criança ou ado\ac:cDte:' •.

I - estiver acompanhado de ambos os pais ou responsável;
II - viajar na compan1úa de um dos pais, autorizado expressamente pelo outro

através de documento com fuma reconhecida.

Art. 85. Sem prévia e expressa autorizaçio judicial, nenhuma criança ou adoles·
cente nascido em território nacional poderá sair do País em companhia de estranleiro
residente ou domiciliado no exterior.

PROJETO DE LEI N2 1.660, DE 1996
(Do Sr. Aloysio Nunes Ferreira)

AItera a redação do p&r~qritlfo 39 do artigo 12 da Lei n9

4.591, de 16 de dezembro de 1994, que "dispõ. sobre o

condomlnio em, edificação e as incorporações imobiliárias".

(A COMIssJlo DE CONSTITUIÇlIO E JUSTICA E DE REDAÇl\O - ART.

24,IIl

o Congresso Nacional decrem:

Salá das Sessões, em de de 1996.

Ar!. I° O § 3° do artigo 12 da Lei n" 4.59I, de 16 de dezembro de

1964. passa a vigorar com a seguinte redação;

"Art. 12 .

Deputado JARBAS LIMA

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATlVOS-CeDI"

LEI N:' 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990 (*)

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e dá ou
tras providíincias.

o Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

LIVRO I
PARTE IGERAL

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

TiTULO III
DA PREVENÇÃO

.............................J' .

CAPiTULO 11
DA PREVENÇÃO ESPECIAL

Seção 111
Da Autorizaçio para Viajar

Art. 83. Nenhuma criança poderá viajar para Cora da comarca onde reside, desa
companhada dos pais ou responsável, sem expressa autorizaÇlo judicial.

f I! A autorizaçio nIo será exigida qlll8l1do:
li) trataMe de comarca contícua à da resid!ncia da criança. se na mesma WIida

de da FcderaçIo, ou incluída na mesma regiio metropolitana;
b) a criança estiver acompanhada:
I) de IiceDdcnte ou colateral maior, aU: o terceiro pu, comprovado documental

mente o pumtelco;

§ 3° O condômino que não pagar a sua: contribuição no
prazo fixado na convenção fica sujeito ao juro moratório de 1%
(um por cento) ao mês, e multa de até 2% (dois por cento) sobre o
débito. que será atualizado, se o estipular a convenção, com a
aplicação do. índice de correção aprovado em assembléia do
condominio, no' caso da mora por periodo superior a 6 (seis
meses). .........................................................................................................

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçio.

Ar!. 3° .Revogam.se as disposições em contrário.

J[ 'STIHe.-I Til :·1

Com a estabilidade da economia 1Jrasileira. após a implantação do

plano real, não se justifica mais IIlÚe em dia a cobrança feita atualmente no 'Iue se

rd;'re as multas cobradas sobre o valor das cotas condominiais.

Os atuais índices infiacionarios não ultrapassam a 2·0 (dois por

cento) ao més na média • portanto as multas que se aplicam sobre as cotas

atrasadas tornam-se escorchantes e alvitam o bolso do condômino. qne a essa

altura já atravessa um periodo crítico por não ter saldado os seus compromissos

na data previamente estabelecida. ou seja 20% (vinte por cento) é um ônus limito

pesado.

:\ própria lei estabelece que a multa poderia ser de até 20·'0 (vinte

por cento), com os índices de inflação antigos ainda se justitica, o que nilo é

possivel se admitir hoje em dia.
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Dando-se oomo exemplo de um inquilino que paga um aluguel de

R$ 1.000,00 (hum mil reais) e uma oota de oondonúnio de R$ 250,00 (duzeutos e

cinqilenta reais), oom a atual taxa de multa pagará R$ 300,00 (trezentos reais)

ou seja 30°0 (trinta por oento) do valor do aluguel fora as outras taxas,

LEI N9 4.591 DI: 16 DE
DEZEUBRO DI: 196t

Dispõe sóbre o condomínio em «li/i
cações e"as incorporações imobili4
rias.

Tramita no Congresso Nacional Projeto de Lei n' 259-B que

altera a redação do artigo 52 parágrafo l' , da lei 8,078 de 11 de novembro de

1990, que dispõe sobre a proteção do oonsumidor e da outras providêndas,

reduzindo as multas de 10°0 (dez por cento) para 2% (dois por oento), no oódigo

de defesa do consumidor, tendo já sido aprovado na Câmara dos Deputados,

enoontrando-se atualmente em tramitação no Senado Federal,

, O objetivo dessa nossa proposição ê resguardar prindpalmente o

poder de oompra dos inquiliuos, que hoje são a sua maioria, e que muitas vezes

o presidente da Rep~bllca

Faço saber que o Congresso Nacio
nal decreta e eu sanciono a se~uinte

Lei:
TITULO 1

DO COND-::>ldIfIO"

...--_ -. __ •......••.••. _-_ .
aruam tambêm oom outras despesas embutidas no valor final das cotas

I:ondominiais.

Conto 0001 o npoio dos meus nobres pares nesta oasa para a

aprovação desta proposição, que virá reparar uma injustiça,

CAPtTOLO I1.L

O.CO~GRESSO NAC:ONAL decreta:

Sala das sessões em2"'de março de 1996.

REDAÇAo F!NAL
PROJETO DE LEI N° 259-6, DE 1995

Das Despesas do ConCZomfnio
Àrt. 12. Cnda. condômino conc::J:-.

rera nas despeslUl do condomínio, te~

colhenao, nos prazos previstos n:s
Convenção, a quota-parte que lhe éou-
ber em rate:o." .

§ 19. Salvo disposição em contràr:o
1.1:$ convençao, a fIxação da quota
no rateio corresponderá à fração ideal
de terreno de cada unidade.

~ 20. Cabe ao síncllco arrecadar 85
contrii;\uiçófl$ comp~tindo~~e pro-. .
mover, por via executiva, a cobrsnça
Judle1n1 das quota.! atrasaaa.s.

§ 39 • O condômino que nao pagar a
sua contr1buição no prazo fixado na.
Convenção fica sujeito ~ao juro mo
r<:t-6rio de 1% ao mês, e multa de ate
2U% ~õDre o débito, que Btlra amali.
zado, se o estipulal' a Convenção. com
a. c.plicl?ção dos ind:"ces de corre;ào
mcnetiria levantados pelo COnselho
Nac:ol1al de EconomIa., no ca!o Q~
mora por período igualou super10r a
seis meses.

~ 411
• As ob..as que interessarem à

estrutura. integral da ed~ticação oa
conhmto de edificações, ou ao servlço
c:.l:i1tan, ser~o teitas com o concurso
pect:.~iário de todos os prcprieté.rio!
ou titu.!03.1'eS de diraito à aquisição dI::
ul~daãe>. medi:mte orçamento prévlo
r,provado em assembléia~gera!, pcdeu.
do lncumbir-se de sua. execução o
sindico, ou outra peesoa., com apro-
vação da assembléia. ,

§ 5°. A renúncia de qualquer cou,.
dõmino aos seus dire~tos, em caso
algum valerá como' escusa. pflfa exOo"
nerlHo de seus encargOlJ.

l,· {/
Deplltado AfiOl"SIO NUNES FERRElR4.

/

~;d.;JU
!J.ator

Art. 1° - O § 1° do art. 52 da Lei n' 8.078, de 11

de setembro de 1990, passa a viqorar cem a seguinte redaç!o:
"Art. 52 - ..

§ 1° - As multas de mora decorrentes do

inadimplemento de obriqações no seu termo nlo
poderão ser superiores a 2% (dois por centol do
valor da prestaç!o."

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

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrárie.
Sala das Ses.õe~. em 14 de dezembro de 1995.

Altera a redacão do li 1" do art. 52
da Lei n° 8.078,· de 11 de setembro de
1990, que "dispõe sobre a proteção do
consll.'ilidor e dá out:ras providênc~as".

"LEGISLAÇÃO CITADA A:-iEXADA PELA
COORDESAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS·CeDl"

~••......•.•.................•....•.•.•..~ ...
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LEI N? 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 (*)

DispiJesobreoproteção do consumidore dá outrasprovidênciaS.

o Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono & seguinte Lei:

TITULO I

DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

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

CAPiTULO VI

DA PROTEÇÃO CONTRATUAL

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

Seção 11
Das Cláusulas Abusivas

........................................................._- .

Art. S2. No fornecimento de produto. ou serviço. que envolva outorga de crédi
to ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outro.
requisitos, inÍ\!rmá.lo prévia e adequadamente sobre:

I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;
11 - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juro.;
III - acréscimo. legalmente previ.to.;
IV - número e periodicidade das prestações;
V - soma total a pagar, com e sem financiamento.
i I~ As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação no seu ter

mo não poderão ser superiores a dez por cento do valor da prestação.
§ 2~ É assegurada ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou par

cialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimo•.
i 3~ (Vetado.)

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

PROJETO DE LEI N!!. 1.661, DE 1996
(Do Sr. Padre Roque)

Altera a redação dos artigos 79, 89, 99 e 109 da Lei n9

3.765, de 4 de maio de 1960, que t1dispõe sobres as pe~

sões militares lt
•

(ÀS COMISSOES DE DEFESA NACIONAL; E DE TRABALHO, DE ADMI
NISTRAÇÃO E SERVIÇO POBLICO; E DE CONStITUIÇÃO E JUSTIÇA
E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24,II)

o Congresso Nacional decreta:

Art. I' Os ans 7'. 8'. 9' e 10 da Lei n' 3,765. de 4 de maio de
1960. passam a vigorar com as seguintes redações:

" Art. 7' A pensão militar defere-se na seguinte ordem:

I - ao cõnjuge sobre\i \ ellle. à companheira. ao companheiro e
ao filho. de qualquer condição. menor de 21 (\lnte e um) anos
ou im'á1ido:

11 - aos pais:

IH .. ao irmào dt: qualquel condição. menor de 21 (\ inte e um
anos) ou inválido:

IV- à pessoa designada. menor de 21 (vime e um) anos ou
maior de 60 (sessellla I anos ou ill\ álida.

§ I' Equiparam-se a fillio. nas condições do inciso I. mediante
declaração do militaI. o enteado: o menor que. por

detenninação judicial. esteja sob a sna guarda: e o menor que
esteja sob sua tutela 'e não possua condições suficiellles para o
próprio sustento.,

§ 2' Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que.
sem ser casada. mantém união está\'el com o militar. de acordo
com O § 3° do an. 226 da Consituição Federal.

§ 3° A dependência economica das pessoas indicadas no inciso
I é presumida: a das demais deve ser comprovada para que
sejam beneficiadas com a pensão militar.

Art. 8° A habilitação dos beneficiários obedecerà à ordem de
preferência estabelecida no alt. 7°'Õesta lei.

Art. 9° A pensão militar. ha\'endo mais de um pensionista da
mesma ordem de preferência:

I : será rateada elllre todos. em panes iguais:

11 - revenerá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à
pensão cessar.

§ I° O direito à parte da pensão por mOlte cessa:

a) pela mOlte do pensionista:

b) para o filho ou irmão ou dependente designado menor. de
ambos os sexos. que completar 21 (\'inte e um) anos de idade.
salvo se in\'álido:

c) para o pensionista im alido. pela cessação da in\alidez.

§ 2° Com a extinção da pane do último pensionista a pensão se
extÍ1]guirá.

§ 3° Se o contribuinte deixar pai e mãe que \'i\ am separados. e
no caso dos dois serem dependellles econômicos do militàr
falecido. a pensão será dividida igualmcllle entre 1j.mbos.

Art. 10. Sempre que. no inicio ou durallle o processamelllo da
habilitação. for constatada a falta de declaração de beneficiàlio.
ou se ela esti\'er incompleta ou oferecer margem a dú\'idas. a
repanição competellle exigirá dos illleressados celtidões ou
quaisquer outros documelllos necessários à compl'O\ ação de
seus direitos.

§ I° Se, não obstallle a documelllação apre~ent?da. pers~siti.r~m

as dúvidas. a pro\'a será feita mediante Jusllficação JudiCial
processada em foro chil.

§ 2° O processo de habilitação à pensão militar é considerado
de natureza urgente:'

Art. 2° Esta lei entra em \'igor na data de sua publicação.

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

JUSTlflC..\.Tl\',\

O "Capitulo 11 - Dos Beneficiarios E Sua Habilitação". da Lei nO
3.765. de 4 de maio de 1960. encontra-se hoje completamente defasado em relação a
realidade social existente.

Escrito em acordo com os costumes e cOllceilos \ Igentes ao
início dá década de sessenta. contem. em seus c.Iispo~ithos. prn·ilegios illjustitical1lls e
discriminaçõ~s conden ..heis. como. por c\t::lI1plll. ri ~Únccs;)(iu de pel1~~io as filhn~ de
militar. independentemente úe sLla idade ~ de :,.~u t::~tadlJ 1.:1\11. a completa omlssào ao
direito das cÚl11panheilas e companheiros. bem 1.:01110. íl repartição IIl.lUSUl da pel1!-tão
mílítar quando hã conjuge sobre\ h ente e filhos I11CnOleS de outro cn~at11Cl1to.
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Alem dessas distol'çõe::.. qu~ PUl si só rçcomendmialll a alteração
do texto legal em ligor. é de se considerar que há mUitas disl:repànl:las entre a
discriminação dos beneficiâl'ios e o processo de habilitação !ne\ istos na legislação que

trata dos militares e os beneficiários e o processo de hallllitação pre, istos na LeI n'
8,213, de 2~ de julho de 1991. 'que "dispõe sobre os Planos de Beneficios da
Previdência Social e dá outras pro\'idênclas". Se podemos entendeI' que existe a
necessidade de um plano próprio de pre\'idênda para os militares. nào conseguimos

vislumbrar diferença entre uma viúva de um militar. ou de suas filhas. com a viúva de
um civil e suas filhas.

. Com o intuito de aperfeiçoar a legislação em vigor e de corrigir
as dIstorções apontadas, estamos propondo o presente projeto de lei por meio do qual.
pretendemos modificar o texto dos arts, 7" u_que 10 da Lei na 3.765160. usando como
fonte inspiradora das alteraçõt:s o texto dos am. 16.76 e 77 da Lei na 8.213/91.

Certos de que o momento atual. no qual se discute a refonna da
previdência e a extinção de privilégios injustificáveis. despenou a consciencia de cada
um dos Parlamentares deste Congresso Nacional para a necessidade de criannos uma
legislação mais justa e mais moderna. que trate a todos de f0l1l1a eqüitati,a. esperamos
contar com o apoio de nossos ilustres Pares para a apro, ação deste projeto de lei.

Sala da Comissão. em j.g de~ de 1996.

~ik,"",~
"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COOftOENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLA1lVOS.c.D1 "

CONSTITUIÇÃO
REPúBLIcA FEDERATIVA DO BlUlSIL

1988
_ .

TtruLoVlll
DA ORDEM Socw.

CAPITuLo VII

DA FAM!LIA, DA CRIANÇA, !lO AooLESCENTll E !lO Iooso .

Art. 226. A f'amllia, bll5c da sociedade, tem especial proteçio do Estado.

§ l' O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 2' O casamento religioso tem efeito civil, nos tennos da lei.
§ 3· Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável

entre o homem e a mulher como entidade fanúliar, devendo a lei facilitar sua
conversão em casamento.
...............................................................................................
.................................................................................................

LEI NQ3.765 - DE 4 DE MAIO DE 1960

Dispõe sobre as Pensões Militares.
..............._- _-_ -- .

CAPI"rULO 11

Dos Beneficiários e sua Habilitnção

Art. 79 A pensão militar defere-se na seguinte ordem:

- À viúva;

11 - Aos filhos de qualquer condição, exclusive os maiores do
sexo masculino, que não sejam interditos ou inválidos; .

111 - Aos netos, 6rfãos de pai e mãe, nas condições estipuladas
para os filhos;

IV - À mãe viúva, solteira ou desquitada, e ao pai inválid~
interdito;

V - Às irmãs germanas e consangülneas, solteiras, viúvas ou
desquitadas, bem como aos irmãos menores mantidos pelo
contribuinte, ou maiores interditos ou inválidos;

VI - Ao beneficiário 'instituldo, desde que viva na dependência
do militar e não seja do sexo masculino e maior de 21 (vin
e um) anos, salvo se for interdito ou inválido permanente-
mente. -

§ 1Q A viúva não terá direito à pensão militar se, por sentença passada
em julgado, houver sido considerada cônjuge culpado, ou se, no desqui
te amigável ou litigioso, não lhe foi assegurada qualquer pensão ou am
paro pelo marido.

§ 29 A invalidez do filho, neto, irmão, pai, bem como do beneficiáriÇl
instituldo comprovar-se-á em inspeção de saúde realizada por junta
médica militar ou do Serviço Público Federal, e só dará direito à pensão
quando não disponham de. meios para prover a pr6pria subsistência.

Art. 8Q O beneficiário a que se refere o item VI do artigo anterior
poderá ser instituldo.,a qualquer tempo, mediante declaração na con
formidade do Capitulo III desta lei ou testamento feito de acordo com
a lei civil, mas só gozará de direito à pensão militar se não houver bene
ficiário legitimo.

Art. 9Q A habilitação dos beneficiários obedecerá à ordem de prefe
rência estabelecida no artigo 7Q desta lei.

§ 19 O beneficiário será habilitado com a pensão integral; no caso de
mais de um com a mesma precedência, a pensão será repartida igual
mente entre eles, ressalvadas as hipóteses dos §§ 29 e 39 seguintes.

§ 29 Quando o contribuinte, além da viúva, deixar filhos do matri-.
mônio anterior ou de outro leito, metade da pensão respectiva perten
cerá à viúva, sendo a outra metade distribuída igualmente entre os fi
lhos habilitados na conform idade desta lei.

§ 3Q Se houver, também, filhos do contribuinte com a viúva ou fora
do matrimônio reconhecidos estes na forma da Lei n9 883, de 21 de
outubro de 1949 metade da pensão será dividida entre todos os filhos,
adicionando-se à metade da viúva as cotas-partes dos seus filhos.

§ 49 Se o contribuinte deixar pai inválido e mãe gue vivam sepàt:à
dos, a pensão será dividida igualmente entre ambos.

Art. 10. Sempre que, no inicio ou durante o processamento da habili
tação, for constatada a falta de declaração de beneficiário, ou se ela
estiver incompleta ou oferecer margem a dúvidas, a repartição compe
tente exigirá dos interessados certidões ou quaisquer outros documen
tos necessários à comprovação dos seus direitos.

§ 19 Se, não obstante a documentação apresentada, persistirem as
dúvidas, a prova será feita mediante justificação judicial, 'processada
preferencialmente na Auditoria Militar, ou na falta deste, no Foro Ci
vil.

§ 29 ·0 processo de habilitação à pensão militar é considerado de na
tu reza urgente..~~ - ..
.....................................................................................................................................

I.;EI N? 8.216, DE 13 DE AGOSTO DE 1991

Di5pDe !Sobre antecipaç'o li 6ttr compen
sada quando da revislo geral da remunera
çSo dos servidorelJ públicos. corrille e ree5
trutur. tabela. de vencim.nto5 e dã outra.
providlncia••

Art. 29. O caput do art. 3? e o art. 7? da Lei n? 3.765(161,
de 4 de maio de 1960, passam a vigorar com as seguintes reda
ções:



Abril de 1996 DIÁRIo DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 09365

. -Art. 3~ A contribuição para a Pensão Militar será
igual a três dias do soldo, arredondado em cruzeiros para a
importância imediatamente superior..

........ °: ... 0 "0 ••••••••••••• 4 ••••••••••••••••••••••••••••

Art. 7~ A Pensão Militar é deferida em processo de
habilitação, tomando-se por base a declaração de beneficiá
rios preenchida em vida pelo contribuinte, na ordem de
prioridades e condições a seguir:

I - primeira ordem de prioridade - viúva ou viú
vo; companheira ou companheiro; filhas solteiras e filhos
menores de 21 anos ou, quando estudantes, menores de 24
anos;

II -' segunda ordem de prioridade - pais, ainda que
adotivos que comprovem dependéncia econômica do contri·
buinte;

IH - terceira ordem de prioridade - a pessoa desi!\,
nada, mediante declaração escrita do. contribuinte e que vi
va sob a dependéncia econômica deste, quando menor de
vinte e um ou maior de sessenta anos.

Parágrafo único. Os beneficiários de que trata este
artigo, quando interditos ou inválidos, ou, ainda, acometi.
dos de enfermidade grave, que os impeça de prover a pró
pria subsistência, julgados por junta de saúde militar, po
derão habilitar-se à pensão, independentemente dos limites
de idade."

Art. 38. Revogam-se as disposições em contrário, especial
mente o art. 8~ da Lei n~ 3.765, de 1960, a Lei n~~4.958(181, de 27

de abril de 1966, o § 2~ do .art. 1~ da Lei n~ 7.333, de 1985, o art.
2~ da Lei n~ 7.706, de 1988, a Lei n~ 7.8~4, de 1989, e o art. 3~ da
Lei n~ 7.995. de 1990.

LEI NO 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991

~..x- ...n-. ~.PrrtridIJN:iIIS«íIII
• doi _ ptrWitUtfI:iG

1'tnJLom
DO REGIME GERAL DE PREVIDDlCIA SOCIAL

CAPtruLol
DOS BENEFICIÁRIOS

............................_ .
S~ãDlr

DOI DqNndmur

Alto 16. Sio beDcliciira do Resi- <ieral de l'Imd6nc:ia SociaL na
allldil;iade,,-do squn<!O:

I . o l:ÕnjlJle. a co~nheira. o aJlnpanheiro c o filho, de qualquercon·
diçio. lIICIIlII' de 21 (vinte e Ulltl_ou lIlVüido:

n ...púI:
JlI • o i........ de qualq.... amdIt,;io. mnor de 21 (YÚIhI e _I ...... on

ilMlldo:
IV • •~ deIi lIICIIlII' de 21 (vInIe c uml_ 001 maior de 60

(_1 00I 1idL
f 1-. A acia ele cIepcwclence ele qualquer _ ~ deoIe adito

acIul do dIreiIo ia plCllaÇ6es .. _ a-oquinla.
f~ Eqllipan.._ a IlIIJo. 11Ma"'d~ do inciso I. 1IIlldiaJW. d<cIa...

çio do~ o _: o IIlCIIOr que, por deIcrnItnaçio judiciaL esteja

soO a _ parda: c o IIICftlIr que etlcja 1Gb lua 1~1a c aio 1"*_condi·
çóeI.lIfic:icnt.. para o pról'f'io ....CIItO C cdUQÇio.

f 3". Colllidera_ co~nhcira<111 companheiro a~ que. """' lei'

CIlada. mamem ulllio estMI com o oqurado ou com • aqurada. de ..."..
do co. o f 3- do arL 226 da Colllluuic;io Federal.

14". A dependência ccoMma dai~ indícadal no incilo I , JIft.
sllllllda c a da dema. deve ler mJn1'l'O'llKla.

CAPtnJto ((
DAS PRESTAÇÕES EM GERAL

Seção V
Dos Beneficios

. _ _..- ~

Art. 74. A peIIdo por mone ami devida ao mnjulllo doa depcIIdeDlos
do aqundo que falecer. apoaell&ado ou Rio, a mnlar da dala do óbito ou
da dccisio judiciaL ao CMO de mone praumKiL

Art. 75. O vakw lIICSIIaI da pcIIIio por mone lerá:
a) collltituldo de uma parcela. relativa à (amiliL !iIe aG'" (oiteDta por

ceato) do valor da .Ip.-enladoria que o IC!Urado recebia ou • que leria
direito, te aliw:lle .Ipoacalado a. data do ICU falecimeDlD. maillaDlaa
plIIIZlaI de lK (~porDlDlD) do valor da mesma ap.-cmadoria qlWlUll
(0_~ _ cIcpeDdcIIla. alá o mUimo ele 2 (dUMI:

b) 1011* (cem por cealo) do nlário-dc·bcnclicio ou do lalário-cIe
CODIribuiçio viSCDla ao dia do acicIe1Ite. o que (or lIIaiI -í«-. CMO o
faIeciJDeDto aeja co~iihcia ele ac:icIeDle do llabalbo.

Art. 7'- A co-ao da pcIlIio por mone Rio acrá plOlelacla pela falta
de habilitação ele 01llrO JlC*Íftl clcpeDdellle, e qualquer iascric;io ou:balri
UIaçio poa.crior que impone em acIU1áo ou iacllIIio de depcadeale IÓ

plOlluzirá e(cito a coatar da daIa da iDacriçio ou babilitaçio.
I 1-. O c6ajup._ lIio exclui do din:ilo à pc..io por morte o

compubeiro ou •~ que aomcat8 fari jua ao beaetIclo a pallir
da daIa ele lua habilitação e lDCdiuIe prova ele dcpcDcW1ICia eamôIDiI:L

f:l-. O caajup: divorciado ou ICpanIdo judlciahaentc oa de fato que
recebia peIIdo de aliaIeaUla coacorrerâ em iJuaIdIde de lXIadIçõea com w
depeIIdeaIa relcridaI ao iaciIo I do art. 16 deIla Jel.

Alto 77. A peIIdo por mone. bavcDdo maia de UIII pc1IIÍOaiIIa:

I • ami rateada cnlre Iodoa. cm pari" isuail:
11 • l1MII1ftá em favor doa dcmaiI a pane daquele cujo frdo à pendo

casar.
11-. O dlreilo à pane da pcmio por _ ceaaa:
a) pela mone do penuollisUl:
b) pua o IilIJo ou umio ou dcpclIdenIe delilllWdo _. de amboI a.

seX&.. que complclar 21 (viDle e um, a_ ele idade. laIvO .. (or IJMlIdo:
ê) pua o peIBlOnilta inválido. pela c:aaação da iJlvalid&
I ze. Com. CllIinçio da pane do üm- pnaioailla • peIIdo .. ftlla-

.~ .

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

PROJETO DE LEI N~ 1.662, DE 1996
(Do Sr. Nedson Micheleti)

Dispõe sobre a livre organização de grêmios estudantis e

dá outras providências.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 36, DE 1995)

o Congresso Nacional decrela:

Art. 1° É assegurada, nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos ou
privados, a livre organização de Grémios Estudantis, como entidades representativas dos
estudantes.

Parágrafo uníco. Sera livre a expressão e circulação dos represetantes dos Grêmios
Estudantis e das entidades representativas dos estudantes nos niveis municipal, regional e
nacional, nos estabêlecímentos de ensino fundamental e médio.

Art. 2' A organização de Grêmios Estudantis dar-se-á segundo as formas e crtlérios
definidos por eshltulos cuja elaboração é de exclusiva competência dos estudanles.

Art. 3' É assegurada a exislência de espaço. em local de circulação de alunos e dentro do
recinto do estabelecimento de ensino, para:

I • Divulgação das atividades do Grêmio Estudanlil ou das enlidades mencionadas no art.
1', panlgrafo unico;
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11· Reuniõos dos membros e instancias do Grêmio Estudantil;

111 • R8lIIizaçAo de processos eleitorais relativos ao Gr4mio Estudantil ou ás entidades
mencionadas no art. l' parágrafo único;

Ar!. 4' É assegurada a rematrlcula dos estudantes que exerçam mandato nos Gr4mios
Estudantis, nos mesmos estabelecimentos em que eslejam matriculados.

Art. S' É vadada qualquer interferéncia por parte do Estado ou do estabelecimento do
ensino, que dificulto ou impeça o livre funcionamento dos Gr4mios Estudantis..

Parágrafo único. O agente da interfer4ncia mencionado no caput desle artigo. responderá,
conforme o caso. por abuso de poder ou de autoridade, esmndo sujeito a sanções
administrativas, civis e penais, na forma da lai.

Art. S' Está lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7' Revogam.se as disposiçães em contrànos.

mobilizaçilo civica tendente a preservar as instituições democráticas e condenar a
corrupção, e que levou à instauração do processo de impeachement de um presidente - foi
reconhecida nos teldos em tramitação atinentes ás diretriZes e basas da aducação, onde
está prevista como instancia consultiva e de articulação com a sociedade, o lO Forum
Nacional de Educação". integrado inclusive por representantes dos estudantes do ensino
médio (art. 10, t 3', PL 1258-C/88 e art. 25, t 3' do Substitutivo 101193, do Senado).

igualmente, para o 6rgão normativo, ao qual Incubirá a coordenaçio dos sislemas
de ensino, proposto nos projetos em discussão no Congresso " e que se denomina
Conselho Nacional de Educação. li prevista uma vaga para conselheiro indicado pela
entidade que congregue os estudantes de ensino médio. (art. 24, 11, "r, PL 1258-C/88 e
art. 22, 11, "r do substitutivo no 103193. do Sendao Fadaral).

A importancia e legitimidade das entidades estudantis em foco, repousam pois, no
mais ampw e sereno consenso.

Pelo exposto contamos com o apoio dos ilustres pares no Congresso Nacional, para
aprovaçAo deste projeto.

Sala das ..ssões, em)Lde t..'? de 1996.

Sala das sessões, em de

JUSTIFICAÇAO

de 1996.
Deputado Nedson Mlcheleti.
P:rIPR

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIV08-CeDI"

República Federativa do Brasil

O presente projeto de lei objetiva conferir plena liberdade de organização aos
Grémios Estudantis, de acordo com o principio inscrito na Constituição Faderal, que prevê,
no Capitulo dos Direitos e Garantias Fundamentais, o direito de associação. Trata...e de
uma das mais caras Liberdades Públicas.

Como corolário da supressão da legislaçAo de exceçAo ora caduca, e que pasSou á
história recente como a denominação de "entulho autorilário", a Lei 739518S consagrou os
princlpios de livro organizaçAo e reconhecimento das entidades estudantis, no que atine
aos estudantes universitários. A importancia des.. diploma nio foi descurada pela
"ComissAo Nacional para Reformulação de EducaçAo Superior", inslilulda pelo então
Ministro Marco Maciel. ("Uma Nova Polltica Para EducaçAo Suporior Brasileira· Relat6rio
Final', MEC, 1989, pp. 92·93).

Intenta.... agora, tratar da liberdade de associaçAo nos demais nivais de ensino.
Não reslllm razões para que a eles nio se estendam normas "nálO9as ás referentes ao
ensino superior.

Independe de autorização a criaçAo de associações (art 5', XVIII, CF). Justil\ca·...
ontrotanto, a proposição em leia, faca ás peculariadades do estudantado envolvido,
máxima porque há que se equacionar situações advindos da incapacidade civil.

Assim, preliminarmente. li mister ressaltar que os objalivos do presente projeto
estio amplamonlo respaldados pelo Estatuto da Criança e do Adolocente (ECA) e pelo
projeto da Lei de Diretrizes e Basas, aprovado pela Cãmara dos Deputados, assim como
por seu Substitutivo proposto pelo Senado.

Com efeito, a criança e o adoleconle 510 sujeitos de direitos civis e go.zam de todos
os direitos fundamentais inerentes á pessoa humana (arts 3' e 15', ECA). Preceitua o
mencionado diploma:

" Art. 1S. O direito à liberdade compreende
os se;:uintes aspectos:

...11 • opinião e expressio. "

O livre funcionamento das organizações estudantis é um dos aspectos através do
quol se apresente a gestlo democrática do ensino, principio COIWlIgrado na Constituição,
(art. 208. VI).

Propõem ainda, os projetos ora tramitando, a participaçio dos dt$ljnatArios na
organizaçAo da aducaçAo. (art. 9". IV" in fine" do PL 1258-c188; e art 7', IV, "in fine~ do
Substitutivo n'101193 do Senado).

Ora, o Grémio Estudantil é por excelência'o veiculo dessa participação.

No que toca aos objetivos especificas do ensino fundamental, as proposta do
legislativo prevêem dentre outros, o '"desenvolvimento da capacidade de reflexão e criação,
em busca de uma particioacão consciente no meio social" (PL 1258·C/88), art. 44, 111 ).

Para o ensino médio propõe-se como objetivo especifico a preparação básica para a
cidadania (art. 39, IV, do Substitutivo 103193 do Senado Federal).

Observe-se que a garantia de rematrlcula para os membros dos Grêmio
Estudantis, no mesmo estabelecimento, visa preservar a vontade dos estudantes que ihe
conferiram o mandato, além de salvaguardar as lideranças estudantis de eventuais
perseguições - o que nilo foi incomum na história recente do pais.

Ressa~e·se que a importância atribuida às organizações estudantis • que aliás
foram as legitimas guias da cidadania brasileira ao iniciar, através dos" caras.pintada", a

-CONSTITUIÇA0
TtruLoH

CAPtruLoI

Ar!. 5" Todos do iguais perante a lei, sem distinç;1o de quaÍquer natureza,
garantindo-se aos br.ui.Iciros e aol cstnniCiros residentes ao País a inviolabi
lidade do dírcito.' vida, • liberdade, • igualdade, • sei1Jl'8DÇ8c' propriedade,
005 termos seguintes:

xvm - a criação de associaç6cs c. na (onna da lei, a de cooperativu
independem de autorizaçio, sendo vedada a interferência C5Wa1 em seu funci0
namento;

TtroLoVDI

cAI'tnJLom

&r;,rol

Are. 205. A cducaçlo, direito de todoI c dcvct do Estado c da famflla, sai
promovida c incentivada com a cola1xJnçlo da lOCicdade, visando 10ple
no delcDvolvimento da pessoa. seu preparo para o cxcrdc:io da cidadaJIia
c sua qualificaçlo para o trabaIbo.

An. :zoL O CIlIino sai miDiJtrado com base DOI squiDtes principloI:
I - iJl101dade de coodiçllcs para o llCCUlI C permanêIIcia Da cscoIa;

D-liberdade de aprader, CIISiDar, peIqIIisucdiwlproJlC"AIIIC'IIIO
a arte cosaber;

m- pluralismo de idI!ias c de COIICCJlÇlla pcdaaóp:aI, c coexill!Dci"
de instiluiçila púbIicaI c privadas de CIIIiDo;

IV- paIUidIdc do auiJIo póbIico ali CIlabo'Ki_ ofic:iaiI;
V- vaJorizaçIo doi proftssioaais do CIIIiDo, pranlido, Da forma daIci,

pIaDo de camira para o JDa&isWio público, com piso salarial proftuioDaI.
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inpcuo exdusivaIDeIIIe por QIIIC1IIJO p6bIico de pIlMIIUIU1oI, -..ndD
regimcjuridico único pera todas 11 instiIuiçllcs lIIIIIIidu pela UniIo;

VI - pslJo dcmoc:dIica do CNiIIo púbtico, DI forme da lei;
VU - prIIIlia de pedrIo de qlJalidade...................................................................................................

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

LEr N~ 1.1111, DI: 31 DI: OllTVllRO DJ: 1_-_._......-.-_.~.---,
o pal:SrDI:NTI: DA all:PUlILrCÁ, '- ......_.e.

NllCloaal dec.....11 ....1...... _iaM Iol:
An. 1~ A Ual" Nadoaal ch.. J:~ - UNI:, erillda _

1131, • nUdado npreooatall..... eoaJ\ulta ............ doe raodtoaio.•
ç6N do 1:..1Do Saporlor ul__ M P....

An. I~ lo' UalOM J:oI:Ild J:....sus. - 01: oaUd..
d"np_taII......~ _ D1•.
&rito FocIoral .... do TonltMIe _ IaRllaIçAe do _ ..Iu.,,-*. ..

An. a~ O.D~e-uo --..- _ De•• _ .......
dad.. .....-taIIv••~ -...- .. eada~
do .u1u ."porIor, . . .

Art. 4~ Fica ....cur.do ao. o.tudantal d. cada CUflQ d. niv.l lU

parior o direito' or••nizaçlo d. Centrol Acadlmicol - CAi ou Dir.·
tório. Ac:adlmicol - DA. como lua. entidad•• r.pr..,a.tltiv...

Art. 6~ A or••nizaçlo, o tuneion.mlnto I •••tividadeJ da. anti·
dad.. a qUI 'a refarl ••ta lai .arlo ••cabatacidoa DO' "u•••tatuto.,
aprovado••m ....mbl'ia pra' no caIO da CAi ou DA•• atrlv" d.
c:on~..o. nl, damai••ntidad...

Art.'~ Elta l.i antr••m villOt na data d. 'UI publiclçlo.

Art. 7~ Rlvol'.m·.a •• di,polie"a. am contr'rio. a.pleialmanta a.
contida. na Lei D~ -4.4&4, d. t d. novembro d. 1964, • na Lei D~ 6.6&0. da
16 d. 'ao.1o d. 1171.

Brooma, 31 d. outllbro d. 1lNl6: 11l4~ de bld.poadlaele • 17~ d. _
a.públie•.

JOS&SAaNEY
Mon:oMaeW

LEI N~ 8.1l69, DE 13 DJ!: JULHO DE 1990 (*)

Disp61 SOM o EslaMo da CriDnral do Adolucrnl'. I dd ou
tras providlllcit&

o Presidente da República:
Faço saba' que o ConlfCSlO Nacional decreta • eu sanciono a seauinte Lei:

LIvRO I
PARTE GERAL

T1TULO I
DAS DISPOSiçõES PRELIMINARES

Art•.I! Esta Lei diJplle solne a proteçio inlqra1 à criança. ao adolescellte.
Art. 2! COtlIidetwe criança, pera OI eroitoo daIa Lei, a pessoa aré doa 1n0l

de idade incompletOl, e adolacence oqueIa .nue doai • daDito lIIIOI de idade-.
Parálrafo l!Dic:o. Nos eUOl apraIOI ... Iei, aplic:a-se acepcioaaImcnte _ Este

tuto às paIOU elllR daDito • viate • wa lIIIOI de idade.
Art. 3! A criaaça. o edoIaceate IOUBI de lOdaI OI direilOl rundamentail inetcu

la à~ humana. seIIl PRiulm da proleçIo inlqra1 de qlll traia esta Lei, ........
raado-Io-Ihca, por lei ou por outrDI meioI, todeI OI nponunidada • racilidoda, a rua
de lha rllCllllar o dcsmvolvimenlo flsico, 1DOIIIaI, monI. espiritual. social, em condi
Çl1eI de Uberdade • de diInidade.

TITuLO U
DOS DIREITOS fUNDAMENTAIS

............................................................................................................
CAPIT1JLO U

DO DIRE1TO Á ullEADADll. ...0 RESPI!I1'O E Á DIONrDADIl

Art. 15. Acriaaça. o~ tim direito à.1ibonIade. ao~o eà~
de_...- ........ aa proc:mao de~ ecomo su)CltOl de diroilOI
em..h~ c lClCÍIIiI praDlidoIae ConodUIIçIo c DOIIcio.

Art. 1'- O direito à liberdade c:ompnellde OI scpIDIeo upocIOI:'

r - ir, vir e .. IlOl Iopadouruo pIlbllcllo • 0IJlAÇ0I COlIlWIItárioo. rasaJvadaI
OI nciç6eo lepIa;

U - opiDIID.~
lU - cnaça • c:uIlO roIfIiooo;
IV - briacar, pnIicK..... cIhordHo;
V - panIcIpor da vide r.IJIac •• CGIIIIlIIidrle, - diIcrlaIilIlIçI

VI - JIIIIIêiI*" de vlda poI/lica, .. fon-. de W;

......~!::7.~.~~.~!~ ..

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

PROJETO DE LEI N2 1.663, DE 1996
(Do Sr. Franco Montoro)

Regulamenta o Serviço Especial de Radiodifusão Sonora Com~

nitária e dá outras providências ..

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 1.521, DE 1996)

o Congresso Nacional decreta:

CAPÍTULO 1- DO SERViÇO ESPECIAL DE RADIODIFUSÃO SONORA

COMUNITÁRM.

Art. 1° O Serviço Especial d~ Radiodifusão Sonora Comunitária

obedece às disposições de Lei nO 4.117. de 27 de agosto de 1962, que instituiu O Código
Brasileiro de Telecomunicações, do Decreto-Lei n° 236, de 28 de fevereiro de 1967, que

complementa e modifica a Lei n° 4.117. de 27 de agosto de 1962. e às determinações desta

Lei.

Art. 2° Constituem estações do Serviço Especial de Radiodifusão
Sonora Comunitária as emissoras de radiodifusio sonora destinadas à lecepçio livre e

direta pelo público em gem que opelalem nas condições previstas nesta Lei.

Art. 3° (U es~ções do Serviço Especial de Radiodifusão Sonora
Comunitária ocuparão as mesmas faixas de freqüênCIa dos demais serviços de
radiodifusio sonora, previstas'em Plano Básico definido pelo Poder Executivo.

Parágrafo único. As estações do Ser/iço Especial de Radiodifusão
Sonora Comunitária podetio ocupar canais adjacentes aos constantes do Plano Básico.
desde que compatíveis com uma qualidade de operação adequada ao Serviço.

Art. 4° O Poder' Executivo divulgará lista das rreqüências
disponiveis para a execução do Serviço E.pecial de Radiodifusão Sonom Comunitária em

cada localidadO.

CÁplTULO n· DOS EQUIPAMENTOS

Art. 5° Os equipamentos utilizados para a prestação de Serviço

Especial de Radiodifusão Sonola Comunitária setio ajustados pera manter uma potênc:a

limitada ao necessário para cobertura de comunidade abranRida.

Art. 6" Ficam dispensados de certificação os equipamentos

utilizados nas estações, desde que a sua potência nominal não supere os cinqüenta walls e
sejam atendidos requisitos mínimos de qualidade do sinal estabelecidos pelo Poder
Executivo na regulamentação desta Lei e passiveis de verificação.

CAPÍTULO m - DAS OUTORGAS DE AUTORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO

SERVIÇO ESPECIAL DE RADIODIFUSÃO ~NORACOMUNlTÁJUA

Art. 7" A autorizaçio para execução do Serviço Especial de

Radiodifusão Sonora Comunitária será outOlgada exclusivamente às entidades civis sem

fins luclatívos, de caráter comunitário.

Art. 8" A solicitação de autorização, firmada pelos dirigentes da

entídade solicitante, será instruida com os seguintes documentos:

I - para a entidade solicitante:

a) estatuto;

b) atas das assembléias de constituição, de aprovação do estatuto e

de eleiçio dos dirigentes;
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mecadaçIo.
c) comprovaçlo. de inocriçio da entidade IlOl órgios federais de e) prestaçIo de serviços de utilidade pública e de auxilio •

comunidade em situações de emerg!ncia ou calamidade;

de dez &IlOl;

estaçio;

Público.

11 - pAra cada dirigente:

a) comprll\"çio de que é brasileiro nato ou naturalizado hi mais

b) comprovlÇlo de IeSid!ncia na comunidade a ser alendida pela

c) termo de adesIo .. normas do Serviço, definidas pelo Poder

f) estimulo ao livre exercício do direito de expressio dos cidadlos.

Art. 16 A entidade manlenedora da emissora comunitária e1eserá

Conselho de Prosmnaçio integrado por um mínimo de cinco membros da COIIIunidade.

Parágrafo único. Ao Conselho de ProgramaçIo compete fiscalizar

a atuaçIo da emissora, especialmente no que diz respeito ao seu caráter COIIIunitário.

Art. 17 As estações do Serviço Especial de Radiodifudo Sonora

Comunitária poderio comerciali:zar 05 intervalos de sua programaçio, atendidas a

legislaçlo vigente e as determinações adicionais do Poder Executivo.

Parágrafo único. Mo estações destinadas a operar com pot!ncia

inferior a cinq1len1a waUl fiClll1 dispenadas da~ de estudos de viabilidade

qlWldo da solicitaçlo de autorizaçIo pAra prestaçIo de Serviço Especial de lUdiodifusio

Comunitária.

Art. 9" Uma entidade poderá deter apenas uma autorizaçIo pAra

prestaçIo de SelVÍço Especial de Radiodifusio Comunitária.

Art. 10 Uma pessoa nIo poderá puticipar, como diriaenle, de
mais de uma entidade autorizada a executar de Serviço Especial de Radiodifusio
Comunitária.

Art. 11 SIo insIransferiveis as autAlri2açlIes pAra execuçIo de

SelVÍço Especial de Radiodifusio Comunitária.

Ar!. 12 Se a demanda do serviço esgotar as possibilidades de

atendimento em um regilo, o Poder Público procederá. seleçio dos autorizatári05 através
de sorteio entre as entidades que se habilitarem.

CAPiTuLO IV - DA QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA A

EXECUÇÃO DO SERVIÇO ESPECIAL DE RADIODIFUSÃO COMUNITÁRIA

Art. 13 At! emissoras do SelViço Especial de Radiodifudo Sonora

Comunitária es1Io dispensadas de contratar profissionais habilitados pAra as áreas de
comunicaçlo social e de técnicas de radiodífuslo.

. Ar!- 14 O Poder Público organizará cursos de treinamento,

destinados aos interessados na operaçIo de emissoras comunitárias, visaodo ao ensino das
condições técnicu,juridicas fiéticas do serviço.

CAPiTuLO V - DA PROGRAMAÇÃO DAS ESTAÇOES DO SERVIÇO

ESPECIAL DE RADIODIFUSÃO SONORA COMUNITÁRIA

Art. 15 É livre a manifestaçlo do pensamento, da criaçIo, da

expressIo e da informaçlo pelas es\ações do SelViço Especial de Radiodifudo ~ora

Comunitária, vedado o &IlOIIimato e usegmado o direito de resposta.

Parágrafo único. Em sua prosmnaçio, as emissoras usegunrlo
00 princlpioa de:

a) prefmncia a finalidades edocativu, artisticu, culturais e

infurmativu;

b) promoçIo da cultura re&iooal e estimulo • produçIo

independente que objetive sua divulgaçlo;

c) respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da familia;

d) promoçIo da intepçlo da comunidade;

Art. 18 Ê vedada às estações do Serviço Especial de Radiodifuslo

Sonora Comunitária a retransmissio de programaçlo gerada por emissoras comerciais.

CAPITULO VI- DAS INFRAÇOES E PENAS

Art. 19 Constituem infrações na operaçlo da estaçio de SelVÍço

Especial de Radiodifuslo Sonora Comunitária, além daquelas previstas na legíslaçlo
vigente:

a) operar fora das condições técnicas autorizadas;

b) perrnlDeCer fora de operaçlo por mais de trinta dias sem

motivo justificável;

c) infiingír qualquer dispositivo desta Lei ou da correspondente

regulamentaçlo.

Pena - advert!ncia ou, na reincid!ncia. rcvogaçlo da autorizaçlo.

CAPiTuLO VII- DISPOSIÇOES FINAIS

Art. 20 A entidade mantenedora de estaçlo do Serviço Especial de

Radiodifudo Sonora Comunitária elegerá três diretores que seria respomáveis,

solidariamente e pera todos 05 efeitos, pelo conteúdo da prograrnaçio e pela operaçlo da

emissora.

Art. 21 É vedada a gerencia indireta de estaçio do SelVÍço Especial

de Radiodifuslo Sonora Comunitária, como tal entendida a vincuiaçlo da emidade

rnantenedora com qualquer outra organizaçlo através da administraçlo, do anendamento, da

orientaçIo inteJectuaI ou técnica da programaçIo, da cessio de espaços na prosmnaçio ou

de quaisquer compromissos financeiros, religiosos, familiares ou politicos.

Art. 22 O Poder Executivo regolamentará esta Lei no prazo de cento e

vinte dias da sua publicaçlo, estabelecendo, especialmente, 05 parimetros de operaçio das

estações do Serviço Especial de Radiodifuslo Sonora Comunitária.

Art. 23 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.

Art. 24 Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICAÇÃO

Estamos recebendo de todos 05 pontos do Pais apelos pAra defender a

atuaçIo das Rádios Comunitáriu.

Elas nIo sIo "rádios piratas", nem "claDdestinas". Atuam abertamenlc

com o apoio da popu1açIo, em miJhares de comunidades brasileiras como meio de
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comunicação local. Prestam relevantes serviços de informação e divulgação das iniciativas

da comunidade. Atuam na defesa e orientação da população em casos de acidentes,

enchentes e outras calamidades localizadas em bairros e municipios. E constituem poderoso

instrumento em defesa das artes, folclores e culturas tipicas de cada região. Além disso, as

rádios comunitárias são grandes geradoras de emprego e trabalho para a população em todo o

território nacional.

A Constituição Brasileira no arl 5', inciso IX, determina: "É livre a

expressão da atividade intelectual, artistica, cientifica e de comunicação, independentemente

de cemura ou licença".

E no arl 215 dispõe: "O Estado garantirá o pleno exercicio dos direitos

culturais e o acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a

difusão das manifestações culturais".

Para evitar abusos 011 má utilização desse direito é nI7,IllÍve1 que se

formulem, através de lei, normas regulamentadoras desses preceitos constitucionais.

Com esse objetivo e em atendimento às sugestões recebidas, apresento

à consideraçlo da CAmara dos Deputados o presente projeto de lei, que regu1alnenta o

Serviço Especial de RBdiodifusio sonora.

As proibições radicais do Decrcto-1ei n' 236, de 1967, tem merecido a

repulsa das autoridades judiciárias, as quais t!tn decretado a caducidade desse preceito com O

argumento de que "ó fruto da ditadura militar e dos grupos que representava".

Estamos convecidos da importAncia de adotarmos as pequenas

comunidades de um canal legítimo para a livre expressão de sua cultura e para a discussão e

soluçlo de seus problemas locais. Pedimos, portanto, aos nobres colegas que ofereçam

sugestões e o necessário apoio para a aprovaçlo dessa iniciativL

"LEGISLAÇÃO CITADA AXEXADA PELA
COORDE:'iAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLAnVOS-CeDl"

CONSTITUIÇAo
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1988

TtroLon

Dos DIREITOS E DEvEREs INDIVIDuAIS E COLETIVOS

Art. StI Todos do iguais perante a lei, sem distiDção de quaIquer natureza,
garantindo-sc aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabi.
lidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos
desta Constituição;

11 - ninguém sem obrigado a fazer ou deiXar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei;

fi - ninguém sem submetido li tortura nem a tratamento desumano ou
degradante;

IV-6 Ii~a manifestação do pensamento, sendo vedado oanonimato;
V- 6assegurado odireito de resposta, proporcional ao agravo, além da

indenização por dano material, moral ou à imagem;
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegu·

rado \1 livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a
proteçllo aos locais de culto e a suas liturgias;

VII - é assegurada, nos termos da lei, a prestaçllo de assistencia religi·
osa nas entidades civis e militares de internaçIo coletiva;

VIII - ninguém sem privado de direitos por motivo de crença religiosa
ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de
obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa,
fixada em lei;

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artlstica, cientifica e
de comunicaç!o, independentemente de censura ou licença;

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação;
.... ~ .

"LEGISLAÇ'-\O CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS.CeDI"

TiTuLo VIII
DA ORDEM Socw..

CAPlTuLom

DA EoocN;Ao. DA CUL'l'VRA E DO DEsPoRro

SEÇÃo O

DA CUL7'lJM

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercicio dos direitos culturais e
acesso às fontes da cultura naciona1, e apoiarà e incentivará a valorizaçao e a
difus40 das m.anifestações culturais.

§ l- O Estadó pmtegerà as m.anifestações das culturas populares, indi
genas e afro.brasileiras. e das de outros grupos participantes do processo civi
lizatório nacional.

§~A lei dispam sobre a fixaçllo de datas comemorativas de alta signi
ficaç!o para os diferentes segmentos étnicos nacionais.
Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza mate
rial e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de me
rencia à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I - as formas de expressão;
11 - os modos de criar, fazer e viver;

fi - as criações cientificas, artlsticas e tecnológicas;
IV- as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços desti

nados às manifestações artlstico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sitios de valor histórico. paisagístico, artfs.

tico. arqueológico, paleontológico. ecológico e cientlfico•
.......-_ _.. __ --- __ __ _-----_ - -- .
--_ _ - _ - ~ _ - - - ..

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDE!'<AÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

LEI N° 4.117 DE 27 DE AGOSTO DE 1962

Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações

O Presidente da República:

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin
te Lei:

CAPiTULO I

Introdução

Art. l° Os serviços de telecomunicações em todo o tenitório do
País inclusive águas tenitoriais e espaço aéreo. assim como nos lugares
em que prinepios e convenções internacionais lhe reconheçam extrateni-
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torialidade, obedecerão aos preceitos da presente Lei e aos regulamentos
baixados para a sua execução.

Telecomunicações - Lei 4.117

Art. 2" Os atos internacionais de natureza normativa, qualquer
quê seja a denominação adotada. serão considerados tratados ou conven
ções e so éntrarão em vigor a partir de sua aprovação pelo Congresso
Naconal.

Parágrafo único. 'o Poder Executivo enviará ao Congresso Nacio
nal no prazo de 180 (cento e oitenta-;,) dias, a contar da data da
assinatura. os atos normativos sobre telecomunicações, anexando-Ihes
os respectivos regulamentos. devidamente traduzidos.

Art. 3" Os atos internacionais de natureza administrativa entrarão
em vigor na data estabelecida em sua publicação depois de aprovados
pelo Presidente da República (art. 29, al)o

CAPÍTULOU

Das definições

Art. 4" Para os efeitos desta Lei. constituem serviços de telecomu-

........................................................................ -.. _';.: - .

"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

DECRETO-LEI N~ 236, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

mplementa e modifica a Lei n~ 4.117, de 27 de agosto de 1962.

Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o
9?, § 2?, do Ato Institucional n? 4, de 7 de dezembro de 1966.

ereta:

Art. I? Respeitadas as disposições da Lei'n': 5.250, de 2de fevereiro
1967, no que se referem à radiodifusão. a presente Lei modifica

:omplementa a Lei n? 4.117, de 27 de agosto de 1962.

PROJETO DE LEI N!!.1.664, DE 1996
(Do Se. Cunha Bueno)

Estabelece isenção do Imposto de Importação para micro
computadores de uso pessoal, trazidos do exterior como

bagagem.

(As COMISSOES DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO; E DE CONSTITUI
çÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24,11)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1" Ficam isentos do Imposto de
Importação os microcomputadores portãteis de fabricação
estrangeira (conhecidos por "note books" ou "lap tops") e

destinados a uso pessoal, que ingressarem no Pais como

bagagem de passageiro procedente do exterior.
§ 10 - A isenção de que trata este artigo é

l~itada a um micro-cvmputador por passageiro e somente se

aplica aos equipamentos que, comprovadamente, disponham. de

recursos e niveis tecnológicos atuais e se ajU3tem às

condições técnicas correntes no mercado nacional.

§ 2 o O passageiro que se valer do
beneficio da isenção de que trata esta Lei, somente fará jus
a nova isenção similar, quando de novo ingresso no Pais,
após passados 6 (seis) meses da primeira concessão e assim

sucessivamente.

Art. 2 o O Poder Executivo regulamentará a
isenção prevista nesta Lei, estabelecendo as condições de
reconhecimento quanto à atualidade dos recursos, aos níveis
tecnológicos e à compatibilidade do equipamento às condições
técnicas correntes no mercado nacional, bem como quanto às

espêcificações minimas necessárias para efeito da isenção do
Imposto de Importação.

Art. 3 0 Esta Lei entra em vigor na data de

Art. 2? Os arts. 24 e 53, da Lei n~ 4.117, de 27 de agosto de sua publicação.
52, que institui o Código Brasileiro de TelecomunicaçõeS', passarão
er a seguinte redação: Art. 4 o Revogam-se as disposições em

contrário.
"Art. 24. Das deliberações do Conselho caóerá pedido de reconsi

ração para o mesmo e, em instância superior, recurso ao Presidente
República.

§ I? As decisões se'rão tomadas por maioria absoluta de votos
5 membros do Conselho, em exercício, excluídos aqueles que estivetem
sentes em missão oficial do CONTEL.

§ 2? O recurso para o Presidente da República ou o pedido dc
:onsideração deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias. conta

dos da notificação feita ao interessado por telegrama, ou carta registrada.
um e outro com aviso de recebimento, ou da publicação desta notificação
feita no Diário Oficial da União.

§ 3? O recurso para o Presidente da República terá efeito suspen
sivo.

Art. 53. Constitui abuso, no exercício de liberdade da radiodi
fusão. o emprego desse meio de comunicação para a prática de crime
ou contravenção previstos na legislação em vigor no País, inclusive:

a) Incitar à desobediência às leis ou decisões judiciárias;

b) divulgar segredos de Estado ou assuntos que Prcjudiquem a
,defesa nacional;
.a : ..

........................................................ 'O 'O o. ..

JUSTIFICAÇAo

Os microcomputadores pessoais (note books e lap

wps) deixaram de ser objeto de luxo e passaram a ser
ferramentas de trabalho e instrumentos de desenvolvimento
intelectual, dos quais o Pais não pode abrir mão no processo
de desenvolvimento e de avanço tecnológico.

A reserva de mercado imposta ao Pais durante
vários anos fez com que ficássemos à margem da verdadeira

revolução provocada pela expansão dos computadores em todo o
mundo, atraso esse que somente nos últimos anos ternos lutado

para reparar.

A isenção do Imposto de Importação pari
microcomputadores pessoais, como previsto no presentf
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PrOjeto de L:i, afigura-5e-nos como a forma :na15 razoavel,

ãgll e barata de colocarmos os cidadãos em contato com o que

há de melhor e ma~s atual em termos de tecnolog~a de

informatica.

Ao conferir competencla ao Poder Executi:V0

para regulamentar "as condições de reconhecimento quanto à

atualidade dos recursos, aos niveis tecnológicos e à

compat1bilidacte do equipamento ás condições técnicas

correntes no mercado nacional, bem como Wnto às

especificações minimas necéssârias", visa o Projl1'1:k/d~ Lei,
principalmente, evitar a importação de equipamentos

obsoletos, díametralmente opostos aos objetivos maiores da

isenção proposta.

Certamente a isenção ora proposta não

acarretará perdas tributárias s1.qniticativas ou mesmo

significará ameaça á indústria naciona+ concorrente, que

aliás não produz equipamentos similares, mas sim, quando

muito, os importa de outros paises e os coloca no merçado

nacional a preços inacessiveis à maioria da população.

Diferente, portanto e por exemplo, do caso

dos caros relógios de pulso, que chegam muitas das vezes a

custar mais do que cinco vezes o preço de um computador

pessoal. Este8 os passageiroa trazem no pulso, não declaram,

a alfãnd~ga sequer dá atenção ou ques,iona e não trazem

qualquer beneficio palpável para o Pais, 'ao contrário do que

um microcomputador pode proporcionar.

Espera-se, desta forma, mi:norar a defasagem

tecnológica ainda existente na área e contribuir para os

avanços que o Pais reclama.

Contamos, pois, com o apoio dos eminentes

colegas para a aprovação do presente Projeto.

Saia das SessOes, em ~J' de março de 1996.

PROJETO DE LEI N!!. 1.665, DE 1996
(Do Sr. José Chaves)

Estabelece normas processuais sobre alienação de imóveis
com reserva de domínio, altera dispositivos do Código de

Processo Civil e Código de Defesa do Consumidor e dá o~

tras providências.

(As COMISSÕES DE DEFESA 00 CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E
MINORIAS; E DE CONSTITUIÇKo E JUSTIÇA E DE REDAçAo)

OCWV- NacIori8I cJec:reta:

CONIlD&RANDO ... a hnItIc;Io oonetIIuI um VWIIalIéIIo
dlrello nalUnII, fundam...." a IU~ do homem, um dhlD que.
..lIfJ llIIdo PONTES DE .RANDII,' dlrelto'-no mala elID grau;

CONIlDERANDO que , o~ de toIMr o lIIWCIIdo
1mc1l.6rto com ...~ pr6prIo a c:ontratDe oom preetaI;6M de c:uno,
m6dlo a longo ~,~ atntIvo .... a caplllçlo de
POUI*IÇ8e prlYedae;

CONSIDERANDO IndlapeneáwllMl1tllr a capcIdade de
relnvMUn1enID da ..... do ImoIIIIJirIo, ati como altlrMtlva I
faIêneIII do S..... F1nMceIro de Habllllçio, a nio MlIIIeIM, no que tange a
lInencI-*e dMtII.-oe .. HgIIMllliM da cIaua m6d1a a alia, rnae
JguaIrMntI dlrlgldoe ..~ JIClIIU*:

CONSIDERANDO QUE, a dlveRldade da allullç6w
prKOIllzadae pellllIPllcaçlo do aJ1lgo U da ..... 1.071, da 11 da HtIImIIro
da 1_, Código da DefMa do e-umIdor, fIIm gerado dúvidas a
~ 1OIn.... da _Impordllcla no HgII*ItO 1mobl116rto;

CONSIDERANDO a _I"ncla da lIfntar _1ncertIzae doe
........ da 1m6veIa .... preatll96M, que__ dl'vldas c:om prazo da
-uu;Io lImItlIdo a -.cIJç6ee rwoIUlIvM 1ndItWl1ldM.

Art. 1-. O art. 53 da LI! 8.071, da 11 da setembro da 1l18O _
C6dIgo da Defesa do COIIIUIl1Idor,~ alllr a uguilte redaçlo:

"Art. 53 -Nc.~ de compra e venda da m6v1il elm6vlll
lI'I4ICIIIá pagamlnlo em presfaçllM, bem como nna"~ tIducIirlaa em
lIfOIllla, 'COIIIIdIrIIIIHlI rIJIaa da pleno dIrIIlo as cliuaUIaa que estabIIeçam a
perdlI tolII das prwflIçllM pagas em banell'clo do credor que, em razIo do
1n8lIInpIamenlD, pIIIte8r a rIlIOIuçIo do conInIto e a retomada do produlo
aIaMdo.

Pril1afo PfÚllIIro - (VETADO).

PálJlrt'o segInlo -~ contmDa do liItema da COIII4rcIo da
procUxla~ a compensaçlo ou a ratIlluIçIo das parcIIaa quIladaa, lIlI
forma deste artigo, ferl\ descontada, ,al6m da vantagem econOmlca auferida com
a frulçlo,os preJurzos que o desistente ou Inadlmplente causar ao grupo.

Par6g1llfo tllrcalro • Na hlp6lue da allenaçlo da lm6vela
adlflc:adoe c:om fInancIamanlo próprio a macllam. pagamanlD ....
prutlIç6aa, o devedor lnadlmplenla aomante 1eni dlreItD a compenuçlo ou
a reatlllllçlo da Pln:elae qultadu à c!ata da reaoluçio c:ontnItual;
dMconbIda a vantagenl~Ica auferIcIa c:om a frulçlo do bem, apóa a
ravanda da IlllIdade habltllc:lonal, JncIapancIanliII1IaIâ de 1aI11o, ha8ta
pública, avaIlaçIo právIa ou qualquer outra macllda Judicial ou utnIJUdIc:lal.

Par6g1llfo quarto - Os c:ontndIoa da compra a venda da
ImóvaIa deIcrIIoa no peráglllfo lmadla!lnanla anliIrIor, pré-Ilxario pardas e
CS-, ... da anrtqueclmantio IlfeIto, Iucroa CHIaIl1Iu, .. houverem,
daapaeaaganI.~ do InadlmplamanlD.

Parl\lP1'o quinto - Os contratos de que traia o "capul" deste
artigo aerIo expr_ em moeda corrente naclonal"

Art. 2". O art. 92S do COdIgo da Processo Civil, passa a vlgorar
com a segWJle radaçlo:

"Art. 92S - O possuidor tem dlrelto a ser mantido na poMe em
caso da lurbaçIo • reintegrado no de esbulho e aHenaçlo com reserva da
domlnio •

Plriglllfo primeiro • ConaIdarlHa poaIUldor com _ da
damiIIo, o lncorponIdor ou cons1rufIor, .-- ffslca ou Juridlca, que, tendo,
ou nIo af.euado a construc;Io da 1m6veIa, allana ou afaIIva a venda da
fnIç6M 1dN. da tarrano Ylnculadaa a IlllIdacIM habltaclolla"~,
ou que, por ClI/lIoI'p ou dalagaçio, realIZa tala ~,
reaponaabllJzando..H pala antNp da adlllcllçlo a prazo certo, pr-.;o a
damaIa -.cIJç6ee da c:ontmo da compra a venda.

Paráglllfo HgUIldo - A allanaçio da lm6vaIs com _ da
domfnIo da ... tnlIa o CIput ... aJ1lgo, implica .... apllcaçlo da
...x:lMIanto ou ~ próprIoa 118 c:onatruçio da unlcladM
lmoIIlII6rIa.w

Art. 3- O art. 928 do COligo de Proceao Civil, p_ a llIr a
HSIl*D radaçlo:

"Art. 128. E!1Iando a pelIçIo lnlclaI devidamente InIIJulda, o JuIz
daferIrt, HIIl 0INIr O rllll, a expadlçlo do mandado .mlnar da mnJlençlo ou da
rHItagnIçIo; no caIO conlr*lo, determInarA que o autor juelllIqua previamente o
alegado, cIlando-aa o r6u pllll comparecer 111 audl6ncla que for dellgnada.

fW6gmo prfmaIro • contra _ pn_~ da dlralto
público nio,..... dafwIda • lIIIIiIulIanc;I ou a raInlIagl'llÇio IImlIw' 
právIa aucllAncIa doerea~ raprnantantH Judlclala.

PariignIIo HgUIldo • 8aIYo noa _ de a11an11ç1o lia
ln'I6nIa com _ lIallomfnlo, , 1ncaIIíYel1lmlnar ....~ ...
poeauIdorM lncIIMo a dlNlo.
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.,.... tInIeIro-O 1IlIqu de Jm6wlacam__
tIcIInfnIo .cltlIlIo .... 0011.,._ i de juItIIIalgh ".,., tini ...
... ,..1IlIlmplIr no ClOIIlr8o de comprIIl --. .......... o pl'__
.........g!.. I -woJvenaIdoJ.

....mo qIMfto - Na c:onliMt:JçIo o .......... _ poderá
.... o ........ tio cNIIIID YMIClIdo ou o nIo aump1n._ ....
oIIrItIII9lIM 001111 I.. pelo ......... ou aInde, • rMtIIuIçIo lIe ....
....... .... dIIla lIel'MOluçlo ClOIItI'IIlIMI.

P.rágl'llfo quInID • Requerlcla pelo réu • ....tIluJçlo d.
perca... já quitada, .purar.... 11 llOlIlpeIIUÇio do dáblllo, Inc:IiIIlVe
cridam. decomiáa de benfeItDriM. no~ cio fellD".

Art. 4". A allenaçllo eM Im6vela com reserva di domlnio conterl
ao alienante o domlnlo resoklvel I a pOlll Indtreta de unidade habltaclonal
aIenadII. att a !radlçlo efellva do bem. tomando-H o adqutrente em depoe/tllrlo
~. com toda. lIlI reaponaabllkladell e encllfQOI que lhe Incumbem eM acordo
com 1111 cMI I penal.

, Partgrafo Qnico: A IIl1enaçlO I qui 111 rafere o Caput deá
artigo, qualquIr que NJ. o seu valor. somente N prova por escrito I nu
1rII!llIlnInto. N pIllIcuIar, .... o!lfIlIlIl,oIlamentl arquIv.do, por c6pIa ou
mIcroftIml. no ReglIlro de TIIuIoI e Documlntoll do dornIcllo do denantl, lIOb
pena eM 010 valer contra~. I contwt. al6m da. clllusulas pertinentee 101
~ de compra e vend8, npeclIIcamente:

a) o valor das prestaç6es, reajustamento e total da dMdll;

b) o local I • dita do pagamento;

c) a talCll de jurOl, lIlI pll'daa e li.- CUJII colnnça for permllklll. pena
eM enriquecimento licito, IucrOl~, N hOUVerem, dIIpeaaa gerall
apllc:tVM;

d) a deactIçlIo do lm6Yel e OI llementOJ 1ndlIpet'IúY. * IIJII
caracterlzaçlo;

I) reeoIuçIo contratual.

Art. 5". se, na dita eM rllOluçlo do inatnlmento conlralual, o
.dquftntelllnda nIo estiver na poeae do Imóvel alienado lIOb reserva de domlnlo.
o domlnlo caeu 1II!ra1llterlr6 10 aJIInantl no momento em que caractellzar...
novera (110) dlllll do P8SlImenlD da IlltIm. parcela do preço.lndeplndenternente
eM qualquer procedimento JudlclaI poeWrior.

Arl 8". No cno eM inadimplemento dai obrIgaçm .-xnIdaI
pilo .dquAnle que l* ntIja na poIM do 1m6Yel. pode O dInantI vender O bem
a tIrcIlrOl. cumprldoa OI procedimentos COI'áncloIOI reflridOl no art. 3" da
prIIM'á lei, e aplcar o preço da vendi no pagamento Irnedlato eM seu crtdIlO,
recompondo o equillbrlo economlco-ftnarJcWo do emprallldlmento. IIIIraglIndo
poaNrIormlntl ao adquftnle o lIIIdo que poIYIIIlura IhlI1ja deYldo.

PartlPfo 11nlco: IncUmbI ao adqunntI provar que deve Nr
redIUkIo eM J*'CIl8I qútadaI, operandO-ll • compIrIIIçIo I a fonnuIaçlo do
aakIo na açIo eM raIrDgraçIo eM poIM.

Arl 7". se o preço da YIlIda do lm6WI aIIMdo tob _ eM
dornlnlo nIo bIIt8r pIfII pagar O cr6dIto do .1Ienará I deIpIJaI decoIrIntM di
~ da poIII, na forma do arlIgo lII'ItIrIor, O lIdqIkI/IlII COII!lIUrt
pIIIOIIImenlIJ obrIgIdo •.arcar com o pag8l'IIIt'ItIo do laIdo dIYIdor1IpIDdo.

Arl ao. ! rUa a clAuIUla di compra I YII1CII que UXXIze O
....... 1rnlIr... OI poIM dIrata ou adql*lr O lm6YIl aIInado tob _ di
domlnlo. em dICCln'tncIa do lnadlrnplllllll'lto do adqI*'IrIta.

Par6lPfo 00Ic0 : Pori~ ao dIIpoIeo l1IlItII artigo, lIcart
o aIII1IIIte tuj_. pene pmiIla no art. 171.32, iIclIo I, do Có<Igo PtInltl.

Arl •. O COIIIIIIo NacIonJl di~, no prazo mtldmo di
10 dIII, • c:orár di vtgInCIa di preMntI 111. llCpIdIrt norm. reguIMIInInI
ra/dYM.1IIIInlIçIo dlllII6IMII com _ di dornlnlo.

Arl1 (11. e.ca 111.,.. lIlI VIgor 45 dIaI"•IIJII pubIcaçIo.

~ 1-1-". ~IQ,II ..dllposlç. em conIrtrIo.

JUSTIFICAÇÃO

MIsdo ptlorilitla que a Conatltulçlo di I\epl1blca lIIrIbul a
competenela da UnlAo, entre outra., 6 a di inalllulr dlrelrlzee para o
delIInvolYlmento urbano, lncIusIYe habltaçlo... (art. 21. XV di CI").

Destinado a "facIIlar e promover I COI'IIÚUÇIo I a aquillçlo da
ClIlII prclprla", crlou o Governo Federal, por 1n\em16dlo da Lei 4 .380, de 1164. o
SlItema I"lnancelro di Hllbltaçllo - SI"H. Integrado pelo IX- I!lanco Naclonal di
Habltaçllo, por 6rg1os fIdIlllla, Mtaduaia I m~r~ *ncia1IYa
p!lvada:

"a promoçllo e lxecuçIo de projetoe de conalrUçIo di habllaç6es
lIgOOdo lIlI dlrelrlzea urbanlstlcallocala-. (Art. 2. It)

A Lei 11" 4.5i1J54. promulgada no mesmo ano da raterkla lei do
SI"H. ntabelece as condlçl5ell da Incorporaçlo Imobilllrla.

Ao longa de todoe __ lIIOI I apIcaçIo doe cltadoe dIpIomaa
Iegala e ouIrolI aqui nlo refelidOl. a,ralaçl.o jurldlca que foi eatabeleckla entra o
segmento reepol'lllllval pelo mercado Imobllllrlo I OI des1lnat:llrIos ftnail di nus
produtOI. llIm lido lranellóllll e de lIllo rIaco.

Ao alocar IInIInclamento ou recuraoe próprlOl para coneecuçlo eM
seua objeuvo. soclala. tlcam li empr_ do mercado Imoblltllrlo a mlJ'Ç6 de
cr6~ eM IlquidlZ pracllrla, embora delIS dependam para manter O llwco
tInlIncelro I16CJMjrfo a exeeuçlo doe InYHllmentOJ.

IMO porque, regra geral. OI contratoe di co~milaode compra
e -.da estio atlcerçadol em _ lIlrulUra Ilnancllra no pagamenlll di
prestaç6es mensais. reaJUllladlIs anualmente e juroI Im laxlIlI dellIrrnlI1lIdas
previamente.

ti mlallIr idealizar... uin clrcuito Jurldlco dotado di mecanllmOl
que garantam ao Incorporador, dlnntI o prazo de cOlÚ\lÇIo do
Impreendlmlnto OU mllll1lO apóS a IIJII conclUllo I hablte-le, o NU cridito
ImoblllArIo, e portanto, a IUI margem de lucrO, que o lmuniZI da inIIgUranÇ.
JurIdlclI ellnancelra forllImll1te preuntl hoJI no mercado. no bojo dllegislaçlo
ImYlgor.

o raegate oportuno di cr6dtoI IrnobiIArIoe YIIICldOI I a
YlabiIzaÇIo eM nova operaçlo eM .11InaçIo. COI1IUlUem... IlOl elemenlOl
lntrInMeoe que podIm alllgurar a IlquIdIz dai lranqçOll.

Vali rawaItar que. OIlmpra.nclmentoll qui visam a realzlllr uma
poIftfca habllackln8l reiteradamente eMclarlIda de cunho .cx:IaI, I cargo do
Governo FIderlII. a quem complte proporcionar moradia condigna aobre1udo AI
famlllaa.dI baIxlI renda. atrav6a do SlsllIma 19nancalro di Hallllaçlo, Il1o
protagkloe por lIgIIlaçlIo própria. para cobraoça eM I11III cr6d1t01. cno di Lei n"
5.741. di 1" di deZembro de 1871.~ DISPOE SOBRE A PROTEçAO DO
FINANCIAMENTO DE BENS IMóVEIS VINCULADOS NJ SIST!IIA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO.

PÍIrIcar aprHet'Ilallo por MlgUeI 1\1.... MIguel ~ale JllnIor I
Pedro AI:lIrto do Amaral OUtra, lIObra O 8....... I'Inanc*ro da Habltaçio:
1Itn*n. dIrIgIJmO c:ontnIUal I • IUponsabIlldIIII cio E.tado (Publcaçlo
da ABECIP. nlllmbro de 1llM.), col'llldlra que: "A prallIxto eM objlllYol di
carAter aoclaI, promoveu.-, InclullYe. a conYIldo- doe contraloll prtvadoe em
lnIúumIIIto di açio tio ElItlIcIo".

Tal açIo. fora do AmbIto do SI'H, .. mmtetta hoje OI i1IcIatIYa
do legIIlador que. par. prelllrvaçlo doi IntarJIMI eIeltoa do COIIIlIIIIIdor, a
pretexto di sa!Ylllll*'dJr a IgulIIdadI raal enn OI contratantee. lUbmItIU i
Ilberdade de conlratar ou a execuçlo do pactuada a norma Impasltiva do art.53 da
Lei nD 8.078 di 11.0i.l/0. o C6d1go de Defesa do Consumidor - que tem.... como
legitimo InItrumento de uma polfllca lntervenctontsla do Estado no mercado.

O dfrIgIsmo conlra1ual do Estado, t6m a IllguInte anllllsa eM Paulo
Luiz Neto LObo:

"P.ra certallItIYldlldN, OI t1poe contnIIUal. aio OI dIIlnldol
em 111.

AI pal1ll nIo podem crItIr ou HCOIhIr outros.

O dlrtglarno c:on1ratual v.1 mala longe: proibi. OOIltnltaçlo
ou a Impele compullorlarnlnta.

A Llglalaçio Civil bralllllra , IlulItrlItIVII __ _.
lItando sob dlrlglarno: • proIIWIN di comprll I YIIIda; OI c:ontratoe di
dIreito 1IdOraI; • _Inçlo de c:ondomínlo; o contrato delncorpor1lçlo; as
clállula di pagamento em ouro ou rnoIdM NtrangeI....; • loCaçio di
1móYIIe; a c:IÍIIIIUIlI JIIlIIII (lmltaçlo); JUI'Ol; OI~ agrál1Ol: o
___ de alllnlçlo fiduciária; OI c:ontráII de HgIII'O; OI llCllItrIdllI di
H~; OI c:onCnItae di aoftoWare, antrI CIIIlrDe". ("OIrIgIamo contra1ual".
na Revteta di CIreIlo CMl. abIIlJooho 11llll2. VoI.52. pllg.52).

De~ prImorclllll para o aegrnanlD do mercado ImobillArIo.
portanto. a pro_ di compra I venda. I COI'IYIrJÇIo di condomlnlo, o contrato
de lncaIpOIaÇto I OI~ di hIbbçIo.
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DeIIartlt, llIqIIlIlIlo a empresas correm o rIIco lnIrInle a lodII
aIVIcIlIde mll"Cllrilll ou induIlrIaI de ordem privada, por outro lado, certot
pIlllcuIMB fxlmIIllHe proIagonillD • plll'Celroe do plano de lnIecvençIo etátaI.

tiA que .. pmervar a correlaçIo perllilll enlre oe cr6dllol
.falMnierá recebldoe .,... empt'alIS • oe recursoe dlepet ldIdoe lIOlI HIJI
emprHlICfmen!oll, que .. compallb/lzllr a condlç4n de .lllIcuçIo des obnII •
condlçGM de ptlg8menlo doe adqunntM dotIlmóVtIlI.

De acordo com WaI*Igton PeIuao AlbIno de SOUza:

PBII tDdII relIIçio ele DJreIlDE~ hli ...". \11II ponto
ele ......,... ou ... 10M ele equlIlbtto que tnIduz • mate jUm POlldefaolo
doe ......._ lndIvIlIuaIe e -'ale poatoa _ ~ ante oa
fIInlI-.toa~Iooada ideologia adotada.

sem aIlenI~, • leglelaçlo a1Ualmem. incidente lObrlI o
mercado lmoblIirIo .. revela como fator l'oItemente lnIlIdor de lnValImemo.
prlvadoe no setor habitacional, com lnftuancIa IlIgaUvl1 no dnerIvoMmento
economlco do palie, por COIIHqIIIncla, RI {IIlraçio de ncwoe empregoe.

ImpGHe enfio, a reforma do llltema Impoeto ao c:onlIr1gerQ
llnoIlMIo privado, e 11Io em carttw emergencial, plre que I COIIIlruçIo cNI
br8IIIIra poaaa vir Im IOCOITO doe mllt6n de d...mpregadot, que hoje vivem •
mingua do mercado de lrlIbIIho.

Porlanto, no bojo dai rlforma econOrnIcaI promovIdaI paio
Oowrno l"emIndo Hernrtque CardowCI, em plralelo lO CongreIICl NIcIonaI, maJor
deVe ... • partIclpaçIo de IIIlIdIdeI no setor privado na dItClMIo •
ret'ormullçlo de eaIrUlIn 1rdlucIonal, em comento.

NeIte par1IcuIIr ai mucbnÇn pretlndldal no presente projeto de
lei vItnm no eIInco de lIJlIUlllM dai AttoclaçGeI do Mtreldo Irnobill6rIo 
AD!!M1S, que IldIm com .0 grave probIeml de moradill.

AIIlm, como inIIrumlll1to de dellagraçlo do proceIIO de
l'IfOmlUIIçIo lnIIlUcIOnII do mercado ImOblUllO, o projeto de lei lntI'lldUZ

allIraçlles no Código de Processo CM! e Código de Defesa de Consumidor, em
mattrial eminentemente tlplcaa e exclulíVas do setor, al6m de dispor sobre outrn
providenciai.

Slo estas, Senhor PrH!dlntll, Senhores Depulados, li clreb1Z8I
da proposta que tenho a honra de lIUbmeter a apreclaçlo deela I!gr6g1a Casa.

LEI N!' 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990 (*)

Dispiiesobnaprot~odo consumidoreddoutnuprovid6ncias

CAPiTULO VI

DA PROTEÇÃO CONTRATUAL

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

Seção /I
Das Cláusulas Abusivas

Art. 53. Nos contratos de compra e venda de m~~e!s ou imóveis !Rediant.e paga·
mento em prestações, bem como nas alienações fiduclanas em garantia, consideram·
se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a perda total das prestações pa·
gas em beneficio do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução
do contrato e a retomada do produto alienado.- -

§ I? (Velado.)
§ 2? Nos contratos do sistema de consórcio de produt!!s duráveis, a compensação

ou a restituição das parcelas quitadas, na forma deste arugo, terá descontada, a.lém
da vantagem econõmica auferida com a fruição. os prejuízos que o desistente ou ma·
dimplente causar ao grupo.

§ 3? Os contratos de que [rata o capUl deste artigo serão expressos em moeda cor·
rente nacional. . •.

~~~~:~:~::::~::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ..

LEI N!' 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973 (*)

InSlilui o Código de Processo Civil.

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

LIVRO IV
Dos PROCEDIMENTOS EsPECIAIS

TíTULO I
DOS PROCEDI~NTOS ESPECIAIS DE

JURISDIÇAO CONTENCIOSA

CAPiTULO V

DAS AÇÕES POSSESSóRIAS
............................. - .

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO

CAP1TtJLo II

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

SeçãoII
Da Manutenção e da Reintegração de Posse

Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbaçlo e
reintellrado no de esbulho.

• Vide CódllO CI.II••TI. 499.

Art. 927. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
11 - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuaçlo da posse, embora turbada, na açlo de manutenção; a perda

da posse, na açIo de reintesraçio.

Art. 928. Estando a petiçlo inicial devidamente instrulda, o juiz deferirá, sem ou·
vir o réu. a expediçlo do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no ca·
so contrário, determinará que o autor justifique previamente o alesado, citando-se o
réu para comparecer à audibcia que for dcsianada.

Paráir.Io único. Contra as pessoas jurídicas de direito público nlo será deferi
da a manutençlo ou a reintesraçio liminar sem prévia audi!ncia dos respectivos repre·
sentantes judiciaíl.

Art. 929. Julplla. procedente a justificaçlo, o juiz fará 1010 expedir mandado
de manutcnçlo ou de reintesraçlo•

Art. 930. CollCédido ou nlo O mandado liminar de manutençlo ou de reintegra.
çlo, o autor promoverá, noa 5 (cinco) dias subseqüentes, a citação do réu para contes
tar a açio.

Parállrafo único. Quando for ordenada a justificaçlo prévia (art. 928), o prazo
paracontestar contar-se-áda intimaçlo do despacho que deferir ou nio a medida liminar•

Art. 931. Aplica-se. quanto ao mais, o procedimento ordinário•...............................................................................................

-CONSTITUIÇA0

Art. 2L Compete l\u~:

Tt.l'llLO m

xv- organizar e lIUI1ller os serviços oficiais de estatistica, geografia,
.~~~~~~.~.~~~.~~)~; _ ..

"LEGISLAçÃO CITADA ANE.'L\DA PELA
COORDENAÇÃO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

República Federativa do Brasil
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DECRETO-LEI N? 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940 (*J

Código Penal.

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180 da
.Constituição, decreta a seguinte Lei:

CÓDIGO PENAL

PARTE GERAL

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

TITuLO V
DAS PENAS

CAPITuLO I
DAS ESP:aCIES DE PENA

Art. 32. As penas do:
• ComUll/flO dtu _ ... IH. xn, dtt C_inI/rIIoF_d<1_

I - privativas de liberdade;

• Vide úI n! 7.209. d< 11 d< julho d< I9IH. tJrt. J!. PBdI""" tllrko.

11 - restritivas de direitos;

• Vide Lri n! 7.209, • 1i d< julho d< I9IH• .n. J!.

III - de multL

• Attiro com~ .,.,.."'..pNúI n! 7.209. d<11 d<juJlro .19IH.

• 1l1dMdUllli_ dtt".".,,., ClNUtilu;;.oF_ .1968: ... 3!. XLVI.
• Vide úIn! 7.209. d< 11 d<fttIIto d< I9IH• .n. 2!.

...........................................................................................................
PARTE EsPECIAL (*)

..........................................................................................................
TITULO 11

DOS CRIMES CONTRA O PATRIMONIO
• C0II1_Dn rrftrrllllS 110 polrillt6trio 1-. 24.27 do _~1rin! J.618. d< J.I()'I!I4/).

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

CAPtnILo VI
DO ESTELIONATO E OUI'RAS FRAUDES..............................................................................................

EltellHato

Art. 171. Obt~, para si ou para outrem, vantqem UJcita, em prejuím a1heio,lIl
duzlndo ou mantendo aJiuém em erro, mediante artificio, ardil, ou qualquer outro
meio fraudulento:

• Vl<k 1.. do D«rrto-1ri ... 47. d< 1I d< ""_..... 1966(...-o).

• Vl<k 3J do lJwmto.IIj li! 6.231. d< 10 d<1""""" • 1944~ • iDI<rleI).
• Vl<k 27 do D«rrto-1ri li" 1D. d< 21d< _ .... d<INI (t:itIuIII1t/pol«ItIII).

• Vl<k --.17 t 41 do &TI.

Pena - recJudo. de I (um) a 5 (cinco) &DOI. e multa.
f 1~ Se o criminoIo é primário, e é de pequeno valor o prejuím, o juiz pode apli

car • pena conforme o disposto tIO art. 155, f 2~:

f 2~ Nas mesmas penas incorre quem:

DIIpoIiçIo di eola lII1IeIa COlIIO própria

I - vende, permuta, dá em pqamento, em JocaçIo ou em prantia coisa alheia
como própria;

Alienação ou oneração fraudulenta de coisa própria

11 - vende, permuta, dá em pagamento ou em garantia coisa própria inalienável,
gravada de ônus ou litigiosa, ou imóvel que prometeu vender a terceiro, mediante pa
gamento em prestações, silenciando sobre.qualquer dessas circunstâncias;

Defraudação de penhor

IIJ - defrauda, mediante alienação não consentida pelo credor ou por outro mo
do, a garantia pignoraticia, quando tem a posse do objeto empenhado;

• Vide art. 7&5 do eódito Cilli/.

• Vide art. 12 da ú; n! 492. de 30 tU Illosto d~ 19J7 (Plnhor rJlTtlI).

Fraude na entrega de coisa

IV - defrauda substincia. qualidade ou quantidade de coisa que deve entregar a
alguém;

Fraude para recebimento de indenização ou valor de leguro

v - destrói. total ou parciaJmente. ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio cor.
po ou a saúde, ou agrava as comeqü!ncias da lesio ou doença. com o intuito de ha
ver indenização ou valor de seguro;

Fraude DO pqameDto por melo de cheqllll

VI - emite cheque, sem suficiente provido de fundos em poder do sacado, ou
lhe frustra o pagamento.

• A 1.<i do CIt#qw (1.<i n! 7.J37. Ih 2-9-1983) dUp6< ....... m. 63: "ar </ril" Pf7Nl/ldII ....1o
.010 do CMqw ..", JU/ici.ll1. "",._ • "'Ildo<, dtllnu1Tll;lo do po,."..",o do dnqw. dtl
lolsidlldc. dolo/siflcoçio • dtl o11mlÇdo do c/I_COIII_ ,.,_pO/o /qil/oçlo <rimilHl1".

• Vide SIImllhu 246. 321 .334 do !ITF.

§ 3~ A pena aumenta-se de um terço, se o crime é cometido em detrimento de en.
tidade de direito público ou de instituto de economia popular, usistencia sociaJ ou be
neficência.

• Vide Slimulo 24 do STJ.

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

LEI N:' 4.380, DE 21 DE AGOSTO DE 1964 (*)

Instülli a correç4o monetárltz nos contrlltos imobilidri06 de infe
rem! SOCÜlI, o sist_ /inan~iropt11Tl1l aquil/ç6o da ctISII própria,
criIl o BDnco Nacional da Habitaçdo (BNH), e $OCiedatlc de cridi
to imobilidrlo, as letras imobllidl'ÚlS, o Beniço F«lmú de Habltaç40
e Urbanimlo e dd OlltrasPTOvidlnCÚll,

O Presidente da República:
Faço saber que o ColIJCesIO Nacional decreta e eu sanciono a seauinte Lei:

CAPtnILo I
DA COORDENAÇÃO DOS ÓROÃOS púBucos

E DA INICIATIVA PRIVADA

Art. 1~ O Governo Federal, através do Ministro de Planejamento, formulad a
poHtica Dacional de habitaçio c de planejamento territorial, coordenando a açIo doi
ór&iOS pdblicos e orientando. iniciativa privada no leDtido de atimular a CODIlnJÇio
de habilaçÕell de intereue sociaJ c o financiamento da aquIsiçIo da casa própria, espe
ciaJmente peJas cJa.ues da popuJaçio de lJIeDCX renda.

Art. 2~ O Governo Federal interVirá tIO lClO1' babitacioDal por intermédio:
I - do Banco Nacional da HabitaçIo;
11 - do ServIço Federal de Habitaçio c Urbanilmo;
III - das Caixas Econômicas Federais, IPASE, da Caixas Militares, doi órJioI

federais de desenvolvimento regional e das socledadea de economia mista........................................................................_---_._ .._ - ..

LEI N? 4.591, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1964 (*)

DispiJe sobre o condomlnio em «lijicaçiJes e as incorporações
imobiliárias.. ..

•··•••·••••• .. ···················,··········· .. ··A.. ••••• .

LEI NII 5.741,
DE 111 DE DEZEMBRO DE 1971

~u1fw a proteçdo doJiIlDllCi_o tk betu imtWds
vincuJodos ao SistmuJ Financeiro do HabiJaç60

O Presidente ..JlI Repúblic:a,
Faço SAber que o Conaresso Nacional dec:ma c eu I&lICioDO a iepiaIe

leI:
Aa1. 1·. P3I'a. cobl'llnça de c:n!dito lüpoIcc:ário vinculado ao SÍIlema

F"lIIlUlCCiro ela HlIbitaçio criado peJa Lei o" 4.3!1l. de 21 de apto de 19M,
é licito lIl) credor prolllOYer a cxecuçio de qllC IflItaDI OI lIltI. 31 c 32 do
Decmo·1ci n" 70. de 21 de novembro de 1966, ou ajuizar a açio aec:utiYa
na Col'lllll da presente leL

NOIIJ - Ver Ui ". !.fKUl9'. an. 21.
Aa1. 2". A cxecuçio terá inic:Io por petiçio escriIa, com OI requililol do.

á 282 do CódilO de Proc:eIIo Clvi~ apracDlada em tais vias, serviDdo •
qllll<1a e terceira de lIIllDdlldo c contrafE. c seDdo a primeira iDltrulc1e
com:

I ·0 titulo ela Jfvida devidamente inscrita;
11 • lii~ do vAioI' dlII prestllÇÕeS c CDClIrIOI cujo Rio pqamell&O

deu lupr DO YelldmenlD do contl'lllO;
III • o Ialdo Jcvedor. disc:rimilllldal ai parcelas relllllva a prlDc:lJ-I,

jlll'lll, muJlal e tUlIOl clIClIIJOI CODtraluail, llIcaiI e hotlOrárloI advocal(·
ciOI;
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contrArio.

o Congresso Nacional decreta:

JUS'fIFlCAÇIO

AIt. 13. Esta lei entra em vÍJor DI data de sua publicaçio.
AIt. 14. Revopm-se as diIpoIições em coDlrário.

Alfredo Buzaid
106i Ca.ta CavalcaD\i.
(DOU 02.u.71)

Br&IlIia, I' de dezembro de 1971:
150' da ladepeadéllcia e 13' da República
EMfuo G. Má>ICI

la que paaa a natura..a obrigat6ria da
preataçlo do aarviço ailitar, h4 qua aa indagar aobra aa
raaia poaaibilidadaa, .. raaia nacaaaidadaa a aa raaia
CODvenilnciaa para o Poder P1lb1ico Da prOlllOvar ..
condiçasa da cuapriaanto da.ta obrigaçlo do cidadlio ..
foraar aa raaarraa aobili..Avaia indiapenaAveia A dafaaa da
aoberania braailaira frenta a agraaaor.a extarnoa.

O aiat... da convocaçlo obrigat6ria para o
aerviço militar, atualaanta ea vigor no ordenllll8l1to
jurídico patrio, apraaenta uma diaparidade que aacapa, de
ordin4rio, a uma obaarvaçlo auparficial do ~racaito

c~tanta do artigo 143 da Conatituiçlo Fedaral.

No qua tanga Aa poaaibUidadaa, , da aa
ac.entuar que, da cada da.. rapua. que ae aUataa para a

interromper.. o curso ou deixar.. o
emprego ou funçlo, duranta o período da
aarviço de sua claaae, sarlo submetidoa a
aaleçlo coa a claaae sllguinta."

"' 411. OS diapsnaadca d. incorporaçlo da
qua trat.. aa al1na.. "d", "a" a "g", que

"g) IIUltriculadoa Da cura0 regular da
aaguado grau ou profiaaionaU..anta do

aiataaa, da enaino, civil, p11bUco ou
privado."

Art. 211. O parAgrafo quarto do artigo 30,
da Lai nll 4.375, da 17 da agoato da 1964, puaa a vigorar
coa a a89Uinta radaçlo:

PROJETO DE LEI N~ 1.666, DE 1996
(Do Sr. Darcisio Perondi)

Altera a redação do artigo 30 da Lei nQ 4.375, de 17 de
agosto de 1964 - Lei do Serviço Militar-, concedendo di~

pensa de incorporação aos alunos matriculados em cursos
de segundo grau do ensino regular ou pr~fissionalizante.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI NQ '812, DE 1995.)

Art. 411. Eata lai entra .. vigor na data

da pubUcaçlO da aua r89Ulllll8l1taçlo.

Art. 511. Ravoga-aa aa dilspoaiçasa ea

Art. 311. O Podar Executivo regulamentarA o
diapoato naata L.i no pra..o da cento li oitenta dia.
contados a partir da data da aua publicaçlo.

Art. 111 Acreacenta-ae ao texto do artigo
30 da Lai nll 4.375, de 17 da agoato da 1964, a saguinta
aUnea "g":

IV • cópID cJo.. lIViIo5 leIulamellllam recl3mando o papmelllO ela dIVi
da, expedidos I :Iundo illllruç61.'. do Banco Nadoaal da Habllaçlo.
(~dDdiIp:Jil Ld11- 6.(11/. d4l 'U7.1-I)

AIt. P. O drvedor será c:i1lIdo para papro YlIlor do crédito rec1alIIado
011 dIpoIiIi.1o ela juizo no pl'llZO ele YiDIe c quatro boru, sob pcaa lle Ibe
ser peaborado o ilDÓWl hipocccado.

f 1~. A ci1açi:o W-IC-Á na~ do n!u e de _ e&jl/lC ou lle..
replCIClIlUlaI1cpiL (/~dllrIiI peIiI Ld..40fU/9D)

f l!'. Se o n:culado c seu c6lljUAC se acIwem fora da jurildiçlo da
IitllllÇ60 do imán" a citI'IÇio 1'aMC.'oJÍ por melo de cdiIaL pelo prazo de la
(eis) c1IIL Jlllblkado. u_ vez. no iJr&io ollcial do Estado Co pelo --.
m. yeza, em jc rullo<:a1 de JI'UIde c:imIIaçio. 0IIde bo1Mr.

AIt. .... Se o aKIIlado Rio papr a divida ilIdIc:ada no lnciIo 11 do art.
l!'. ::c:n:ICIIla lIaI :IIIIaI e IIoIlOrlÍriOl de lIdvopdo ou não dcpoIiaar o SlI1do
devedor. cfetll&l ...4 a peabora 110 imóvel b1polCClado. leado lIlIIIIe:Ido
depoIitúio o .. :{1ieIIIe ouq_ cite iDdicar.

f 1-. Se o _cuIado aio CIliver na~ direta do iIIIóvei. o juiz orde·
nará a apedIçic de lDUIdado de lleIol:uf-çio colllra a peIIlI& que o ali
ver oc:upeado, pI ra eauep.1o ao clIcqi1cll1c 110 pl'llZO de 10 (eis) c1IIL

f l!'. Se o .. cuIado CItiwr Da pl*e direta do imóNL o juI& ordea3ri
que o deIocUpe I o pnro de 30 (trillta) dlll. catrepIIllo-o ao acqlilllfe.

AIt. 5'. O a =cutado JXldcr' opor cmbarp 110 pl'lZO de dez (lO) dia.
COIIl.adoI da pu lllIa e que seno recebilIlM COIII efeito slllpellliYo, desde
que aJcsue e pro oe:

I - que depoci ou por inteiro a importUc:ia rec1aJIIlIda lIll inicial;
11 - que resp.ou a divida, ofem:eado desde Jo&o a prova da quilaçio.

(&dDç60 dDdiI P!1a Ld n- 6,'U. tU 27./2.73'
PlIrípfo úDÍo o. Os demais flllldameDlol de embarp, pl1!YÍltlllllO art.

741 do C6diJo (e Procaso Civil, nio luspeDdem a execuçio. (&dtIr4o
dDdaJida Lein- ""14, de 27.12.71'

An. ~. Reje ladoI a. embar&oo referidas 110 CQ{IfIl do artiSO &IIlerior, o
juiz ordenará li \ eada do imáYel bIpotec;ado, em praça pública, por preço
aio iDferior ao I lido devedor, expEdiDdo-le edital pelo prazo de 10 (dez)
c1IIL

Parápafo Wri 3D • O edl1aIleri aJblado 1 poria do ediflclo 0IIlIe tiver
.... o juizo e p lbIicado 11'& _ .. por~ WII doi joJDIÍII JocaiI
c!e lIIaIor drcuiallo, oDde boIMr.

AIt. .,.. NIo lIaYeIIdo 1lcltaIú Da praça :Jdb1b, o juiz adJIIl1IcIri, dn
1rO de qll&mlla I oito bani, ao aeqiIaà o ÜllóVeI blpoteçado, flcudo
exonerado o exeeutlldo da obn,ação de pa~ar o restanle da·dÍl'Ída.

AIt. ... E Udto ao executado remir o imÓVel penborado. desde que
depoIile em juizo. alé a assinalura do auto de arremalllçio; a 'importância
que bule ao palamenlo da divida reclamada mais custas·e honorários
advocatícioI; ClIIO em que convalescerá o conlrllo hipotecário.

Art. ,.. Conslltui crime de ação pública. punido com a peDI de d"I"D'
ção de 6 (sell) &DeSes a 2 (dois) ana. e mulla de cinco a vinte salários JJ;liDi
DIOI. ÍllVadir alpém. ou ocupar. com o fim de esbulbo possessório. lerreno
ou ualdade residencial construída ou em construção. o!ljelo de fillAncia.
meDlo do Sistema Financeiro da Habitaçio.

f I'. Se o apote usa de violénciL iDcorre também nas penas a esla
COIIIiDada.

I 2'. ~ isenlo da pena de esbulbo o asente que. espontaneamente.
dMot:upa o imóvel antel de qualquer m~ida coalivL

f Y. O salário a que se refere este artí&o é o maior meosal vileoll DO
pá. 1 fpoca do fato.

Art. I" A açio execuli\·a. fundada em oUlra causa que nio Afalia de
papmeato pelo executado das prestações vencidas. s"rã processada na for.
111& do C6di&o de Processo CiviL à açio executiva de que traia esta IeL

AIt. 11. F"JcaDl dispellladas de averbaçio DO Re,istro de Imóveis as
allela96- coDlratuail de qualquer natureza. desde que aio importem em
-.çio objeüva di divida, realizadas em operações do Sislema fiD&lla!iro
di Habltaçio, criado pela Lei a' ".380. de 21 de a,a.1o de 1964. sejam as
operaç6a consubslaDciadas em ÍIIlltrumeDlol públicol ou paniculares. ou
eDI céd. bIpoCecúIaL

ParápaIo 6Dico. O relÍltro de cédulas hipotecárias limitar'IC-i i Aver·
baçlo de IUU caracleristicas oriliaals. a que le refere o an. 13 do
De!nto·lei a' 70. de 21 de aovembnl de 1966. ficando dispensadas de aver·
baçio também as alleraçóes que decorram di drculaçio do tilulo.

Art. 12. lu eDtidldes credorall iDtepDtes do Sistema FiDallCCirt' da
Habltaçio lJcam obripdas a fornecer. por escrito. DO prazo de ciDco diaI.
.. iafonnaç6el sobre as aIleraç6es de que Irala o ut. 11. quando requeri.
dai por IDIereuadol.
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pr••t.çlo d. ..u d.v.r ·cOftS'titucion.l•.•penaa ua 6
.f.tivaJUnt. incorporado l. fil.iru du Forçu ArIIadu.
Tal .ÇOI1t.ce. porque. _ f.c:. du.' c.ract.r:l:.ticu

~grAfic..oE-a exi.tent.. DO Brun". • .flulnci. de

jovens qu. alcançam a cada ano a idade para a preataçao do

s.rviço lIilitar sup.ra em muito a cap.cidad. d. ab.orçlo

inerente l. dill8D.õ.. daquel.. in.tituiçõ.. nacionai•.
Conclui-se. portanto. que o pr.c.ito constitucion.l lllI

questlo mais •• configurã ea uma obrig.çlo ab.tr.ta p.ra o
cidadllo que nua ••u dir.ito concr.to. po.to que o Pod.r
Pdblico car.c. d. uma ••trutur. f:l:.ica c.p.. d. a••egur.r
o .f.tivo exerc:l:cio de.t. pr.rroqativ•• todo. o. que ••
di.ponham a ex.rcl-l••

No que •• r.l.ciona coa •• n.ce••idad••;
aclIIitilDO. inqr•••ar .. t.rreno onde o Pod.r Ilz.cutivo
d.téll •• informações _i. confiAv.i. • .tuali.ada. par.
••timA-I.. COla pr.ci.lo. No entanto. ousaao. con.id.r.r
.lquaa. cOllP.r.çõe. par.. pelo mano.. que.tionar o
.up.rdimen.ionaaento do. .f.tivo. lIIObili.Av.i.. i~.to

p.lo .i.t.- vigente d. cODvoc.çlo. A legi.l.çao do
••rviço ailit.r con.id.r. llll!!ili.Av.1 coa ua II:l:ni.a de
a:d••traaento cOllPI_tar o. r •••rvi.tu que pr••tar.. o.eu ..rviço lIilitar no. cinco ano. ant.rior.. l CODVOC.çIo
par. o ••rviço .tivo~ liaitando-no. nu conaider.çõ••
• pene. A força t.rr••tr.. por .er • que concorr. de forma

predoainant. p.r. • pr••t.çlo do ••rviço ailitar. •
adaitindo-•• uaa a6dia de c_ lIil con.crito. incorporado.
por cl..... conclui-.e que •• r •••rvu aobili."'.;(.
nacionais -nt...... hoje ao n:l:vel do. quinhento. ail

m-en.. o que•• llrOeBO .-odo, corr.apoade • vinte Divi.õae
OU • 'II,Illtro b6rcito. de Caapanha. • •. hi.t6ri. doe
conflitoa aai. r.cente çõe. que envolver.. tropas
bruileiraa COIltra .gr or•• est.mo., r ....lt... Guerra

do Par.ll1l&i • a participaçlo de Força KzpedicionAria
Bruil.ira nu .çõu b6licu aliadu na IUUa. Ifo

priaeiro caso. os regi.troa hi.tóricoa afi~ que no
epill6dio' conhecido, CC*) a Batalha de 'luiuti. coaaiderada

aU hoje~ a _iar batalha caspal travada DI! AMrica

L.tin•• o dispo.itivo apre.sntado em combate p.la Tr:l:plice

Aliança somava 55.000 mil homen.~ no s.gundo ca.o. todo o
efetivo brasileiro embarcado para a It4li. pouco .up.rou
o. 25.000 homens. II portanto d. se concluir a r ••p.ito
que. p.lo menos no que tange à def••a extern.. a. re••rva.
lIObili.4v.i. bra.ileira. p.recem .up.rar .. muito a. r ••i.
n.c•••id.de. da N.çllo.

No que •• r.lacion. coa a. 'conveniADcias
do Pod.r Pl1blico no .i.t..... d. convoc.çlo univ.r••l •
obrigat6ria. p.rceb.-s.. d. uaa l.itura _i. .t.nt. d.
legi.laçlo. que e.t. nllo •• con.titui .. conc.ito
ab.oluto. A vi.ta da. in6aeru exc.çõe. conc.dida. no
lIJIbito da pr6pria leqisl.çlo pertinent.. A pr6pri.
Con.tUuiçllo F.d.r.l jA adllU. in H.ine a exclu.lo da
obrig.çlo par. a. aulh.r... p.r. o. .cl••iútico. e para
aqu.l.. que apr••snt.. .ativo. illPeditivo.. d. ord_
filoa6fica ou r.ligio.a (art. 143. 11 IR e 2R). A L.i do

S.rviço Militar. .. ••u. artigo 30. conced. di.pen•• d.
incorporaçlo ao. r ••ident.. .. aunic:l:pio. nlo-tributArio.,
ao. esc.dent.. Aa nec•••idad.. da.. Forças ~.. ao.
IIatricul.do.· .. 6rgllo. d. foraaçlo da r •••rv., aoa

_triculado. .. ••tab.l.ciaento. d. en.ino ailit.r... aos
eapregado. .tividad.. con.id.rada. d. int.r•••• militar •
ao. .rri.a. d. fall:l:li.. Conclui-.. da:l: qu... formaçlo da

capacidade. b61ica par& • d.f••a do t.rrit6rio • da.

inatJ,tuiçõ•• nlo. •• fUDdaaenta exclusivaaent. na pr••taçlo
in4zorAval,., do ••rviço ailitar. __ l.va teab6a _

O!X';!JMeraçlo. p-. illlp8r.tivoa du atividade••CODÕIlicaa. da

~çJq, ,doer,:,_ios _teri.i•. , para- .. Q c:cabat.·. da,

preaerv.çao,;44 faaUi•• A ~... pr.tenslo 6 a de inclui>:

nea.a&, considu'.çõ•• o. illlp8r.t:lvc. da educaçllo regular .'
profi••iol\&lb~t.. pois.,· ••gundo e.t.t:i:aticaa. extra:l:duJ
clooe. ·r.aultado.,.divulgado. pelo' Pod.... Ez.CIltiVC _idanci..,
cN-- cl,a.. cada aii, _triculado. na pri_ira úri. do. _iDo.

fund...ntal. apenas se.senta e tri. aluno. cODclu_ a

liltima s'rie do s.gundo g::au. • que a intlllrrupçllo do.
estudo. para a pr••taçllo do .llIrviço militar obrigat6rio
tem-s. mo.trado. na grande maioria da. v..... f.t.l à

efetiva concluslo do proc•••o de educaçlo fOrllal do
cidadlo. Injusto. portanto. que o encSllinhaaento
obrigatório do jovem para o serviço Ililitar venha a
fru.trar a. po••ibilidad•• d. su. efetiva" inserçlo nua
IIBrcado de trab.lho qulll s. 1IO.tr. a c.da dia ~i. exigente
quanto ao. requisito. d. fOrllaçlo fundament.l..
profis.ionali.ant.. o. ndmero. lIlO.trSll .... .ua cru... o•

• canhados re.ultado.· obtidOll p.lo no••o cBllbaleante
.i.t.... educacional. recOlll8ndando .s.ill ..ior cOJllPr.en.1o
do Poder Pablico p.r. coa .qu.l•• rap••e. que. no. liait••
da c.p.cidad. que sua orig.. .oci.l lhe p.mit_. lut..

p.l. oportunidade de concluir .u. formaçllo. nUlla busca
~rada • hone.ta por ua eapreqo d. ju.t. r-.>.r.çlo.
dentro d. UIIa ord...ocial aai.'igualitAri••

Ea. decorrlDci. de t.is con.ider.çõe••
apr••sntallO•• no••• proposiçlo. onde pr.tendemo. alt.rar
o testo vigente do .rtigo 30 d. Lei nR 4.375/64.
e.tendendo ao. _triculado. .. cura0. regul.r.. ou
profi••ionali.ant.. .. n:l:v.l d. segundo gr.u a dispena. d.
incorpor.çlo para a pr••t.çlo· do' ••rviço· ailit.r

obrig.t6rio.

A inici.tiva proposta s. ins.r•• portanto.
DO ordenaaento jur:l:d:lco vigente .corr••panda • Da ana.io
da sociedade, br.sileir.. ._ que. para tal introdua.

quai.quer dificuldad.. na proceaao d. recru~to para" a
pr.staçlo do ••rviço ailitar obrigatório,. _, rulq da j4

.leg.~.. diaponibil;J.dade de .U.UJ>do.,.· da.' exiqllidade da!

..trutur... 'ailitar diapon:l:....l c . parac , abeorvl·là .. .UlI'

tot.lidade;

Ab.olutUleDte convictos da oportunidade •

d. conv.nilncia d. nos.. propo.içlo para o aperfeiçoamento
do ordenaJll8Dto jur:l:dico n.cional. e.p.raao. poder cont.r
ca- o indi.pen.4vel apoio do. nobr.. P.r.. p.ra • .ua

aprov.çlo.

S.l. du S...õe.... .Q). d. 0B de 1996.

~I
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"LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇÃO DI! ESTUDOI LEGISLATlVOSoCeDt "

CONSTITUIÇÃO
REPúBLICA FEDEllATIVA DO BRASIL

1988

TtruLoV

CAP!nJLoU

Art. 143. O lIerViço militar é obrigatório lIIlI tel'mÔI da lei.
§ I- Às Forças Armadas compete, na furma da.lei, atribuir lIeIViço ai

tcmItiw _ que, em tempo de pu, apóI aliItadoI, alegmm jmpcrativo de
COIIICibcia, cntendcndo-tccomo taIl odecorrente decreoça Idigioaede con
vic:çIo fiIoIófica ou polftica, para se eximirem de atividades de caráter__
ciaImente militar.

§ 2- AI; mu1hcres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar
obrigatório em tempo de paz, sujeitos; porém, a outros encargos que a lei lhes
atribuir. '
..................................................................................................... ~

LEI N9 4.375 - DE 17 DE •
AGOSTO DE 1984:

Lei do Servígo Milita.r

..•••..•...•.....••...•..•...

T1TULO IV

Das Isenções. do Adiamento de In
corporaçtfo e da Disptm84 de

Incorporação
.......•.....•.....•..................... ,

iOAP!'I'UIIO m
Da Dispema :de Incorporaçtfo

Art. 30. Sio cUspensadoa de in
corporação os brasileiros da classe
convocada;

a) residentes há mais de um ano
referido à date. de inicio da época. d~
.seleção. em Município nio-tributário
ou em zona ~al de Município 00
mente tributário de órgão de Forma.
ção de Reserva.;

b) residentes em Municípios tribu
tãrios, excedentes às necessidades das
FOrças Armadas;

C) mg,tricuLados em OrgAos de For-
mação de Reserva; ,

ã) matrioulados 'em Estabelecimen
tos de Ensino Ml11tares. na forma. es
tabelecida. pela. rqulementsção des-
ta Lei~ . .

e) operArias, fb.nctonárloa 'OU em
pregados de estabelecimentos OU em
.prêsaa industriais de interêBse mill
tar. de t1'.lJJ1Sporte e de comUDica.ç6es.
que forem, anualmente, . decI8.1'ados
diretamente re18cionados CGm a se
iU1'&I1ça Nacional pelo 1!:stado-Maiot
<las F6rças A.rmadaa <EM!PA).

I) arrimos de familla. enquanto du
rar essa. situação;

g) VETADO.
'I l' Quando os convocadOs de que

trata. a letra e forem dispensaOOs
de incorporação, esta deverá. ser so
licitada pelos estabelecimentos .ou
emprêsas amparadas, até o iní~io da
seleção da cla.sse respectiva, de acOr
do com a regulamentáção da presen
te Lei.

;1 29 Os disP,ensados de incorpora
çlo de, que trata a letra. c, que, por
motivo 'justo e na forme. da regula
mentação desta. Lei, não tiverem
aproveitamento ou' forem designados,
.serão rematriculadas Do ano seguin~
te; no caso de reincidência.. ficarão
obrigados a epresentar-se L sele
çúo. para a incorporeção ,no ano ime
diato.

I 3- Os dispensados de incorpo
ração de que trata a letra c. desliga
doa por motivo de faltas não-justifi
cadas. serão incorporados na forma
do parágrafo anterior.

:1 49 Os dispensados de incorpo
ração de que tratam 'as letraa d e e,
que respectivamente interromperem
o curso ou deixarem., o emprêgo ou
função. durante o penodo de serviço
de sua. classe, serio submetidos a se
leção com a classe Eeguinte.

I 59 Os cidadãos de que trata a
letra b ficario. durante o penodo
de serviço da classe a que pertencem.
à disposição da autoridade rnllita.r
competente, para atender à chama-,
da complementar destinada ao pre
enchimento dos claros das Organiza
ç6es Militares já. existentes ou daque
lu que vierem a ser criad9s.
.••..••..•.•............••...............
,.....•.....•............................



IV - PEQUENO. EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Eurípedes Miranda.
O SR. EURípEDES MIRANDA (PDT - RO.

Pronuncia seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, o Deputado Moreira Franco, Rela
tor da reforma administrativa, deverá apresentar na
próxima semana o seu relatório.

Na verdade, já tomei conhecimento do esboço
do relatório, que me traz preocupação.

Já não bastavam questões como a estabilida
de, que vem sendo acompanhada por todos os ser
vidores públicos deste País, agora somos surpreen
didos com mudanças substanciais no Capítulo da
Segurança Pública.

Quero, nesta oportunidade, discutir a questão
segurança pública, tendo em vista sua complexida
de, quando, salvo melhor juízo, gostaria de dizer que
esta área só é conhecida por quem tem atuação na
mesma.
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O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, soli- O Deputado Moreira Franco foi Governador do
cito a palavra para pedir verificação da votação da Estado do Rio de Janeiro, cujos índices de violência
ata. são conhecidos. além das fronteiras deste País, e

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Sr. deve ter seus motivos para propor tal mudança.
Deputado, a Mesa já considerou aprovada, porque No entanto, gostaria de afirmar que preocupa-
independe de votação. V. Exª, que tem trinta anos ção com equipar e fortalecer as instituições policiais
de mandato, deve saber isso melhor do que eu. ainda não passou por este Congresso, bem como o

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, peço reconhecimento da impossibilidade de fazer segu-
a palavra para uma questão de ordem. rança sem os mínimos meios para trabalhar.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Após Nos dias de hoje, praticamente sem exceção, é
conceder a palavra ao primeiro orador inscrito, eu a comum o cidadão dirigir-se a uma delegacia de polí-
concederei a V. Exª. cia e verificar a falta de viaturas, falta de combustível

O SR. JOSÉ GENOíNO - Mas V. Exª ainda quando se tem viaturas, não importando as condiçõ-
não anunciou o primeiro orador. Sendo assim gosta- es desses veículos, ou seja, os órgãos de segurança
ria de formular a minha questão de ordem. deste País estão totalmente sucateados.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - V. Srs. Parlamentares, estamos aguardando a
Exli só se pronunciará depois que eu conceder a pa- apresentação do relatório do Deputado Moreira
lavra ao primeiro orador. Franco para, em seguida, procurarmos saber o que

Como de costume, concederei a palavra, sa- o levou a propor essas mudanças no Capítulo da
bendo, de antemão, da questão de ordem a ser le- Segurança Pública.
vantada, que será respondida gentilmente, porque É inadmissível que após autoridades respeita-
lhe tenho o maior apreço, mas V. Ex" precisa com- das da área de segurança pública terem consegui-
preender que os tempos mudaram. do, depois de muitos anos de luta, constitucionalizar

O SR. JOSÉ GENOíNO - Os tempos muda- a atuação das instituições policiais, como aconteceu
ram, Sr. Presidente, mas eu posso aproveitar agora na Constituição de 1988, seja agora proposta urna
para formular minha questão de ordem. mudança sem que se tenha oportunidade de discuti-

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) _ Não la em profundidade.
vamos ao diálogo. V Ex!! terá oportunidade de fazer Para concluir, Sr. Presidente, entendemos que,
a questão de ordem. para uma área polêmica como essa, deve existir um

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Pas- fórum de debates com todos os segmentos da socie-
sa-se ao dade para depois se falar em mudanças.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Con
cedo a palavra ao Deputado José Genoíno para
uma questão de ordem.

O SR. JOSÉ GENoíNO (PT - SP. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, tenho o maior res
peito por V. Exª. Não quis evidentemente, polemizar
com V. Ex". Formulo agora minha questão de or
dem, desdobrando-a em duas. Em cada sessão de
liberativa da Casa, tanto das Comissões como do
Plenário, a ata faz parte do processo de deliberação.
Tanto em matéria de Comissão quanto do plenário,
aprecia-se e discute-se a ata.

Sr. Presidente, pedi verificação da votação da
ata porque desejo frisar, deixar claro perante V. ExA,
que podemos discutir a ata. Evidentemente, podería
mos tranqüilamente discuti-Ia e propor alteração, do
contrário a sua leitura não teria sentido. Em relação
à verificação de votação da ata, no caso do Plenário,
V. Ex!l tem razão, mas no caso de Comissão, não.
Eu poderia discutir a ata.
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Sr. Presidente, eu deveria ter pedido a palavra
para discutir a ata - é apenas para marcar aqui um
protesto. A Casa está funcionando, para efeito de
deliberação, apenas na terça-feira, no final do dia, e
na quarta-feira da 18h às 20h. Esse vazio no plená
rio e nas Comissões, na quinta-feira, vai provocar
um desgaste da Casa. E não adianta depois os diri
gentes do Parlamento acusarem a imprensa de es
tar querendo fechar o Congresso. Não podemos dar
ensejo para o desgaste da instituição. Digo isso por
que estou sempre presente às sessões deliberativas
de terças-feiras, quartas-feiras e quintas-feiras. Há
inclusive uma crítica pelo fato de a Casa não delibe
rar segundas-feiras e sextas-feiras, e .não estamos
deliberando mais nas quintas-feiras.

A outra questão diz respeito ao Pinga-Fogo. O
regimento é claro, transparente. As coisas mudaram,
mas o Regimento não mudou. O Pinga-Fogo deve
observar a inscrição feita a partir das 8h. A lista pa
ralela, que é feita na Mesa - respeito os colegas que
querem se manifestar-, é uma benevolência da
Mesa, mas que ocorre ao arrepio do Regimento.
Não vou criar problema com meus colegas, mas
quero apenas registrar perante V. Ex!.\ que estou
descontente com isso, para depois não ser cobrado
pela Mesa por assistir a essa sucessão de trans
gressões ao regimento e não reclamar. Sei que vai
ser a sexta questão de ordem e não vai valer nada
mas fica arquivada para algum dia servir pelo meno~
como prova da minha não-omissão.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - O re
gistro será feito.

O SR. ADYLSON MOTTA - Sr. Preside'nte,
peço a palavra para contestar.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Tem a
palavra o Deputado Adylson Motta para contraditar.

O SR. ADYLSON MOTTA (BlocolPPB - RS.
Sem revisão do orador.) - Refiro-me apenas à pri
meira parte da questão de ordem do Deputado José
Genoíno sobre a leitura da ata. A ata é lida e dada
como aprovada, resguardado o direito de retificação.
Qualquer Deputado poderá encaminhar pedido de
retificação da ata após a leitura. Esse tem sido o
procedimento adotado na Casa. A ata é aprovada,
resguardado o direito de retificação por parte de
cada Deputado.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - A
Mesa vai responder a primeira parte da questão de
ordem do Deputado José Genoíno.

S. Ex;! conhece muito bem o Regimento, mais
do que todos os Deputados sem querer ofender nin
guém.

Diz o art. 80:

•Abertos os trabalhos, o Segundo Se
cretário fará a leitura da ata da sessão ante
rior, que o Presidente considerará aprovada,
independentemente de votação."

O Deputado José Genoíno pediu para discutir
a ata e o Deputado Adylson Motta já respondeu a
contestação. Qualquer modificação na ata terá que
ser requerida por esérito.

Respondida a questão de ordem, apenas diria
ao Deputado José Genoíno que a maneira como
procedemos é a utilizada quando queremos conse
guir tempo necessário para atingirmos o quorum
quando há matéria deliberativa. Há mais ou menos
quatro anos estamos fazendo essa conde
scendência aos Srs. Deputados, que têm outro e de
veres em Brasília. Estamos dando a oportunidade
de utilizarem um minuto, sem prejudicar de maneira
alguma os que se inscrevem para falar nos períodos
destinados ao Pequeno e Grande Expedientes. A
Mesa apenas tem o interesse de permitir que os Srs.
Deputados tragam suas mensagens para os eleito
res em Estados distantes.

Como foi à minha pessoa que V. ExiI dirigiu,
pela sexta vez, a questão de ordem, informo que a
levarei à Mesa e que vou defende perante a Casa o
que estou fazendo, por entender que procedo corre
tamente. Do contrário, não o faria.

Poderíamos colocar um novo parágrafo no Re
gimento Interno sobre a questão que estamos discu
tindo para a evitar que V. Ex;!, ávidp por questões de
ordem, continue a fazê-Ias.

Tenho a impressão de que assim procedendo
estaremos agindo da melhor forma possível.

O SR. JOSÉ GENOíNO - Sr. Presidente, es
tou agradecendo a resposta e a atenção de V. ExiI.

O SR. PRESIDENTE (Wilson Campos) - Com
a palavra o Deputado Ivo Mainardi.

O SR. IVO MAINARDI (Bloco/PMDB - RS.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sras. e Srs. Deputados, muito já se falou aqui sobre
a famigerada política das taxas de juros elevadas.

Concluiu-se que foi ela a principal causa da cri
se na agricultura: trabalhadores rurais desemprega
dos; empresários do agrobusiness falidos, produto
res irremediavelmente endividados, vendendo ou lei
loando seus bens.

A Federação das Pequenas Empresas do Es
tado do Rio Grande do Sul - FEPEME - relata que
67% das pequenas e microempresas daquele Esta
do estão endividadas. A dívida global do setor, que
compreende 98% das empresas registradas, corres-
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ponde a sete vezes a arrecadação mensal de tribu- crescente e juros altos obrigam o Govemo a absor-
tos do Rio Grande do Sul. A Fepeme também regis- ver quase toda a poupança da economia, reduzindo
tra que endividamento de 57% das empresas é su- os recursos para o setor produtivo, gerador de em-
perior a 50% dos seus patrimônios. As pequenas e prego e encarecendo-os.
microempresas empregam 60% da mão-de-obra do Em 2 de junho do ano passado, vim a esta tr;-
Estado. Motivo da crise? Noventa e quatro por cento buna para dizer que já havia chegado o momento de
apontam os juros extorsivos dos cheques especiais troea.da política monetária apertada pela fiscal rígi-
e empréstimos praticados com taxas na base de da. Apontei a necessidade de se diferenciar as taxas
12% até 15% ao mês. de juros de financiamento para a produção das ta-

Agricultura e microempresas são essenciais à xas de juros de financiamento para o consumo.
expansão de empregos para mão-de-obra não muito Apesar dos vários alertas, os técnicos do Go-
qualificada. vemo Federal fizeram ouvidos moucos. E o resulta-

Pesquisa da Austrin Asis Consultoria, por outro do aí está. Até quando ou até que ponto deveremos
lado, ao examinar 27 balanços de bancos relativos chegar para que as diversas soluções apontadas se-
ao exercício de 1995, verificou que a rentabilidade jam levadas em consideração pelos econocratas da
média cresceu de 13,5% em 1994, para 14,3% em União? A persistir tal situação, a população brasilei-
1995. Por que, então, o megaprejuízo do Banco do ra terá que financiar não só os agricultores, banquei-
Brasil, o maior banco do País? As dívidas de difícil ros e usineiros inadimplentes, mas arcar também
recuperação atingiram R$16,a bilhões em dezembro com o ônus da insolvência de industriários, de traba-
de 1995. O tesouro já reconheceu que deve pagar Ihadores desempregados e empregados, etc.
R$4,6 bilhões ao BB, dívida esta referente a opera- Sr. Presidente, caras e caros colegas, mais
ção da década de ao. uma vez os concito: reforma tributária, já! Política

De que adianta emprestar dinheiro, mesmo fiscal, já! Para o bem da Nação brasileira.
com juros que garantam lucro, a pessoas que não O SR. CORIOLANO SALES (PDT - BA. Pro-
têm como garantir a dívida? nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sras.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, chega- e Srs. Deputados,
mos, finalmente, ao cerne da questão: o Banco do Sem dúvida, o País foi surpreendido com a Ii-
Brasil, a exemplo da maioria dos bancos estaduais, beração dos preços dos combustíveis. Numa econo-
está a" serviço dos Govemos e não dos acionistas, mia em que trabalhadores, quer públicos, quer priva-
como ocorre com os bancos privados. dos, não tiveram aumento de salários, liberar au-

Eis o resultado da má ingerência do Esta- mento de combustíveis é no mínimo irresponsabili-
do: por motivos escusos, os bancos dos Gover- dade ou insensatez.
nos são praticamente obrigados a financiar maus Realmente vivemos dias difíceis em nosso
empresários, maus administradores, sem qual- País: economia em recessão, atestada pelo elevado
quer garantia de retorno dos recursos despendi- número de empresas em regime de concordata e de
dos, num clientelismo perverso para com a so- falência, sem falar em milhares de empresas gran-
ciedade, e ainda a adquirir papéis das dívidas des e pequenas que se encontram na UTI do crédi-
públicas. E essas dívidas crescem vertiginosa- to, inadimplentes, tudo em conseqüência da política
mente devido, igualmente, à nefa~ta política de monetária e cambial que o Govemo adotou, que
juros elevados. está matando a galinha dos ovos de ouro. É insupor-

A política monetária do Governo Federal tável a taxa de juros que está estrangulando as pe-
criou um círculo vicioso, danoso ao crescimento quenás economias.
da economia nacional: sob o pretexto de frear o Diante de um quadro dramático de recessão e
consumo, utilizando juros extorsivos, faliu a agri- desemprego em massa, o Govemo libera os com-
cultura, endividou pequenas empresas, fechou as bustíveis com aumento em muitos lugares de até
portas de bancos, aumentou o déficit público, im- 20%; gerando caos e intranqüilidade à grande mÇl,iQ.-:
pediu os investimentos, desempregou milhares de ria do povo brasileiro. ."-
brasileiros. Lavro desta tribuna o meu protesto contra essa

Para haver aumento de emprego, é óbvio, é decisão política irresponsável do Govemo Federal,
necessário haver investimentos do setor público e que vem ensejando reajustes abusivos dos combus-
do setor privado. Como investir com orçamentos de- tíveis em todo o País e, mais uma vez, penalizando
ficitários dominados por gastos de custeio? Dívida grandes parcelas da população de nosso País.
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O SR. FERNANDO GONÇALVES (Blo- saúde, no corrente exercício, criam-se também con-
coIPTB/RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. dições políticas para se iniciar um verdadeiro movi-
Presidente, SrlIs e Srs. Deputados, o transcurso no mento nacional em torno do revigoramento dessa
último domingo, sete de abril, do Dia Internacional área, no contexto das programações orçamentárias
da Saúde não despertou a clevida atenção que deve e das ações de Governo, tanto a nível federal quan-
merecer assunto de tamanho significado, sobretudo to estadual e municipal.
em um País como o Brasil, onde o sistema de saúde Na condição de médico e homem público preo-
pública encontra-se completamente falido. cupado com as questões de ordem social, faço o

Ao ensejo daquela data, desejo fazer alguns presente registro de conclamação a todos os meus
registros a respeito dessa área tão importante no de- colegas nesta Casa e aos nossos governantes, no
senvolvimento de qualquer nação. sentido de se realizar uma espécie de mutirão em

De fato, S~. Presidente, ao lado da educação, a favor da recuperação plena do sistema de saúde em
saúde constitui fator fundamental para o bem-estar noss.o País.
da população e deve estar sempre incluída entre as Aos profissionais dedicados ao setor, especial-
prioridades máximas dos administradores públicos e mente aos que exercem suas atividades no Rio de
dos legisladores. Janeiro, sob as mais difíceis condições de trabalho,

Não existem parâmetros mais adequados para reitero o meu reconhecimento e a certeza de conti-
se aferir o grau de desenvolvimento de um povo do nuar participando da luta por serviços de saúde pú-
que os indicadores sobre os serviços de saúde pú- blica dignos e satisfatórios.
blica, saneamento básico" controle de doenças en- Era o que tinha a dizer.
dêmicas e o próprio atendimento médico-hospitalar O SR. ROBERTO PAULINO (Bloco/PMDB -
à população. PB. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-

Infelizmente, o que se verifica no Brasil, que te, srªs e Srs. Deputados, o Governo do Estado da
modemiza sua economia, é uma continuada deterio- Par~íba entregou recentemente diversas obras na
ração, sob os mais diversos pontos de vista, do qua- região do brejo paraibano.
dro de saúde pública e dos serviços de atendimento Os Municípios de Sapé, Mari e Mulungu rece-
de nossa rede hospitalar. beram benefício,s como eletrificação rural e abasteci-

É preciso, todavia, louvar o esforço extraordi- mento dágua. E meta prioritária do Governo Esta-
nário do Ministro Adib Jatene, à frente da Pasta da dual investir na zona rural, propiciando maior gera-
Saúde, na qual tem buscado encontrar soluções ção de emprego, melhorando a condição de vida do
adequadas para mudar um sistema cujo esgotamen- homem do campo.
to determina conseqüências cada vez mais graves e Todos os Municípios paraibanos, indistinta-
profundas. A sua luta, por exemplo, por obter recur- mente, serão contemplados com a ação efetiva do
sos orçamentários com garantida vinculação para a Governador José Maranhão através do Projeto Coo-

saúde, embora tenha enfrentado dificuldades gera- perar.
das por tantas incompreensões, finalmente está pró- O SR. NILSON GIBSON (PSB - PE. Pronun-
xima de se tornar vitoriosa, com o iminente aprova- cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrlIs e
ção, nesta Casa, da Contribuição Provisória sobre Srs. Deputados, registro, com a maior satisfação
Movimentação Financeira, o chamado imposto do. que o Governador Miguel Arraes, de Pemambuco,
cheque. vai implantar eletrificação em 8 mil propriedades, ini-

Não é agradável, evidentemente, instituir-se ciando os trabalhos na próxima segunda-feira, dia
um novo imposto, mesmo nos moldes do IPMF, de 15 de abril, localizadas em 72 Municípios pernambu-
alíquota reduzida. Mas, em se tratando de uma re- canos, com um investimento da Celpe superior a
ceita que se destinará exclusivamente para os gas- R$8,3 milhões.
tos no setor da saúde, não há dúvidas de que a ini- Sr. Presidente, serão construídos 905 quilôme-
ciativa recebe o apoio da opinião pública nacional, tros de linhas de distribuição, 646 quilômetros de re-
dos mais diferentes segmentos da população, que des de baixa tensão e instalados 2.230 transforma-
anseia por melhorias imediatas em todo esse quadro dores.
caótico que atinge, sobretudo, as camadas mais ca- As obras fazem parte do Programa Luz que
rentes do nosso povo. Produz, cuja meta é eletrificar 28 mil propriedades

Estou convicto, Sr. Presidente, de que a partir este ano e 91 mil até o final do Governo Miguel Ar-
dessa decisão de se proporcionar recursos para a raes.
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o Programa Luz que Produz pretende conter o
êxodo dos habitantes da zona rural de Pernambuco
para as periferias das cidades e, ao mesmo tempo,
ampliar a produção de alimentos no Estado. Hoje,
apenas 36% das propriedades rurais pernambuca
nas têm energia elétrica e o Governador Miguel Ar
raes quer elevar esse percentual para 60% até
1998. As obras de eletrificação rural beneficiam pe
quenos trabalhadores do campo e proprietários de
sítios com até dez hectares que exercem agricultura
de subsistência.

Sr. Presidente, foram priorizadas nos 72 Muni
éípios áreas com potencial para irrigação e as de
cultivo de culturas agrícolas que favoreçam o fomen
to de pequenas indústrias. A programação de obras,
que começa na próxima segunda-feira, dia 15 de
abril, contempla Municípios da Zona da Mata, agres
te e sertão pernambucano.

O Chefe do 42 Distrito do DNER, engenheiro
Eurico Loyo, assegurou, em palestra feita na Cidade
do Recife, que a recuperação urgente dos acosta
mentos, melhoramento da sinalização horizontal e
vertical, bem assim, a construção de uma passarela
no Distrito de Ponte dos Carvalhos, Cabo Pernam
buco, a construção da duplicação da BR-101 Sul,
vão iniciar nos próximos dias. As obras devem durar
um ano e seis meses, aproximadamente, e até lá o
DNER se propõe a recuperar o trecho atual. O cro
nograma de trabalho está em fase conclusiva. A pri
meira parcela de verbas tem o valor de R$25,6 mi
lhões, inclusive registro que apresentei emenda para
as obras da BR-101-Sul (Prazeres-Cabo), devida
mente aprovada no Congresso Nacional, e segue
para sanção presidencial.

Sr. Presidente, concluo registrando que novas
barragens estão sendo construídas no sertão per
nambucano para garantir a sobrevivência de retiran
tes da seca. O Governo de Pernambuco está im
plantando em pleno sertão, nas pequenas proprieda
des, pequenas barragens. A mudança tão radical,
implantada em caráter experimental, tem tecnologia
alternativa desenvolvida pelos técnicos da ONG per
nambucana Caatinga. A construção do modelo de
barragem subterrânea desenvolvido pela Caatinga
custa pouco: apenas R$400,00, incluindo material,
ferramentas, mudas e alimentos para a famnia do .
trabalhador do campo. Este valor terá de ser pago
durante cinco anos e para cada muda de fruteira
doada pela ONG o trabalhador do campo terá de de
volver suas plantas. As mudas serão repassadas
para outros trabalhadores do campo interessados,
multiplicando seus resultados positivos.

Para conseguir uma barragem com um custo
tão baixo, a equipe da ONG percorreu todo o Nor
deste e manteve intercâmbio com todas as institui
ções que trabalham com projetos parecidos. Os téc
nicos da ONG encontraram a Cidade de Milagres,
no sertão cearense, a famnia Galdino, que, desde
1919, vive bem por causa de várias barragens sub
terrâneas construídas com paredes de barro com
pactado. Era o que procuravam os técnicos da ONG
para implantar no sertão do Araripe, onde fica Ouri
cuti e Ipubi, em Pernambuco. Antes, tentaram os
técnicos da ONG fazer barragens com pedras, mas
os custos subiram para R$800,OO. Há documentos
que indicam a tentativa de represar águas de chuva
no subsolo desde o século XIX. Além disso, a Em
brapa estimula o uso de barragens subterrâneas fei
tas com plásticos, mas a baixa durabilidade do ma
terial - o plástico se rasga em oito anos - não atrai
os trabalhadores do campo. São riecessárias algu
mas condições para a escolha do local de constru
ção da barragem. O local precisa ser de baixio, ou
seja, uma área baixa que seja o ponto de conver
gência das águas das chuvas, e que possua terreno
impermeável dos dois lados. Assim, a água é absor
vida pelo solo, mas quando .encontra a parede de
barro socado não continua escorrendo por baixo da
terra. O subsolo rochoso comum em todo o sertão
impede que o líquido represado seja absorvido.

Sr. Presidente, a barragem garante a sobrevi
vência de todas as plantas cultivada antes do verão.

A idéia da construção da barragem subterrâ
nea é salutar. Devem os técnicos da ONG continuar
nas suas implantações no sertão pernambucano
para minimizar o sofrimento do sertanejo.

Oportunamente voltaremos ao assunto.

O SR. IVAN VALENTE (PT - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De
putados, os trabalhadores sem terra dirigidos pelo
MST deram ontem uma clara demonstração de que
a sociedade brasileira mantém-se ativa a despeito
da política e das ações do Governo FHC para imobi
lizá-Ia pela repressão, pela truculência ou pela recu
sa em atender às mínimas reivindicações do povo
por melhores condições de vida.

Foram milhares de trabalhadores que saíram
às ruas das Capitais de todo o País, em impressio
nantes Marchas pela reforma agrária. Graças a açõ
es desse tipo a sociedade brasileira está tomando
consciência de que essa é de fato uma questão na
cional e não mera bandeira setorial ou algo que o
Governo deve fazer como ato assistencial a benefi
ciar alguns pobres trabalhadores sem terra. Não, Sr.
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Presidente, srªs e Srs. Parlamentares, o MST tem querem designar supressão de direitos, regressões
focalizado apropriada e competentemente este- pro- anti-democráticas de toda ordem e medidas antipo-
blema crucial. Tem chamado a atenção com grande pulares.
pertinência, por exemplo, para a escandalosa con- Os trabalhadores dizem não. Não aceitamos
centração da propriedade fundiária em nosso País, esta farsa. Não aceitamos que confisquem nossas
onde 1% dos proprietários ele terra detém a metade bandeiras. Eles afirmam alto e bom som: reforma é
das terras agricultáveis; para o caráter ultraconser- mudança real em favor das maiorias. É conquista
vador e reacionário do poder potítico enfeixado pelos que avança sobre os privilégios econômicos, sociais,
latifundiários e para o sentido economicamente anti- políticos ou culturais contra as minorias em favor
popular e irracional desse quadro, que produz safras das maiorias. Reforma é conquista de direitos, não
agrícolas semp.re muito aquém da capacidade pro- movimento para manter a exploração econômica,
dutiva do País, que prioriza produtos para exporta- social e política. Reforma é movimento que caminha
ção, que produz carência de alimentos, fome em lar- no sentido do controle social sobre a história e sobre
ga escala e desemprego. a produção material e cultural da humanidade e não

Mas há, dentre outros, mais um aspecto im- entrega dos destinos dos povos ao jogo desenfreado
portante a ser destacado na trajetória exitosa do das forças oligopolistas, batizado de mercado. Re-
Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra. Eles forma avança para afirmar a solidariedade social,
não abrem mão da independência política dos de não a irracionalidade e a violência do individualismo
baixo ao intervir na cena política. Continua como mais egoísta e socialmente letal. Neste sentido, re-
um movimento que proclama a sua convicção de forma só pode ser resultado de luta e conquista do
que se faz necessário superar o capitalismo para povo.
que os homens e mulheres possam de fato parti- O SR. FERNANDO FERRO (PT - PE. Sem re-
Ihar e democratizar a riqueza, a renda, a cultura e visão do orador.) - Sr. Presidente, solicito à Mesa di-
o poder. vulgação do programa a mim enviado do 1Q Seminá-

Esse é um movimento tanto mais significativo rio Nacional de Radiodifusão Comunitária, a ser rea-
porque ganha destaque nos meios de comunicação Iizado nos dias 23 e 24 de abril, e que contará com a
de massas sem fazer concessões à pasteurização presença dos Ministros das Comunicações e da
que a mídia tanto induz e às vezes exige. Se há algo Agricultura, ·de representantes da Comissão de De-

fesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias, da
a ser dito em poucas palavras acerca deste movi- Frente Parlamentar em defesa da Radiodifusão Co-
mento é que não é o marketing que dirige suas açõ-
es, mas, ao contrário, ele tem sabido trabalhar com- munitária, do Fórum Nacional pela Democratização
petentemente e submeter o marketing aos seus ob- da Comunicação, entre outros.
jetivos políticos. Trata-se de importante momento, no qual po-

deremos debater o processo de regulamentação da
Mas, em meio às manifestações democráticas legislação atinente às rádios comunitárias e livres,

dos trabalhadores sem terra, não estiveram ausente objetos de perseguição e repressão por parte do Go-
demonstrações em sentido contrário da parte da co- verno Federal.
ligação tucano-petebe-pefelista: vários Govemos Es
taduais, como o de Minas Gerais, mostraram clara
mente de que lado estão ao jogarem a polícia sobre
os manifestantes, promovendo espancamentos e
confiscando inclusive instrumentos - símbolos do
trabalho rural.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Parlamentares, a
movimentação dos trabalhadores sem-terra constitui
um momento apropriado para retomarmos a reflexão
sobre a idéia de reforma. Ao colocarem no centro
das atenções a questão da reforma agrária, os tra
balhadores rurais colaboram para desnudar o confis
co do conteúdo e o sentido historicamente que a pa
lavra reforma tem tido na vida política que o Gover
no FHC, intelectuais liberais e a mídia, espertamente
realizam. Com reforma o Governo e os neoliberais
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tene Senado Federal: Senador José Samey Câmara
dos Deputados: Deputado Luís Eduardo Magalhães
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambien
te e Minorias: Deputado Gilney Viana Fórum Nacio
nal pela Democratização da Comunicação: Sr. Da
niel Hertz Associação Nacional das Rádios Comuni
tárias - RADIOCOM: Sr. Antônio José de Ávila As
sociação Brasileira das Emissoras de Rádio e Tele
visão - ABERT: Sr. Joaquim Mendonça

10h -Instalação da Audiência
Dr. José Eduardo Andrade Vieira, Ministro da

Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária Dr.
Sérgio Motta, Ministro de Estado das Comunicações

Deputado Ney Lopes, Presidente da Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
Sr. Joaquim Mendonça, Presidente da Abert Dr. Da
niel Hertz, Presidente do Fórum Nacional pela De
mocratização da Comunicação Dr. José Paulo Ca
valcanti, jurista

14h - Lançamento da Frente
Parlamentar em Defesa da Radiodifusão Co.

MUNITÁRIA
Deputado Fernando Ferro
14h30min - Apresentação e Debate sobre

os Projetos de Lei em Tramitação
Dia 24-4-96
9h - Experiências Nacionais e Internacio

nais
Fórum Nacional Pela Democratização da Co

municação: Sr. Sebastião Santos
Associação Nacional das Rádios Comunitárias

- RADIOCOM: Sr. Nivaldo Tetilla Manzano
Associação Mundial de Rádio Comunitária 

AMARC: Sr. Marcus Aurélio de Carvalho Associação
Brasileira de Vídeo Popular - ABVP: Sr. Júlio Wainer

13h - Questões Técnicas, de Produção e
Linguagem e Administrativas

Associação Nacional das Rádios Comunitárias
- RADIOCOM: Sr. Antônio Zucco Jr. Associação
Mundial de Rádio Comunitária - AMARC: Sr. Mar
cus Aurélio de Carvalho Rádio Novos Rumos (Quei
mados - RJ): Sr. Ismael Lopes

15h - Ações Políticas e Organizativas
Frente Parlamentar: Deputado Fernando Ferro

Fórum Nacional: Sr. Sebastião Santos
O SR. LEÔNIDAS CRISTINO (PSDB - CE.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
S~s e Srs. Deputados novamente o Estado do Cea
rá destaca-se por suas iniciativas no campo social.
Desta vez o Programa de Revitalização de favelas,
em 400 bairros pobres de Fortaleza, foi escolhido,
por um júri intemacional, como um dos doze melho-

res do mundo e será apresentado durante a Confe
rência Habitat 2, que acontece em junho na Turquia,
promovida pela ONU.

Concorrendo com mais de 600 projetos, foi es
colhido por sua estratégia holística, que focaliza os
aspectos humanos e materiais de reabilitação de
400 favelas, sob a coordenação das entidades não
governamentais Cearah Periferia e GRET (Grupo e
Pesquisa e Intercâmbios Tecnológicos), em parceria
com o Governo Estadual e cinco Prefeituras. O Pro
jeto deverá beneficiar até o final de 1996 2.500 famí
lias, gerando 500 empregos diretos. A experiência
cearense adota o sistema de mutirão, tecnologias al
temativas, e teve início em 1988, com a construção
de cinqüenta casas na periferia de Fortaleza.

Parabenizo as entidades envolvidas e o Gover
no do Estado pelo recebimento de tão destacado
Prêmio Intemacional.

O SR. EDSON SOARES (PSDB - MG. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. De
putados, registro o início hoje, em Brasnia, de um
evento da maior importância para o Brasil e para Mi
nas Gerais. Refiro-me à solenidade de abertura, na
Câmara dos Deputados, do Projeto Minas além das
Gerais, de iniciativa do Governo do Estado, da Se
cretaria de Esporte, Lazer e Turismo e da Turminas,
que visa levar Minas Gerais além fronteiras, divul
gando sua cultura, sua culinária, sua vida, sua arte,
sua música, sua política, mostrando ao País que Mi
nas está se preparando para receber todos os brasi
leiros como amigos, como vizinhos, como turistas.
Esse é o objetivo maior do projeto que hoje o Gover
no mineiro traz a Brasília.

O SR. MARCIO FORTES (PSDB - RJ. Pro
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Deputados.

Nos próximos três dias, o Presidente Fernando
Henrique permanecerá no Rio de Janeiro, hospeda
do no tradicional Palácio Laranjeiras. Amanhã, sex
ta-feira, o Presidente da República iniciará o seu
programa com um grandioso almoço comemorativo
dos oitenta anos de fundação da Câmara de Comér
cio Brasil-Estados Unidos, que reunirá cerca de mil
empresários.

Na tarde de sexta-feira, na sede do Museu de
Arte Moderna do Rio de Janeiro, o Presidente Fer
nando Henrique lançará o Plano Plurianual do Go
verno para o período de 1996-1999, sendo a Cidade
do Rio o palco desse importante programa do Go
verno Federal. .

Em seguida, à noite, S. E~ comparecerá à
sessão solene da Academia Nacional de Medicina,
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entidade das mais tradicionais do Brasil, com 1.167 plantão sempre vulneráv~is a influê~ci~s p~lítico-

anos de existência, onde será empossado como partidárias altamente noclv~s, ~ admlnlstraçao do
Presidente honorário daquela academia. País, dos Estados e dos MunlclploS.

O fim de semana do Presidente Fernando Hen- Ademais, a iniciativa do Governo é não só per-
rique será ocupado com vários contatos políticos. versa e irracional como se mostra~ no. míni~o, ino-
Minha observação é de que no curso da mudança portuna, na medida em que o Pais vive hOJe num
institucional e conceitual por que passa o Rio de Ja- processo acelerado de desemprego e, com o fim da
neiro - desta vez o Estado do Rio e sua Capital de- estabilidade dos servidores, necessariamente ocor-
vem manter esta condição para sempre, sem ser ca- rerão demissões em massa, o que agravará ainda
pital do País ou' dividido em dois Estados - também mais o crítico quadro sociE!-l, hoje já atingindo níveis
recupera a sua importância nacional. insuportáveis.

A força de suas tradições, a solidez de suas Por dever de conscIência e também por razões
instituições e sua visibilidade internacional colabo- de natureza jurídica e até de ordem ética, só tenha a
ram decisivamente para o sucesso das ações de levar a esta Casa a minha palavra de advertência e
Governo. E o Presidente da Repúblicá, acreditando também de exortação aos setores responsáveis da
nesta realidade, vem apoiando este ressurgimento nossa sociedade para que atuem no sentido de evi-
do Rio de Janeiro tanto nos cenário nacional como tar que se consuma esse ato de violência e insensa-
no internacional, dando seqüência à sua afirmação tez do Governo de pôr fim, a qualquer custo, à esta-
ainda de 1994: O Rio é o farol do Brasil. bilidade do serviço público, sem sequer prever as

O SR. WILSON BRAGA (PDT - PB. Pronuncia gravíssimas conseqüências para a própria adminis-
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. tração e para a ordem política, social e institucional
Deputados, a reforma administrativa proposta pelo daí decorrentes.
Governo Federal ao Congresso Nacional, apesar Era o que tinha a dizer.
dos apelos demagógicos ela comunicação oficial, ~ O SR. CHICÁO BRíGIDO (Bloco/PMDB - AC.
um processo perverso .de. desmo~te. do Estado,. VI- Pronuncia o seguinte discurso.) _ Sr. Presidente, no-
sando simplesmente atingir e prejudicar os servl?o- bres pares, a tragédia do desemprego é um fator an-
res públicos, principalmente quand~ .pretend~ r~tlrar gustiante para a grande massa da população. Ela
da Constituição o instituto da est~bllldade.' ~tlnglndo carrega no seu bojo graves conseqüências, afetando
assim os princípios fundamentais dos direItos dos diretamente a economia e a sociedade, como um
servidores públicos. . .. todo. A situação de desemprego no âmbito mundial

C importante é advertir, por primeIro, que a entra num estágio preocupante ta,mbém para os paí-
reforma administrativa proposta pelo G~ve.rno ses mais industrializados como os Estados Unidos,
está centrada em premissas falsas e equlv?c_a- Canadá, França, Alemanha, Itália, Grã-Bretanha e
das; a primeira e mais grave delas a ~U.pOSIÇ~O Japão, que apresentam um número estimado em 23
de que os males acumulado~ na adm~nrstraçao milhões de desempregados, perfazendo um total de
pública encontrariam so.lu~ao .no. ~lm~les e 7% da população ativa, de acordo com dados da
abrupto desmonte dos direitos indiViduaiS dos eCOE _ Organização de Cooperação e Desenvolvi-
servidores públicos. . . mento Econômico. C órgão calcula que mais de 14

Nada mais falso. A pretexto de cornglr abu~o~ milhões de pessoas enquadram-se na faixa do de-
- e as distorções dev:m ser urgentemente COrrIgl- semprego não declarado. C quadro de desemprego,
das -, o Governo esta cometendo um grave erro, a nível mundial não é nada alentador. Segundo os
qual seja, o da generalidade, a pont~ ?e hoje procu- especialistas d~ OCDE, nos Estados Unidos, sob a
rar, obstinadamente, quebrar a estabilidade como s~ alegação de uma falsa estabilidade na área, o que
aí residisse a chave de todos os problemas da adml- salta aos olhos é o alto índice de pessoas que de-
nistração pública no País. ~. sempenham trabalhos em condições de sobrevivên-

,Quero, neste momento, f.azer uma adv~r:encla cia muito precárias, abaixo do nível considerado su-
aos nobres pares sobre os n~os ~u~ advlrao d~ portável. C Canadá, que havia registrado no início
quebra da estabilidade do servidor publico, n~ med,'- de 1994 um índice de desemprego de dois dígitos,
da em que os que exercerem cargos e funço.es pu- mostrou no final do ano passado uma queda de
blicas perderão a mínima ?ondição ?e e~er?ltá-las, 9,5%. A União Européia, com seus quinze membros,
visto que a sua p~n:nanêncla no serv~ç? publico pas- apresenta na atualidade uma taxa de 19 milhões de
sará a ser condICIonada aos admlnrstradores de pessoas à cata de emprego, sendo só na Espanha
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um total estimado em 22,9% de desempregados. ses do bloco do Primeiro Mundo impõem um modelo
Nos países que estão trabalhando para atender aos de desenvolvimento onde os capitais ultrapassam as
critérios previstos para a união monetária (até 1999), fronteiras espaciais ~ penetram nos cha~ados m~r-
a questão continua balançando em índices de 9,3% cados e:mergentes ditando as.regras do jogo, AqUI ~
na França e subindo para 11 5% na Alemanha (final modernidade traduz:~e pela hbe~dade total ao ~apl-

, , : _ tal! Esta macro polltlca econômIca, que pOSSUI de
de Janeiro deste ano), o que ju.n!amente com a Gra- concreto o sentido de se obter uma lucratividade
Bretanha tem uma representativIdade de desempre- eada--vez maior através do mercado sem fronteiras
go a mais de ~m terço do total, com indicativos de invade a privacidade do Estado, enfraquecendo-o ~
aumento nos numeroso transformando-o no vilão da história. Eis aqui o se-

No início deste ano de 1996, a Organização gundo ponto, a transfiguração da ação do Estado; a
Internacional do Trabalho (OIT) lançou um docu- redução de seu papel na economia a um mínimo de
mento no qual mostra os resultados globais de intervenção, de atuação e sustentação; a um mínimo
uma pesquisa realizada por ela, tratando da ques- de investimentos públicos. A ordel)1 é a pri~atização

tão, onde afirma que o número de desempregados de toda a estru~~ra ~este Estado.: E a falencla do Es-
a nível mundial já alcança a faixa dos 890 milhões tado! A cons,e:quêncl~ é a reduçao de postos de tra-
de potenciais trabalhadores, A pesquisa mostra balho. A pohtlca SOCial é a d.o ~esempreg?,. ou me-

, _. , . Ihor, a do programa de demlssoes voluntanas para
tambem que o, Jap~o contInua com,o I.ndl,ce de de- total atendimento à política de globalização da eco-
s~mpr~go m~l~ baiXO entre as pnnclpals. econo- nomia. Como terceiro ponto, vivenciamos, tanto na
mIas Industnahzada~, mas, mesmo aSSim, sua indústria quanto na agricultura e mesmo nas ativida-
taxa começou a subir de 2,7%, em dezembro de des terciárias, um rápido avanço tecnológico, que,
1994, para 3,2%, em dezembro de 1995, Os paí- além de obter tecnologias de alta produtividade, pro-
ses asiáticos como Filipinas, Coréia do Sul, Malá- cura também o aumento da lucratividade sem o
sia, Cingapura, Hong Kong, bem como Israel ainda peso trabalhista. Há uma luta desencadeada pela
são resistentes à tendência mundial do desempre- frenética busca por uma produção cada vez maior,
go como um rolo compressor. A OIT também cha- com o menor número de trabalhado!es. Eliminam-se
mou a atenção para o fato de que países industria- as áreas de t~él:balh_o expulsando ,nao só os. s~m ~u
Iizados, que utilizam programas de treinamento ~ de p?uca quallflCB:çao como também os pr~fl~slonals
reciclagem de mão-de-obra sem ocupação mas- ~ualIflcados.e ~ntlgos. O e~emplo no Brasil e o pro-

. _, , Jeto de demlssoes voluntánas apresentado aos ser-
caram.a real. dlmensao d? ~Ivel do dese,mprego.. E vidores do Banco do Brasil (e bancos estaduais),
~as economias em translç~o dos ex-palses. socla- que se vêem obrigados a negociar suas demissões
listas,e daqueles que estao e.m d~senvolvlmento a troco de uma mísera indenização, em plena época
tambem ocorre. o mesmo, pOIS nao se leva em de recessão. E aqui podemos citar o projeto banca-
consideração o subemprego e a mão-de-obra do pela Caixa Econômica Federal de socorro aos
ociosa. E, na África, as poucas estatísticas dispo- Governos Estaduais que se encontram em estado
níveis mostram elevação das taxas de desemprego. de dificuldades financeiras, que, para concessão do

As pesquisas e informações levam-nos a empréstimo, impõe uma série de exigências, dentre
uma única conclusão: a de que o desemprego el~s um programa de demiss~o ?O fu_ncionalismo pú-
está instalado e se alastra por toda a superfície bhco, al~m da ~odemos~ p~vatlzaçao de empresas
do planeta. Os números podem camuflar a pro- estaduais. A CaIxa Economlc~ ~e~e!~1 empresta ao
fundidade desta realidade mas não mentem en- Estado rec~rrente uma q~~ntla ,!nson? ~e rec~rsos

_ ' . _ _ a serem aplicados em polltlcas ditas publicas a JUros
q.uanto apres:ntaç~o de uma sl.tuaçao de urgTn; baixos de mercado. Juros módicos para os que con-
cla em soluç~es. E ~ mal do fInal do século. E traem'o empréstimo e pesados para os que sofrem
um prob~em.él: mt.ernaclonal! , . . _ _ suas duras conseqüências, a classe trabalhadora,

. As J~stl!lcatlvas para ~sta caotl.ca sltuaça? s~o que nesta transação comercial vê-se desempregada
mUitas, pnnclpalmente partindo do sl~tema capltalIs- em nome de um contrato assinado entre as partes
ta, explorador, concentrador~ e:xpropnador, d~preda- interessadas, no qual as aplicações dos recursos
dor, que tem como meta e urtlca preocupaçao o lu- nunca advêm de forma clara transparente.
cro imediatista. O problema do desemprego é muito '_
complexo, mas dentro de uma série de fatores que .S~bemos .~ue ,a questao do ~ese~pr~go no
podem explicar a questão do desemprego destaca- ~rasll e consequ~ncla estrutural da ~I~uaçao Intem~-
mos, resumidamente, alguns itens, como ponto de clonal e que o discurso da classe dirigente do Pais
partida para análise. O primeiro ponto é a questão está bem afinado com a política econômica, de cará-
da globalização da economia, sobre a qual os paí- ter liberal, imposta como solução para o desenvolvi-
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mento brasileiro. Sabemos também que o Brasil
apresenta um quadro específico em função de fato
res como as altas taxas de juros e restrições credití
cias, que inibem investimentos e aceleram o desem
prego; como a falta de um regime fiscal adequado; a
política de comércio exterior que favorece a importa
ção.

Numa tentativa de minorar o problema do de
semprego, o Ministério do Trabalho propõe a con
tratação temporária de trabalhadores, sem levar
em consideração a história das conquistas traba
lhistas no Brasil. Não basta ter apenas consciên
cia da gravidade do problema e atuar com políti
cas compensatórias por soluções imediatistas. O
que fazer com os nossos desempregados? Como
fica o cidadão brasileiro numa situação como esta
de crescente desemprego, de falta de perspecti
vas de melhoria de vida? Onde estará esta massa
de desempregados senão na marginalidade, nas
rotas dos crimes, da prostituição e do tráfico de
drogas. Combater com eficiência os bandidos é
um fato que gera boas matérias para a mídia e
também bons resultados para a população, por
que não? Mas cair apenas na malha do combate a
cidadãos, matando e prendendo os bandidos será
a solução para o problema? Nobres pares, é par
tindo de questionamentos como esses que pode
remos avistar a luz no final do túnel; é que podere
mos discutir com precisão os sérios problemas
que afetam a nossa população, redundando em
algo de mais concreto. O Brasil precisa priorizar a
produção e o emprego, remodelar a sua política
econômica, defender a sua estrutura produtiva e de
mercado de trabalho, constituindo em si mesmo o
seu próprio projeto de desenvolvimento para explo
ração de suas potencialidades. A redução da jorna
da de trabalho pode ser um dos recursos para o
combate ao desemprego; além da ampliação da se
guridade social, da capacitação dos recursos huma
nos com programas de educação e treinamento. Se
não houver o arregaçar as mangas da classe política
desse País, dos segmentos organizados da socieda
de, da população em si, para juntos travarem
uma luta contra propostas evasivas e que ser
vem ao neoliberalismo, o desemprego, que não
é pequeno, se ampliará e tomará rumos que não
deixarão nenhuma forma de controle para o
mesmo. A geração de empregos tem que ser
prioridade do Governo!

Sr. Presidente, peço a V. Ex!! que autorize a
transcrição nos Anais da Casa do artigo do Sr. José
Ribamar Bessa Freire sobre o caso Diolinda. Peço

também que encaminhe requerimento de informaçõ
es a S. E~ ô Sr. Ministro da Saúde para que preste
esclarecimentos sobre o Sistema Único de Saúde do
nosso País.

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA
DOR

A HISTÓRIA, DIOLlNDA

Quem faz a História? Quais são os agentes do
processo de transformações políticas, sociais e eco
nômicas? A implantação da jornada de oito horas de
trabalho no Brasil é fruto de uma canetada de Getú
lio Vargas ou é conquista dos trabalhadores, em gre
ve .e passeatas de protesto? Qual é o palco onde se
desenrola a cena histórica? Os atores históricos
eram aqueles que estavam dentro do Teatro Amazo
nas, assistindo a apresentação de Carreras, ou os
que estavam na manifestação lá fora? Ou ambos?

A versão oficial, difundida nas escolas, ensina
que quem faz a história são exclusivamente alguns
indivíduos, maquiados e apresentados como gran
des heróis. Generais, banqueiros, políticos, presi
dentes, govemadores, ministros, senadores, enfim
os encasacados. Confere-se ao comportamento
desses indivíduos um caráter de excessão e anula
se a ação dos outros. A plebe ignora, aparece ape
nas como platéia passiva do desfile desses persona
gens, sem direito a aplaudir ou vaiar.

Mas não é só o povo que está fora desse pro
cesso. A história sem massas é também uma histó
ria sem mulheres. Os heróis são todos homens. Sé
rios, solenes, irreais e chatos-de-galocha. Quase
sempre, uns safadões. As mulheres, relegadas à
cama e à cozinha, não aparecem nem como figuran
tes, nem sequer como mães, já que esses heróis
pré-fabricados parecem ter saído de provetas ideoló
gicas e não de útero matemo. Herói de meia-tigela
não tem mãe.

Por essa razão, a atuação de Diolinda Alves de
Souza, líder dos sem-terra, está empapada de signi
ficado histórico. Ela coloca no cenário político do
País a figura da mulher lutadora, mas sobretudo a
ação coletiva dos humildes, dos lascados, dos opri
midos, dos pequenos e anônimos que combatem
pela reforma agrária no Movimento dos Trabalhado
res Rurais Sem-Terra (MST), tornando-se, desta for
ma, agentes do seu próprio destino.

Pela segunda vez, Diolinda é separada de seu
filho de dois anos, presa e humilhada como se fosse
uma criminosa. Tudo isto, por decisão de um juizi
nho de Pirapozinho, interior de São Paulo, que a
acusou de formação de quadrilha. Nessa perspecti-
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va, uma assembléia de trabalhadores reunida para pido avanço da economia mundial, rumo à globaliza-
encaminhar·suaslutas é considerada formação de ção dos mercados.
quadrilhas. Enquanto as verdadeiras quadrilhas, de O Projeto Selo Verde foi um dos assuntos le-
colarinho branco, continuam impunes. vantados pelo programa. Com o crescimento da

Felizmente, o Superior Tribunal de Justiça produção orgânica, que dispensa o uso de agrotó-
(STJ) derrubou a decisão de Pirapozinho, permi- xicos, adubos químicos, aditivos artificiais e insu-
tindo que Diolinda volte ao seu filho e à luta dos mos, o Ministério da Agricultura está criando uma
sem-terra. Um dos ministros do STJ, Ademar certificação de qualidade orgânica que possibilita-
Maciel, ao votar, fez uma análise da situação rá ao produtor brasileiro fornecer tais produtos
fundiária no País, defendeu os sem-terra e con- para a União Européia, onde nada entra sem um
siderou a luta do MST como a tentativa de reali- certificado de qualidade. Os Estados Unidos e a
zar uma reforma agrária feita de baixo para cima Europa movimentam, cada um, cerca de 4 bilhões
'por um clamor popular, já que o Governo não a de. dólares anuais com o mercado de produtos or-
faz. Ele criticou com veemência a política fundiá- gânicos.
ria e perguntou se, diante desse quadro, os sem- O Ministro José Eduardo ressalta as vanta-
terra não estariam lançando mão do legítimo di- gens da agricultura orgânica não só economica-
reito de resistência. O ministro, portanto, reco- mente, mas também como um importante controla-
nheceu os camponeses sem terra como fazedo- dor biológico, que mantém o equilíbrio do meio
res de história. ambiente, contribui para a conservação do solo e

A mesma elite neoliberal que fala em modem- o aumento da fertilidade, trazendo, ainda, beneff-
izar o País mantém uma estrutura fundiária retrógra- cios para os consumidores, que têm a opção de
da, irracional e injusta. A bancada ruralista no Con- um produto sem aditivos químicos, sem riscos
gresso Nacional quer que o País entre no séc. XXI para a saúde nem dano algum ao meio onde vi-
como uma grande capitania hereditária, com muita vem.
terra concentrada em poucas mãos improdutivas e A qualidade também vai-se fortalecer na pe-
milhões de trabalhadores sem ter um pedaço de cuária, com o Selo do Novilho Precoce, que, sob
chão para plantar. As mudanças que se fazem ne- rigoroso controle, desde a produção até a comer-
cessárias dependem, no entanto, da capacidade de cialização, permite o abate do novilho em 20 me-
luta e do êxito das Diolindas e dos anônimos sem- ses, em vez dos 48 meses regulares na criação
terra. Neles, nesses fazedores de história, está de- comum. Vai acabar o desperdício de tempo e es-
positada a sorte do Brasil. paço, dobrando a produtividade das pastagens e

O SR. NELSON TRAD (Bloco/PTB - MS. Pro- reduzindo-se os gastos com a alimentação. A
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sras e meta, a médio prazo, é elevar a taxa média de
Srs. Deputados, a agricultura brasileira está toman- desfrute anual no Brasil dos atuais 16% para 21 %,
do uma nova direção, em busca de um choque de mais próximos do índice de 30% dos países de-
capacidade de competir. Dentro deste cenário, dian- senvolvidos.
te do Mercosul e do acordo da Organização Mundial O Selo do Novilho Precoce, pela identificação
do Comércio (OMC), o Ministro da Agricultura, José do produto, também vai permitir ao consumidor sa-
Eduardo de Andrade Vieira, e sua equipe técnica es- ber exatamente o que está comprando. A proposta
tão trabalhando para tomar viável uma produção do Ministério é que a carne seja desossada, emba-
mais barata e de melhor qualidade, além de garantir lada nos frigoríficos, sendo posto o selo, informa-
mais espaço para os produtos brasileiros no merca- ções sobre textura e área de corte. O selo também
do internacional. Com esse objetivo, o Ministro José ajudará a inibir a atuação dos abatedouros clan-
Eduardo lançou, na terça-feira, dia 26 de março, o destinos.
Programa de Qualidade Total na Agricultura, em Os corredores de transportes multimodais tam-
parceria com o Sebrae. bém integram o Programa de Qualidade Total do Mi-

Pela TV Educativa, via Embratel, o programa nistério da Agricultura. Cotados como fundamentais
foi transmitido para os 27 Estados onde estão locali- na redução dos custos de escoamento da safra, vão
zadas as Delegacias Regionais e empresas vincula- estimular o uso de ferrovias, hidrovias e portos, sis-
das ao Ministério da Agricultura, incentivando a bus- temas mais integrados que deverão substituir o tra-
ca de qualidade. Para o Ministro José Eduardo, isso dicional transporte rodoviário, que, sendo caro e ine-
é reflexo de uma nova realidade que surge com o rá- ficiente, eleva o Custo Brasil dos produtos agrícolas,
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prejudicando a economia nacional. A proposta é in- des de classe, faculdades e centros de pesquisa.
tegrar racionalmente as áreas de produção e os cen- Além disso, o Guia do Produtor estará à disposição
tros de consumo do País, fortalecendo as alternati- do público nos endereços de atendimento do Minis-
vas de transporte do Brasil, hoje muito defasadas tério em todo o País e através da Internet, pelo en-
em relação a outros países. dereço HlTp:lIwww.Borworld.com.br/produtor.

Ainda nesta safra, deverá funcionar o Cor- O Ministro José Eduardo acredita ser a mod-
redor Centro-Leste, ligando, por ferrovia, os cer- ernização indispensável. Por isso, o Ministério conti-
rados centrais de Goiás e totalizando mais de 2 nuará a incorporar tecnologias cada vez mais avan-
mil quilômetros de hidrovias navegáveis oito me- çadas para estimular a capacidade de competir dos
ses por ano. Ainda este ano, o Corredor Nordes- produtores brasileiros.
te também começará a funcionar, otimizando o Devemos aplaudir a iniciativa do Ministério da
transporte de grãos dos cerrados centrais de Agricultura e esperar dias melhores para a nossa
Goiás, Minas Gerais e Bahia, por ferrovias e competitividade no mercado internacional.
pela hidrovia do São Francisco, abastecendo os Era o que tinha a dizer.
agricultores de Pernambuco, Ceará e Paraíba. Durante o discurso do Sr. Nelson Trad
Num ~rimeiro mo~ento, os c~stos de ,tr~nsporte o Sr. Wilson Campos, 1!l Secretário, deixa ~
dever~o ser reduzidos em 30}lo e, a medlo prazo, cadeira da presidência, que é ocupada pelo
em 60 }lo. Sr. Wilson Braga, 4!l Suplente de Secretário.

O projeto de apoio ao desenvolvimento à fruti- .
cultura irrigada no Nordeste também é destaque no O SR. PRESIDENTE (~llson Braga) - Conce-
Programa de Qualidade Total. O Ministério da Agri- do a palavra ao Sr. Paulo ~alm. . _
cultura pretende promover a infra-estrutura necessá- O SR. PAULO ~AIM (PT - RS. Sem revlsao
ria para a implantação de projetos de irrigação no do orador.) - ~r. Presld~nte, srªs e Srs. Deputados,
semi-árido nordestino. O objetivo é tornar viável a que~o encaminhar à Me~a, para qu~ conste dos
hortifruticultura na Região, que hoje tem um poten- ~nal~ da Casa, um ,comunicado que mln,ha Assesso-
cial produtivo de cerca de um milhão de hectares e na divulgou para a Imprensa. ~enho batido ~e frente
poderá gerar empregos e diminuir o êxodo rural no com o Governo. 24 horas ~or dia, e com r~ao. Mas,
Nordeste, além de garantir ao Brasil a posição de pelo. menos h?}~, ele p~atlcou um gesto Importante:
primeiro produtor ;rlundial de frutas, podendo tam- publl?Ou n,o Dl8rlo Ofic!al u~ decreto reconhec~ndo
bém chegar à liderança nas exportações do setor. a validade da Convençao n 158, da OIT. Isso tira a

'. ,.. dúvida sobre o direito de os empresários poderem
Os ~v~nços do Mmlsteno d~ Agncul~ura tam- continuar demitindo os trabalhadores como bem en-

bém segUlrao na forma de ~arantlr a qu~lIdade, le- tendem. A partir de hoje, não pode haver no País
vand? em conta to~~ a cade!a de produça~, através nenhuma' demissão sem justo motivo. Isso está re-
do Sls:~ma de Analise dE~ RISCO, e Controle ~e Pon- gulamentado pelo decr~to que saiu hoje no Diário
tos Cnt,?os (ARCPC), em ~arcen~ com o Instituto In- Oficial. Já dizíamos que não cabia lei complementar.
teramencano de Cooperaçao Agncola (IICA). O con- Felizmente o Governo acordou e publicou o decreto
trole será mais rigoroso em r~lação às matéri~s-pri- no dia de h~je.
mas, aos processos e ao ambiente de produçao. No
setor pesqueiro, até o final deste ano, 80% das em- COMUNICADO A QUE SE REFERE O
presas exportadoras deverão receber auditoria técni- ORADOR

ca do Ministério para a validação de seus progra- Brasnia, 11 de abril de 1996
mas.

Além do Programa Qualidade Total, também
foi lançado o Guia do Produtor, que, de forma ob
jetiva e descomplicada, vai informar os serviços
prestados pelo Ministério, as condições para o
atendimento, prazos, endereços, locais de entrega
e recebimento de produtos e documentos e outras
informações para tornar mais ágil o atendimento
ao público.

A primeira tiragem, com 80 mil exemplares,
será distribuída para escolas, cooperativas, entida-

COMUNICADO À IMPRENSA

DECRETO REGULAMENTA A CONVENÇÃO Nº 158
NENHUM TRABALHADOR PODE MAIS SER

DEMITIDO SEM UM JUSTO MOTIVO

Conforme o Deputado Paulo Paim, agora não
resta mais nenhuma' dúvida: os trabalhadores brasi
leiros estão protegidos contra a demissão imotivada.

Felizmente o Governo assumiu a sua respon
sabilidade e publicou no Diário Oficial de hoje, De-
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ereto regulamentando a aplicação imediata da Con
venção nll 158 da OIT.,

Diz Paim, felizmente, porque alguns empresá
rios não queriam aplicar ~ 158 alegando que deveria
haver uma lei complementar para esse fim.

Assim, qualquer empregado que for demitido e
que não concordar com a justificativa alegada pelo
empregador poderá recorrer à Justiça, que por sua
vez, decidirá por sua reintegração ou não ao empre
go. A Convenção ainda garante que, mesmo no
caso de demissão, deverá ser assegurado ao traba
lhador um aviso prévio razoável ou uma indeniza
ção, a não ser que a demissão seja por falta grave.

Alerta ainda o deputado, que a Convenção nll

158 está em pleno vigor desde o dia 6 de janeiro de
1996, pois foi retificada junto à OIT, em janeiro de
1995, e o próprio texto manda que ela entre em vi
gor um ano após a retificação. Isso significa que to
dos os trabalhadores demitidos a partir de 6 de ja
neiro deste ano têm direito a recorrer quanto à justi
ça das demissões.

Paim ainda destaca que o art. 13 da referida.
Convenção garante que em caso de demissão o em
pregador terá que consultar e informar com antece
dência, tanto o empregado quanto o Sindicato da ca
tegoria.

Com o fim da polêmica sobre a aplicação da
158, Paim reconhece que esta é a única medida
concreta adotada pelo Govemo para inibir as demis
sões. Lembra o deputado que o tal de contrato tem
porário apresentado pelo Ministro Paulo Paiva é
uma brincadeira de mau gosto que vai na linha de
incentivar as demissões, ao invés de coibi-Ias.

Paim finaliza dizendo que a partir de hoje esta
rá remetendo correspondência a todos os Sindicatos
de trabalhadores, com o objetivo de instrumentá-los
para exigir o cumprimento da. Convenção nll 158 da OIT.

O SR. FLÁVIO ARNS (PSDB - PRo Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs.
Deputados, é abominável!

Pelo Brasil inteiro, instituições mantidas pela
comunidade, honradas, corretas e com relevantes
serviços prestados à população estão sendo execu
tadas judicialmente pelo INSS.

Este órgão federal - que deveria ter sintonia
com os compromissos sociais reiterados em diver
sas oportunidades pelo Presidente Fernando Henri
que Cardoso e, mais, deveria demonstrar capacida
de para assumir suas incumbências na área social 
está, via Justiça, pedindo a penhora dos parcos
bens das entidades filantrópicas para assegurar a
cobertura de discutíveis débitos relativos à cota pa-

tronal da Previdência, da qual, paradoxalmente, elas
estão dispensadas do pagamento pela Lei nll

8.212/91.
O quadro é terrível, desonroso para uma Na

ção que aprendeu a ver unicamente nas ações da
comunidade a preocupação com a realização dos
mais básicos direitos dos segmentos desassistidos,
carentes, da população. A pedido do INSS, a Justiça
está penhorando até cadeiras de rodas e bens dos
presidentes das instituições filantrópicas, pois muitas
delas nem patrimônio têm, como não poderia ser di
ferente. Está levando entidades à hasta pública. Só
não pedem a penhora das crianças, dos adolescen
tes, dos idosos e dos portadores de deficiência aten
didos porque não teria cabimento tamanho despro
pósito.

Queremos crer que o Presidente da Repú
blica não autorizou tanta desfaçatez. Talvez até
desconheça esta situação arquitetada pelos in~

sensíveis dirigentes do INSS. Porém, com certe
za, alguém hierarquicamente logo abaixo dele
está respaldando o órgão em sua empreitada
descabível, injusta, desumana e que afronta a
dignidade de milhares de brasileiros que deve
riam, isto sim, merecer do Poder Público respei
to e, principalmente, as atenções mínimas que
requerem nas áreas de educação, de assistência
sócial, de saúde. '

Até o ano passado, as entidades que ainda ti
nham débitos relativos à cota patronal da Previdên
cia estavam quitando-os através da sua transforma
ção em prestação de novos serviços à comunidade,
instrumentalizados em convênio com a LBA.

Com a extinção da LBA - levada a termo pelas
medidas que, em 1995, desmontaram a estrutura
oficial voltada à área social, sem, contudo, estabele
cer sucedâneos -, o INSS alega não existirem mais
caminhos para a transformação dos débitos na for
ma de prestação de serviços Assim, tem que cobrar
as dívidas. E, se a instituição filantrópica não possui
dinheiro vivo para quitar o tributo, então que se pe
nhorem os seus bens pela via judicial.

Este é o caminho mais prático, mais cômodo,
entendem os burocratas do INSS, desconsiderando
todo o trabalho comunitário das instituições e des
considerando as necessidades dos cidadãos brasi
leiros atendidos. Mais: com esta atitude evidenciam
sua ótica obtusa, sua má vontade e a sua incapaci
dade de propor e estabelecer altemativas legais
para não penalizar aqueles que se dispuserem, vo
luntariamente, a estender a mão ao próximo.

É uma vergonha!
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Enquanto a Nação vê a composição com os rombado o Cartório de Crimes de Teixeira de Freitas
grandes grupos, vê o SOGorro oficial a bancos priva- e incendiados centenas de processos que estavam
dos mal administrados e falidos, vê os conchavos correndo na Justiça daquele Município. Nenhum
para remendar o sistema previdenciário, vê favoreci- desses fatos, sem exceção, foi apurado.
mento a setores que só prejudicam o Brasil, a Nação Sr. Presidente, o caso do jomalista Ivan Rocha
também vê, pasma, esta cruzada inominável do está completando cinco anos, e ninguém foi para a
INSS contra instituições comunitárias probas, carido- cadeia; não foram encontrados os culpados nem se-
sas, compromissadas tão-somente com os segmen- quer o corpo do jomalista. Até hoje não se tem o re-
tos excluídos da população. surtado do laudo sobre a explosão da rádio ou que

Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputados, esta material foi utilizado. NãÇ> se tem absolutamente
Casa do povo não pode ficar impassível diante das nada. O Sr. Juan Planels Rós encontra-se foragido
atrocidades que estão sendo perpetradas pelo INSS desde 1992. Não se tem qualquer informação a res-
contra as instituições assistenciais mantidas pela co- peito da punição dos responsáveis que o tiraram da
munidade e contra os cidadãos a quem elas aten- penitenciária, de dia, inclusive escoltado por poli-
demo Esta Câmara dos Deputados tem a obrigação ciais. Agora temos a notícia do incêndio criminoso
de se manifestar junto ao Presidente da República, do Fórum, que ocorreu entre o meio-dia e as
junto ao Poder Judiciário, exigindo o fim desta per- 12h30min, sendo queimados os processos. O mais
seguição. grave de tudo é que foi até o local UfTl perito de uma

Enquanto o Poder Público, do alto do seu pe- cidade vizinha não portando qualquer instrumento
destal, não demonstrar vontade política em imple- de trabalho. Ele apenas apareceu para dar a decla-
mentar ações que efetivamente atendam as crian- ração de que era impossível fazer alguma coisa,
ças, os adolescentes, os idosos e os portadore's de mas a maleta para a retirada de impressões digitais
deficiência desamparados, não podemos calar nos- não foi levada.
sa voz. E, se o Poder PLlblico não é capaz de provi- Sr. Presidente, faço este registro, solicitando
denciar as estruturas e os recursos exigidos pela aos Deputados da Bahia e a todos os políticos do
área social, que, pelo menos, não puna aqueles que País que atentem para essas questões que ocorrem
assumem, com a mais perfeita eficiência e probida- em nosso Estado. Na Bahia, principalmente no Mu-
de, a tarefa que lhe caberia. nicípio de Teixeira de Freitas, a Justiça é cega,

Era o que tinha a di.zer. muda e também pega fogo.

O SR. UBALDINO JÚNIOR (PSB - BA. Sem O SR. JAIR BOLSONARO (Bloco/PPB - RJ.
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srl's e Srs. De- Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
putados, Teixeira de Freitas, Município importante Deputados, ainda não quero conSiderar um mons-
do extremo sul do Estado da Bahia, tem sido palco trengo o substitutivo da PEC nº 173, referente à re-
de acontecimentos estranhos e violentos nos últimos forma administrativa, do nobre Deputado MÇ>reira
anos. Lembro bem que em 1991 - e no próximo dia Franco, pois pretendo estudá-lo com mais profundi-
22 fará cinco anos - foi seqüestrado e assassinado dade neste fim-de-semana.
o jornalista Ivan Rocha. Naquele mesmo ano, tam- De antemão, já adianto que muita coisa
bém em Teixeira de Freitas, próximo às eleições, as- deve ser mudada nessa proposta do Deputado
sistimos à explosão de uma emissora de rádio da ci- Moreira Franco, representante do Rio de Janei-
dade, a Caraípe FM. ro, assim como eu, principalmente no tocante às

Em 1992, assistimos ao então candidato, atual Forças Armadas e forças auxiliares, para que
Prefeito do Município, participar de um conluio com evitemos injustiças ou discriminações nessas
um assassino que cumpria pena na Penitenciária de corporações.
Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Na época, o referido Quem já foi militar - o meu caso - sabe muito
candidato, compensando uma transação imobiliária bem que, no tocante a tratamento, existe um afasta-
gigantesca, patrocinou a fuga dessa penitenciária de menta muito grande entre oficiais e praças. Quanto
Juan Planels Rós, espanhol naturalizado brasileiro, às forças auxiliares, é inadmissível, no meu enten-
condenado por 56 crimes de caminhoneiros na Ba- der, a desconstitucionalização dos órgãos de segu-
hia e no norte de Minas Gerais. rança pública, bem como o regime previdenciário

Para espanto da opinião pública, mais uma próprio, que considero uma meia conquista, porque
vez, no último dia 29 de março incendiaram o Fórum ainda não foi completada. Esse é o objetivo que está
Municipal. Pasmem V. EXªs, mas naquele dia foi ar- sendo conseguido na PEC nQ 33, mas a que trata da
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reforma administrativa revoga o dispositivo de unia Até as praças das forças auxiliares dos Esta-
emenda que está em tramitação nesta Casa. dos são julgadas em fóruns militares. Por que não a

Quem teve oportunidade de ir um pouco nos~ praça, o subtenente, o sargento, o cabo e o
mais além pode verificar que a PEC nSl 388, de soldado? Quando é constituído um conselho de dis-
origem do Poder Executivo, faz modificações na ciplina para excluir esses militares das Forças Arma-
PEC nSl 173, do Deputado Moreira Franco, que, das, sequer direito a advogado eles têm. Aliás, direi-
por sua vez, altera a PEC nll 33. Há alguma coi- .to...tê.ol, mas são proibidos de se fazer acompanhar
sa errada acontecendo, ou então querem manter por ele. Na maioria das vezes, vão sem advogado,
o Congresso apenas batendo cabeça, e o Execu- porque não têm como contratá-los. Então, seria mui-
tivo continua legislando através de medidas pro- to mais justo que o Deputado Moreira Franco, neste
vis6rias. caso, previsse também a possibilidade de as praças

No tocante aos militares, o miniconstituinte Mo- terem direito de defesa, logicamente perante um tri-
reira Franco resolveu mudar um dispositivo na Cons- bunal militar de caráter permanente em tempo de
tituição que não faz parte da proposta inicial dó Exe- paz.
cutivo. A Constituição dispõe que o militar em ativi- O SR. HUMBERTO COSTA (PT - PE. Pronun-
dade que aceitar cargo público ou permanente será cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrBs e
transferido para a reserva, logicamente se esse car- Srs. Deputados, ocupo a tribuna na tarde de hoje
go for no magistério. O nobre Deputado Moreira com dois sentimentos: espanto e decepção.
Franco coloca, nesse dispositivo constitucional, na Espantado estou ao ver como acusados de
frente da palavra reserva, a expressão não remune- corrupção no Brasil, e mais especificamel')te no meu
rada. Estado, Pernambuco, conseguem se tomar vítimas

É triste, porque tenho certeza de que, nesta quando contam com apoio de altas autoridades da
República e do Estado.

Casa, sou um representante do setor militar. O De- Vamos aos fatos: em dezembro de 1992, o ex-
putado Moreira Franco poderia ter tido um mínimo Depútado Estadual, e atual administrador de Fer-
de consideração em relação a este Parlamentar; nando de Noronha, Elias Gomes, denunciou o ex-
conversando comigo sobre esse assunto. É .lógico Superintendente da Rede Ferroviária Federal em
que ele me convidou uma vez, mas considero que. Recife, o Sr. Fernando Jordão de Vasconcelos. Foi
foi um convite mais de mentirinha do que realmente uma denúncia fundamentada no Relatório de Inspa-
para discutir esse assunto, porque, naquela tarde, ção Extraordinária realizada pelo Tribunal de Contas
não o encontrei. Conversar com o Deputado Moreira
Franco sobre esse assunto é um tanto quanto difícil, da União (TCU) na RFFSAlRecife, em 31 de março

de 1992.
mas ele tem tempo para ouvir as assessorias parla- Neste documento, o Superintendente da épo-
mentares e militares e, por que não dizer, os pró- ca, o Eng. Fernando Jordão, é apontado como
prios Ministros militares que o procuram nesta opor- principal responsável por cinco irregularidades
tunidade. ocorridas durante a implantação da Ferrovia

Temos que legislar para o povo, e a tropa, no Transnordestina, e é citado a recolher aos cofres
meu entender, é povo. Com esta expressão não re- públicos, conjuntamente com outros ferroviários, o
munerada, os Ministros militares querem apenas e valor atualizado de aproximadamente dois milhões
tão-somente coibir a saída dos militares para o ma- de reais. O citado relatório foi aprovado, por unani-
gistério. midade, pelos Ministros do TCU em reunião plená-

O mais grave está aqui, num inciso dà substitu- ria no dia 8 de setembro de 1992, e estes ordena-
tivo do Deputado Moreira Franco que estabelece ram a conversão do processo em tomada de con-
que o oficial só perderá o posto e a patente se for tas especial (...).
julgado indigno do oficialato ou com ele incompatí- A RFFSA, por determinação do TCU, realizou
vel, por decisão de tribunal militar de caráter perma- inquérito administrativo e confirmou a responsabili-
nente em tempo de paz. Muito justo esse dispositivo, dade de Fernando Jordão, que foi afastado do cargo
mas ele se aplica apenas aos oficiais. E quanto à em 27 de janeiro de 1993 e apenado com trinta dias
praças, aos subtenentes, suboficiais, sargentos, ca- de suspensão, em 1SI de fevereiro de 1994, por deci-
bos e soldados? Vão continuar sendo excluídos são do Conselho de Administração da RFF8A.
como o são no momento, a bem da disciplina, sem o Além dessas duas citações de responsabilida-
seu sagrado direito de defesa junto a um tribunal militar? de, Sr. Presidente, o Sr. Fernando Jordão foi mais



A Cidade

A História de um povo deve ser preservada

Como sabemos, a cidade é o lugar onde as
classes sociais historicamente têm-se confrontado.
O Estado deveria cumprir o papel de mediador das
desigualdades sociais, fomentando o surgimento de
políticas públicas, principalmente para as áreas me
nos favorecidas.

O surgimento de Fortaleza, está intimamente li
gado ao processo de formação urbana brasileira.
Entretanto, seu surgimento teve algumas particulari
dades. Sua localização foi movida por fatores de de
fesa e conquista do território e não por interesses de
exploração econômica da época, portanto excluindo
a da economia colonial.

Somente na segunda metade do século XIX,
por conta da exportação de algodão, é que Fortaleza
insere-se na economia nacional e internacional
como centro exportador de algodão, ao adquirir este
produto grande cotação no mercado internacional.

Com o desenvolvimento comercial advindo
desta nova situação econômica, Fortaleza foi-se
construindo como um centro urbano modernizado,
viabilizando a chegada do trem, o bonde, o navio à
vapor etc. Era aos poucos visualizado o Progresso.
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uma vez responsabilizado por irregularidades na im- O SR. JOSÉ PIMENTEL (PT - CE. Pronuncia
plantação da Transnordestina. Em julho de 1994, a o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.
Secretaria de Controle Interno do Ministério dos Deputados, Fortaleza é uma cidade cantada em pro-
Transportes (CISET/MT), após realizar auditoria na sa e verso por grandes compositores brasileiros.
RFFSAlRecife, determinou que esse órgão proce- Basta lembrar a Praia de Iracema, a Beira-Mar, a
desse ao levantamento da Tomada de Contas Espe- Ponte Metálica, que certamente as pessoas saberão
cial, objetivando indicar responsáveis e o montante para onde viajaram em suas férias. Fortaleza, com
do prejuízo causado ao erário. No final desse pro- suas belezas e sua vida cultural intensa, encanta tu-
cesso, a RFFSA responsabilizou, mais uma vez, o ristas de todo o País e do Mundo.
Sr. Fernando Jordão. No próximo dia 13, sábado, Fortaleza estará

A principal conclusão diante desses fatos fazendo aniversário, são 270 anos de história.
que relatamos, Sr. Presidente, Sr~s e Srs. Depu- Quero aproveitar este pronunciamento para pa-
tados, é que .existem provas que demonstram, rabenizar o jornal O Povo, empresa de comunicação
no mínimo, a improbidade administrativa do Sr. de grande circulação na cidade, que tornou a iniciati-
Fernando Jordão de Vasconcelos. Mas, para va, neste momento de comemorações do aniversá-
nosso espanto - o meu e o da sociedade per- rio da cidade, de resgatar o passado histórico, mas
nambucana -, o Tribunal de Justiça de Pernam- principalmente fomentar um amplo debate, nos mais
buco acatou queixa-crime do Sr. Fernando Jor- .diferentes segmentos sociais, sobre os grandes de-
dão, por calúnia e difamação, contra o ex-Depu- safios de Fortaleza na atualidade.
tado Estadual que o denunciou em 1992, Elias Para entendermos o presente, é fundamental
Gomes. O ex-Deputado à época exercia seu di- resgatarmos alguns aspecto do surgimento da cida-
reito, e seu dever, de denunciar irregularidades de de Fortaleza. Como subsídio nesta memória, utili-
fartamente comprovada? em documentos oficiais zei estudo realizado pelo Presidente do Instituto dos
e manifestamente lesivas aos cofres públicos. Arquitetos do Brasil, seção Ceará, Sr. Joaquim Car-
Mas, mesmo assim, o Tribunal acatou a queixa- t~o.

crime.

A atitude do Tribunal é o motivo de minha de
cepção; decepção com o Poder Judiciário, mais es
pecificamente em Pernambuco, que, se condenar o
ex-Deputado Elias GomE~s, estará acrescentando
uma proeza à história do .Judiciário deste País, a de
não punir o autor, fartamente comprovado, de atos
de corrupção e punir quem denunciou esses mes
mos atos. Mais do que nunca, fica comprovado que
o Poder Judiciário tem de ser reformado, e, de algu
ma maneira, controlado pela sociedade civil, para
que a impunidade e a injustiça não sejam mais moe
da corrente em nosso País.

Quero concluir, Sr. Presidente, afirmando que
entrarei com um pedido de informações junto ao
TCU, solicitando toda a documentação citada neste
pronunciamento e as atitudes desse mesmo Tribunal
relativas às denúncias comprovadas de dano ao
Erário durante a implantação da Ferrovia Transnor
destina.

Esse processo está diretamente vinculado à
tentativa de alguns integrantes do Governo Federal
de querer limpar o nome desse corrupto contumaz
para que ele possa indicar um dos seus apanigua
dos, um dos que compõem o seu esquema de cor
rupção, para a Superintendência da Rede Ferroviá
ria Federal do Nordeste.
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É na cidade onde a população exerce de ma- redistribuição da rj3nda no País, como é o caso do
neir~ mais p~rmanente sua cidadania e o exercício Partido Democrático Trabalhista, o PDT, têm ofereci-
do poder local. A ação cidadã, a solidariedade, são do à Nação um jeito novo de governar a cidade,
valores que precisam· ser resgatados no cotidiano como é o caso de Curitiba.

das pessoas. OS Governantes e Legisladores

Fortaleza e suas contradições É hora de refletir. São 270 anos de história;
Fortaleza, como cidade capital do Estado do uma longa vic;ta repleta de progressos e desigualda-

Ceará, com aproximadamente dois milhões de habi- des sociais. E momento de pensar nas v~timas des-
tantes, tem, a cada dia, demonstrado sua face de se progresso e assumir a divida social. E 1996 um
exclusão social. Existem duas cidades: a dos excluí- ano especial, ano de eleições, em que a população
dos (sem água tratada, saneamento básico; ensino irá eleger o Prefeito de FOI:taleza e sua Câmara Mu-
.decente etc.), e a dos privilegiados (avenida, espa- nicipal, ou seja, os Vereadores.
ços culturais etc.) Analisar as alternativas de candidaturas e de

Em matéria publicada hoje, dia 11 de abril de projetos deve ser tarefa de todos, sem preconceitos
1996, no jornal Diário do Nordeste, podemos consta- ideológicos, ou de qualquer outro tipo. Queremos e
tar este quadro da dura realidade em que vive uma devemos lutar pela felicidade do nosso povo e da
significativa parcela da população. A matéria nos in- nossa cidade.
forma que 2.114 famnias estão desalojadas, segun- Quero também, Sr. Presidente, registrar um
do os dados estatísticos da Defesa Civil do Estado. pedido de informações que encaminho ao Ministro

Os diversos indicadores sociais, como a situa- da Fazenda, Sr. Pedro Malan, sobre a integralização
ção do desemprego, déficit habitacional, e outros do capital social do Banco do Brasil. Temos informa-
nos colocam frente a grandes desafios, que devem ções de que, dos oito bilhões que integrarão o capi-
ser assumidos pelo conjunto da sociedade, mas tal social daquela instituição, cinco bilhões e cem mi-
principalmente pelas autoridades competentes. Ihões virão de títulos da dívida pública, como tam-

.., bém de ações de estatais, /fias a Lei das Socieda-
Modificando a realidade des Anônimas proíbe que o acionista controlador in-

Por que falar de miséria, fome, falta de casa, tegre o capital social desta instituição a partir de títu-
nesta ocasião em que deveríamos estar comemo- los e outros documentos. Exatamente por isso, o
rando o aniversário da cidade? Banco está fazendo uma operação triangular: o Ban-

Em primeiro lugar, porque somos homens pú- co capta dinheiro na praça, á juro de mercado, e, ao
blicos, eleitos pela população, com a tarefa de opor- mesmo tempo, compra, junto ao Tesouro Nacional,
tunizar mais justiça e igualdade social. Em segundo, esses títulos; em seguida, o Tesouro Nacional inte-
porque como cidadão fortalezense, tenho que me in- gra o capital social do Banco. E esta operação trará
dignar com a miséria em que vivem 50% da nossa graves prejuízos ao Banco do Brasil, exatamente por
população. isso.

O Partido dos Trabalhadores, ao longo dos Sr. Presidente, estou também registrando este
anos, tem administrado pequenas e grandes cidades pedido de informações para que V. ExU o encaminhe
brasileiras. Neste aprendizado, construímos um ao devido local.
novo paradigma chamado o Modo Petista de Gover- Era o que tinha a dizer.
nar. O SR. ALEXANDRE CARDOSO (PSB - RJ.

Temos conseguido acabar com a mortalidade Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs.
infantil, a falta de vagas nas escolas, como é o Deputados, a irresponsabilidade com que estão sen-
exemplo da pequena cidade do litoral do Ceará, cha- do conduzidas as propostas de reforma do Governo
mada lcapuí, a descentralização da Saúde e o aten- chega ao limite de não se colocar em votação neste
dimento com qualidade às populações mais pobres, plenário as matérias referentes à Previdência e à re-
como é o caso de Quixadá, outra cidade do nosso forma administrativa. Parece-me que o Governo per-
Estado. Além destes, poderíamos citar vários exem- deu a maioria na sua base parlamentar, por perder a
pios de alteração de indicadores sociais e democra- credibilidade. Outra hipótese é que os Deputados,
tização da gestão pública, como é a experiência vivi- que durante a Semana Santa estreitaram relações
da pela população de Porto Alegre durante 8 anos. com a comunidade, começaram a ver que a socie-

Também somos sabedores que outros parti- dade não aprova as reformas apresentadas pelo Go-
dos, comprometidos com a democracia brasileira e a vemo como solução para o País.
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As universidades estão sendo desmontadas, priu o fisiologismo com a sua base partidária, e a
porque os professores que já cumpriram seu tempo base governista, em relação direta com a sociedade,
de trabalho, na dúvida, estão-se aposentandó. E o viu que não é essa a reforma que a sociedade brasi-
Governo não consegue hoje justificar por que não feira quer e que existe um desmonte do serviço pú-
colocou a reforma da Previdência em votação. blico, uma irresponsabilidade, em que só se cortam

A Oposição já ganhou pontos e sabe que é os benefícios e não se apresentam um estudo da
mentira a história dos, duzentos e vinte e tantos heterogeneidade brasileira. A base partidária viu que
DVS. A prejudicialidade leva a, no máximo, 38. Ana- estão tratando de forma igual os diferentes. Não há
Iisando-se as votações, não teríamos mais de 24. nenhum estudo sobre o impacto da automação no
Estão passando uma informação mentirosa à socie- Brasil nem sobre a Rigidez laborativa regionalizada.
dade. Não há 224 destaques. Na verdade, a matéria Essa dificuldade que o Governo enfrenta na
não está sendo votada porque o Governo - interpre- sua base tem que ser colocada de forma clara. Não
tação minha - não cumpriu o prometido, que resul- é a Oposição que está obstruindo reformas. Esta-
tou na aprovação da chamada emenda aglutinativa. mos, sim, çjefendendo pontos dos quais não abrimos

É preciso que fique claro à sociedade que o Go- mão. O Governo não coloca em votação a matéria
vemo não está conseguindo reunir sua base, ou me- porque diz que existe um movimento contra a maio-
Ihor, a base, quando teve uma relação estreita com a ria. Não existe movimento nenhum.
sociedade, percebeu que esta não quer as reformas. Volto a repetir, dos 224 DVS, a prejudicialidade

Então, acredito ser importante mostrar à socie- não daria mais de 43. No âmbito da votação, have-
dade brasileira como um todo que o Governo propôs ria, no máximo, cerca de 25. Isso dever ficar esclare-
uma reforma de mentira para a Previdência, uma re- cido, para que essa pecha' de obstrução não seja da
forma administrativa sem embasamento, sem estudo Oposição. É mais uma irresponsabilidade, uma in-
de impacto. Quero ver a responsabilidade dos Srs. competência do Governo'.
Governadores que defendem a reforma, que assina- O SR. EDSON EZEQUIEL (PDT - RJ. Sem re-
ram verdadeiros trens da alegria quando passaram visão do orador.) - Sr. Presidente, srªs. e Srs. Depu-
pelos Executivos dos seus Estados. tados, ocupo esta tribuna para tecer algumas consi-

Se o Governo apurar - trata-se até de uma su- derações sobre um artigo publicado no insuspeito
gestão - o número \:le leis estaduais aprovadas nos jornal O Globo, no último domingo, dia 7 de abril, o
últimos oito anos, verificará que a distorção grave qual peço seja transcrito na íntegra nos Anais da
não foi cometida com base nesta Constituição. A Casa.
distorção ocorreu porque Prefeitos e Vereadores, na O artigo intitula-se Um mundo que exclui é um
maioria das vezes através de Leis Orgânicas Munici- mundo em crise e procura fazer uma sinopse do Ii-
pais, fizeram casuísmos no Brasil, como é.a história vro The Future of Capitalism, de autoria do econo-
da indústria de Municípios. mista americano Lester ç. Thurow, do MIT.

No momento em que queremos discutir e votar Diz o articulista:
as matérias, não podemos admitir que o Governo
diga que a Oposição está obstruindo. A Oposição "Primeiro, porque é um grande livro.
não está fazendo isso. O Governo não conseguiu Segundo, porque a cena nacional, tomada
estrutura de base parlamentar para colocar as maté- de assalto, ora p0f burocratas incapazes de
rias em votação, e não houve acordo do Executivo planejar um aumento da gasolina, ora por
para apresentar as matérias neste Plenário. Não bandidos supostamente encantadores, bem
existe hoje mecanismo que mostre obstrução da que merece coisa melhor.
Oposição sobre essas matérias. Segundo Thurow o futuro do capitalis-

A questão da Previdência é grave, porque a inse- mo embica para uma crise, da qual ele po-
gurança que hoje tem a sociedade brasileira com esse derá sair se, como Cristóvão Colombo, tiver
tema é de tal monta que nós, Deputados, ternos cerca a coragem de perseguir uma idéia (achar a
de trinta pedidos diários de informação sobre a matéria. India) e um pouco de sorte (bater na Améri-

E essa história dos destaques para votação em ca, porque o mundo era maior do que supu-
separado é mais uma grande mentira! Todos nós nha o genovês e, se a América não estives-
que conhecemos o Regimento e a prejudicialidade se no caminho, morreriam todos de sede)."
dos destaques sabemos que não haverá mais de 22 Em seguida, ele enumera uma série de pontos
ou 25 votações. O Governo recuou porque não cum- do livro de Thurow. Mencionarei alguns pontos para
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não tomar o tempo dos meus Pares e farei umas produto que a França mais compra do Ter-
breves reflexões: ceiro Mundo é a banana."

"1 - Entre 1!;}73 e 1994, a Europa OCi- Ou seja, mais uma vez, não podemos ficar
dental não gerou um só emprego novo". nessa situação de dependência total.

Ora, isso é muito grave. Estamos copiando o Omitirei alguns itens, Sr. Presidente, embora
projeto neoliberal e através de um economista do sejam interessantes mas o faço para dar oportunida-
MIT. Não é nenhum oposicionista que faz tais obser- de a outros. Saliento apenas mais um item:
vações - entre 1973 e 1994, repito, a Europa OCi- "O investimento a ser feito numa crian-
dental não gerou um só emprego novo: ça americana para que consiga um bom di-

"Aqui vão dez números arrolados por ploma universitário depois de 16 anos de es-
Thurow. Não resumem o fio de sua análise, cola está em torno de 250 mil dólares."
e muito menos resumem o livro, mas ser- Ora, esses dados nos levam a uma reflexão, e
vem de tira-gosto: lembro-me também do livro Criando uma Nova Civili-

_ entre 1973 e 1994 a Europa OCiden- zação, uma obra fenomenal, a última da trilogia de
tal não gerou um só emprego novo; Heide e Alvin Toffer, que mostra claramente estar-

_ nos Estados Unidos, durante os anos mos passando por um momento efetivamente muito
80, todas as melhorias salariais foram para os difícil. Quando estávamos na primeira civilização, a
20% que ganham mais. Os salários dos gran- da agricultura, era muito fácil as pessoas tomarem"
des executivos quintuplicaram nos EUA, tripli- decisões porque o cenário era muito claro. Nos mea-
caram na França e dobraram na Alemanha dos da segunda civilização, a industrial, também
(dados da semana passada informam que em eram muito claras as posições, mas estamos num
1995 eles subiram 15% nos EUA, ficando momento de transição entre a segunda e a terceira
numa média de US$2 milhões por ano. Eles civilização, a da informática, das comunicações, da
vêm subindo a 9% ao ano desde 1990, en- tecnologia de ponta e da biotecnologia. Numa hora
quanto os salários gerais andam a 4%); como esta, falamos como oposicionista, mas com

_ o salário médio de um trabalhador honestidade de brasileiro, não procurando - diga-
americano caiu 11 % entre 1973 e 1993. mos assim - ser desairosos com o Presidente Fer-
Nesse mesmo período, o PIS cresceu 29%." nando Henrique Cardoso, que tem errado sistemati

camente. Um dos exemplos do erro é o dia de hoje.
Quero fazer mais uma comparação. Nesse Estamos nesta Casa, o Congresso vive sendo criti-

mesmo dia, no jornal O Globo, um nobre Parlamen- cado lá fora. No entanto, não estamos trabalhando,
tar desta Casa mostrou, num artigo, o crescimento o painel não está sequer aberto, porque o Presiden-
real do PIS brasileiro e o do PIS dos chamados Ti- te e os seus aliados estão com medo de votar as
gres Asiáticos.' matérias. Estamos sem condições de trabalhar, e

A comparação não é válida, porque sabemos depois a culpa é dos Parlamentares.
que os Tigres Asiáticos utilizaram uma série de pre- Quando falei dos erros do Presidente, do ponto
cauções que não tivemos, para promover uma even- de vista estratégico, referia-me, em primeiro lugar,
tual flexibilização na economia: em primeiro lugar, ao time.
uma atenção toda especial à educação em massa; Todos nós sabíamos que as reformas adminis-
em segundo, a atenção à ciência e à tecnologia e, trativas, tributária e previdências eram prioritárias.
em terceiro, uma abertura programada, com crono- Lamentavelmente, o Sr. Presidente e a sua equipe
gramas e metas. de conselheiros, nobres gurus, preferiram as questã-

O livro diz mais ainda: es de ordem econômica, um segundo erro, na nossa
"Na Inglaterra, os salários médios subi- opinião.

ram mais de 30% entre 1979 e 1993, mas Num momento como este, em que passamos
renda dos 10% que ganham menos caiu . por uma transição do segundo para o terceiro milê':.
17%. Os preços dos recursos naturais cai- nio, ou melhor, da segunda para a terceira civiliza-
ram 60% - isto é importante par nós, brasi- ção, seria importantíssimo haver um cronograma
leiros - nos últimos 10 anos. Pode-se apos- com metas a serem atingidas, feedback e, em con-
tar que cairão mais 60% nos próximos 25 seqüência do feedback, novas medidas a serem im-
anos. Mesmo sendo a 4a economia global, o plementadas. Ora, este é o bê-á-bá da engenharia,



Deve-se pedir aos céus que alguma editora
consiga lançar no Brasil ainda este ano o livro O Fu
turo do Capitalismo, do economista américano Les
ter Thurow, do MIT (Massachusetts Institute of Tech
nology). Primeiro, porque é um grande livro. Segun
do, porque a cena nacional, tomada de assalto, ora
por burocratas incapazes de planejar um aumento
da gasolina, ora por bandic;fos supostamente encan
tadores, bem que merece coisa melhor.

Segundo Thurow, o futuro do capitalismo embi
ca para uma crise, da qual ele poderá sair se, como
Cristovam Colombo, tiver a coragem de perseguir
uma idéia (achar a (ndia) e um pouco de sorte (bater
na América, porque o mundo era maior do que supu
nha o genovês e, se a América não estivesse no ca
minho, morreriam todos de sede).

Aqui vão dez números arrolados por Thurow.
Não resumem o fio de sua análise e muito menos re
sumem o livro, mas servem de tira-gosto:

1 - entre 1973 e 1994 a Europa Ocidental não
gerou um só emprego novo;

2 - nos Estados Unidos durante os anos 80, to
das as melhorias salariais foram para os 20% que
ganham mais. Os salários dos grandes executivos
quintuplicaram nos EUA, triplicaram na França e do
braram na Alemanha (dados da semana passada in
formam que em 1995 eles subiram 15% nos EUA, fi
cando numa média de US$2 milhões por ano. Eles
vêm subindo a 9% ao ano desde 1990, enquanto os
salários gerais andam a 4%.);

3 - o salário médio de um trabalhador america
no caiu 11 % entre 1973 e 1993. Nesse mesmo pe
rfodo, o PIB cresceu 29%;

4 - quando uma famma se dissolve, o nfvel de
vid,a, do homem americano sobe 73%. O da mulher e
dos filhos cai 42%. A famrtia de classe média com
uma só fonte de renda está extinta;

5 - na Inglaterra, os salários médios subiram
mais de 30% entre 1979 e 1993, mas a renda dos
10% que ganham menos caiu 17%. Em 1969, a dife
rença entre os salários mais baixos e os mais altos
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da economia, de qualquer ciência exata e até da ad- nos pafses da OCDE era de 7,5 para 1. Em 1992 es-
ministração. Sem planejamento, metas, cronogra- tava em 11 para 1;
mas, retomo, avaliação e, conseqüentemente, novas 6 - os preços dos recursos naturais cairam
decisões, nós nos arriscamos a passar um cheque 60% nos últimos 20 anos. Pode se apostar que
em branco, e o futuro pode ser muito doloroso para caiam mais 60% nos próximos 25 anos. Mesmo sen-
com todos nós. do a quarta economia global, o produto que a Fran-

Era o que tinha a dizer. ça mais compre do Terceiro Mundo é a banana;
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA- .7 - antes de completar 13 anos de idade, uma

DOR criança americana já assistiu a dezoito mil assassi-
natos na televisão;

UM MUNDO QUE EXCLUI É UM MUNDO EM CRISE 8 - desde 1995, a Califómia gasta com pressõ-
es duas vezes mais dinheiro do que coloca nas uni
versidades. As despesas do Estado com um preso
são quatro vezes maiores do que os gastos com um
aluno;

9 - o investimento a ser feito numa criança
americana para que consiga um bom diploma uni
versitário depois de 16 anos de escola, esta em torno
de US$ 250 mil. com a queda dos salários e dos em
pregos oferecidos pelo mercado, esse investimento
tornou-se um risco em termos financeiros;

10 - a produção daquilo que se entende ser
um americano médio custa US$250 mil em educa
ção, equipamentos e obras de infra-estrutura. No
curso de sua vida, um americano nascido em 1990
produzirá mil toneladas de lixo atmosférico, 10 mil
toneladas de lixo Irquido e 100 mil toneladas de lixo
sólido. Consumirá 700 toneladas de minerais, a
energia de 4 mil barris de petróleo, 25 toneladas de
vegetais e 28 toneladas de produtos animais (2 mil
bichos).

O SR. GONZAGA PATRIOTA (PSB - PE.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, entendemos que o papel de um Parla
mentar de Oposição não é apenas apresentar crrti
cas, como também o papel de um governista não é
apenas defender o Governo, e temos acompanhado
esse trabalho aqui.

No infcio de março deste ano, apresentamos
uma indicação ao Sr. Ministro da Fazenda e ao Se
cretário da Receita Federal, mostrando que as notifi
cações do ITR, Imposto Territorial Rural, estavam
com aumento de até 600%. Antes de receber essa
resposta, propusemos uma ação de inconstituciona
lidade junto ao Supremo Tribunal Federal para que
todas essas notificações fossem canceladas.

Sr. Presidente, recebemos ontem a notfcia de
que o Sr. Ministro da Fazenda e o Sr. Secretário da
Receita Federal, que é pernambucano, Dr. Everardo
Maciel, mandaram cancelar todas as notificações do
ITR. Reconheceram o erro, e é bom que assumam a
responsabilidade.
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Por isso, hoje, trazemos o nosso reconheci- xual para a procriação. Qual é o entendimento da
mento à atenção de S. Exls, que cancelaram as no- Igreja a respeito daquele que ela mesma difine como
tificações.do ITR. alguma cooperação sexual? Já afirmei, num primeiro

Este nosso pronunciamento é exatamente um momento, que com certeza não são as autoridades
apelo para que nenhum proprietário de terra pague eclesiásticas as melhores entidades para definir o
mais as notificações do Incra, até que as novas se- que seja cooperação sexual. Não são elas que pe-
jam emitidas. d9m-definir esse tipo de caso, mas, evidentemente,

Agradeço ao eminente Deputado catarinense, ao assim se pronunciarem, comete a Igreja Católica
Rivaldo Macari, por ter feito comigo a permuta do uma transgressão evidente aos princípios que ela
horário em que S. Exll deveria falar. mesma defende em plena realização da Campanha

Era o que tinha a dizer. da Fraternidade. Que fraternidade é esta, SrBs e Srs.
O SR. RIVALDO MACARI (Bloco/PMDB - SC. Deputados? Na verdade, é o avesso do que preconi-

Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. za a fraternidade.
Deputados, peço que a Providência me ilumine r:les- Trato aqui de fato ocorrido em meu Estado, na
te momento para que meus pensamentos não sejam semana passada. De famOia católica, um deficiente
turvados por toda a angústia que levo na alma, acu- de 26 anos de idade marcara seu casamento para o
mulada nesses últimos dias, pela reticente posição dia 27 de abril, mas tanto seus familiares quanto os
da Igr~ja Católica no País, após um ato contra-apos- da noiva o aconselharam a desistir da união por não
tólico de S. Emll, o Cardeal Arcebispo Dom Lucas admitirem que convivessem em pecado. Desde en-
Moreira. tão, o casal vive às raias do desespero por causa do

Ao se omitir, tal qual fez Pôncio Pilatos quando ato discriminatório praticado pela Igreja Católica.
crucificaram Nosso Senhor Jesus Cristo, houve por Comunico a esta Casa que entendi por bem
bem convalidar a decisão estapafúrdia do Arcebispo convidar S. Emll, o Cardeal Arcebispo Dom Lucas
de Patos de Minas de impedir o casamento de um Moreira, a participar de audiência na Comissão de
deficiente físico, espargindo, assim, por todos os Direitos Humanos, a fim de debater o assunto com
cantos deste País, na nossa modernidade, o maior os Parlamentares desta Casa para, enfim, determi-
ato de discriminação praticado contra o deficiente fí- nar aquilo que todos nós, católicos, esperamos: o
sico no Brasil. fim da discriminação e a convivência harmoniosa e

Treuxe a decisão daquele Arcebispo o Direito fraterna, como preconizam a Igreja e a Constituição
Canônico, invocando o Cânon 1.096, que estabelece do País.
que para que possa haver consentimento matrimo- Era o que tinha a dizer. (Palmas.)
nial é necessário que os contraentes não ignorem A SRA. MARIA ELVIRA (Bloco/PMDB - MG.
pelo menos que o matrimônio é um consórcio per- Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, SrBs e
manente entre homem e mulher, ordenado à procria- Srs. Deputados, cumprimento o Deputado Rivaldo
ção da prole por meio de alguma cooperação se- Macari pelo seu pronunciamento porque, efetiva-
xual. É isto o que diz a Igreja. Está claro que o casa- mente, esse é um caso acontecido recentemente
mento visa a uma relação permanente entre o ho- que preocupa muito a nós, mulheres, que considera-
mem e a mulher, visando também à procriação, des- mos uma intromissão indevida num assunto que de-
de que aconteça com alguma cooperção sexual. veria ser apenas de um casal.

É sabido que hoje todo e qualquer deficiente fí- Sr. Presidente, registro que, hoje Minas Gerais
sico paraplégico, como no caso daquele jovem que viveu um momento muito importante no auditório do
foi impedido de casar, tem a possibilidade de pro- Senado Federal, quando aconteceu uma sessão 50-
criar pelos mesmos meios com os quais a Igreja Iene de homenagem aos 100 anos de nascimento
convive há muitos anos e convalida, pelo batismo, de Israel Pinheiro.
aqueles que são concebidos por auxOio das moder- Para os que não sabem muito sobre Israel Pi-
nas técnicas da medicina. Neste caso a Igreja aco- nheiro, gostaria de lembrar que ele passou por todos
lhe; mas, sendo o noivo um deficiente físico, ela não os cargos do Estado mineiro e chegou à Câmara Fe-
admite. deral, quando Constituinte. Homem de grande brilho,

Outra consideração: o que entende a Igreja ou de grande participação, realmente admirável, mais
o Cardeal Arcebispo por alguma cooperação se- que isso, Israel Pinheiro foi o homem a quem a ou-
xual? Segundo a decisão, não haveria por parte do sadia da inteligência de Juscelino Kubitschek conce-
contraente, do deficiente, nenhuma cooperação se- deu o poder de construir BrasOia. Foi aquele enge-
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nheiro não tão jovem, mas que andava sobre os tra- Tivemos p. coragem de votar a flexibilização do
tores, sobre os jipes, acompanhando o nascer de monopólio do petróleo e das comunicações e tere-
Brasflia, há 36 anos. mos coragem de votar outras reformas para o bem

Então tivemos hoje, no Senado Federal, a pre- desta Nação.
sença da famOia Kubitschek, da famOia Israel Pinhei- O mundo inteiro se moderniza, só aqui esses
ro, de muitos senadores e Deputados, do Govema- segmentos atrasados não querem mudar o Pars ou
dor de Minas, Eduardo Azeredo, do Governador de não querem deixar mudar. Chegam a ponto de faltar
Brasflia, Cristovam Buarque, todos mostrando o mo- com respeito aos Deputados que trabalham, às ve-
mento de união entre Minas Gerais e BrasOia. zes, mais de quinze horas por dia; cometem uma

Muitos dos brasilienses vieram de Minas Ge- verdadeira falta de coerência quando denunciam os
rais, e, sem dúvida alguma, isso tem a ver com a for- Deputados que vêm votando a favor das reformas.
ma como aconteceu a processologia da construção Nessa última votação relativa à Previdência, cuja re-
de BrasOia. forma ainda nem foi aprovada, pois apenas votamos

Sem d~vida alguma, temos de dar a JK, gran- um relatório que modificou em muito o projeto do
de estadista brasileiro, o crédito que ele teve ao, na Governo, esses mesmos segmentos atrasados, por
década de 60, ousar deslocar o desenvolvimento do este Brasil afora, utilizam-se de outdoors e matérias
litoral em direção ao interior do Brasil, que precisava pagas na imprensa, denegrindo a imagem dos ver-
e ainda precisa ser desenvolvido. padeiros Deputados, daqueles que têm a coragem

Sr. Presidente, depois de citar esse evento tão de votar favoravelmente às mudanças tão necessá-
importante, quero dizer que a partir de hoje, esten- rias. Foram ainda mais longe: reclamaram quando o
dendo-se até 21 de abril, acontece em Brasnia uma Governo, após a denúncia indevida feita por eles,
série de eventos culturais, sob a denominação de gastou recursos tentando esclarecer a população
Minas além das Gerais, compreendendo exposiçõ- sobre a necessidade de se efetuarem as mudanças.
es, exibições musicais, peças teatrais e mostras cuIi- Segundo eles, isso caracterizou campanha eleitoral.
nárias. Sr. Presidente, a falta de coerência é tão gran-

Quero que fique registrada nos Anais desta de 'que esses mesmos segmentos vêm gastando di-
Casa a realização desses eventos, e faço um convi- nheiro dos sindicatos dos trabalhadores, da CUT,
te muito especial, em nome da bancada mineira, a com outdoors e com a imprensa, mentindo para a
todos os colegas dos diversos partidos e Estados Nação brasileira. Eles são os verdadeiros mentiro-
para que, ao longo desse perrodo até o dia 22 de sos. Não teremos outra alternativa a não ser entrar
abril, participem e prestigiem assistindo a um pouco com pedido de retirada imediata de tais propagan-
de Minas Gerais que estaremos mostrando na Capi- das na Justiça e tachá-los de irresponsáveis e men-
tal Federal, construrda por dois mineiros, Juscelino tirosos.
Kubitschek e Israel Pinheiro, hoje justamente home- Não temos mais condições de aceitar certas le-
nageado no Senado Federal. viandades praticadas por irresponsáveis nesta Casa.

Era o que tinha a dizer. O povo tem de saber. E a Justiça será coerente,
O SR. EDlNHO BEZ (BlocoIPMDB - SC. Sem mandará retirar imediatamente os outdoors. Infeliz-

revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sri\s e Srs. De- mente, quanto à imprensa, não poderemos nos de-
putados, há mais de duas décaoas ouço reclamaçõ- fender porque a matéria foi paga. Eles vão respon-
es da Nação brasileira no sentido de que precisa- der perante a Justiça. Voltaremos em outra oportuni-
mos mudar o Brasil. dade. Se o meu partido e os que dão sustentação ao

Discute-se sempre com as Lideranças, seg- Governo não tomarem providências, eu o farei sozi-
mentos da sociedade e com os partidos a necessi- nho, porque não é mais possrvel agüentar tanta
dade que temos de mudar o Brasil. mentira dirigida aos patriotas de nosso Brasil.

Lembro-me de que, quando o atual Presidente Era o que tinha a dizer.
dQ Congresso, Senador José Samey, exercia a Pre- O SR. JOSÉ FRITSCH (PT - SC. Sem revisão
sidência da República, esses mesmos segmentos do orador.) - Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados,
diziam: Fora, Sarney; fora, aqueles que não querem uso da palavra no Pequeno Expediente para comen-
mudar o Pars. E são esses segmentos que insistem tar dois projetos de lei que estou encaminhando à
em não aceitar as mudanças. Mais do que isso, le- Mesa desta Casa.
vianamente, vêm acusando os representantes desta Um deles modifica a Lei n2 8.174, de 30 de ja-
Casa. neiro de 1991, que dispõe sobre os princrpios da po-
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Irtica. agrícola: C9m. a alteração do art. 2l:! proposta
os produtos agrícolas importados, que recebem van
tagens, estímulos tributários ou subsídios diretos e
indiretos dos países de origem, serão automat
icamente tributados adicionalmente em alíquotas
equivalentes à diferença entre o preço doméstico do
mercado e os preços praticados nos respectivos paí
ses.

Esse projeto é de fundamental importância,
porque, na verdade, cria certa proteção à produção
agrícola brasileira. Em relação aos produtos 'agríco
las importados que nos seus países de origem tive
rem algum tipo de subsídio ou sofrerem algum tipo
de dumping social, estamos propondo que haja tri
butação quando de sua entrada no País.

Con.sidero esse projeto fundamental para o de
senvolvimento da agricultura brasileira. Não pode
mos permitir que, por meio da política de importação
de produtos agrícolas, haja prejuízo para a produção
brasileira. Por esse motivo, encaminho projeto que
modifica essa lei, permitindo que os produtos impor
tados tenham a mesma condição em termos de pre
ços na competição com os produtos nacionais, para
que a importação não seja prejudicial à produção
agrícola brasileira.

O segundo projeto que estou encaminhando à
Mesa refere-se à Lei Eleitoral e altera o art. 106 do
Código Eleitoral. Nele, proponho que os votos em
branco não sejam somados para determinar o coefi
ciente eleitoral. A fórmula eleitoral brasileira, expres
sa na Lei nl:! 4.737, acaba fazendo urna injustiça,
pois, somando os votos em branco, teremos um
coeficiente muito acima da votação real, dos votos
válidos.

Sr. Presidente, agradeço a V. Ex· a oportunida
de de poder comentar esses dois projetos de lei que
hoje encaminho à Mesa.

O SR. JÚLIO REDECKER (Bloco/PPB - RS.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, caros Co
legas, gostaria de aproveitar a presença hoje nesta
Casa do Sr. Ministro das Relações Exteriores, Luiz
Felipe Lampreia - S. Ex· fez uma exposição sobre
política extema brasileira na Comissão de Relações
Exteriores - para fazer um elogio ao desempenho
do Itamaraty à frente do trabalho do Governo brasi
leiro.

Acompanhando o Sr. Presidente da República
neste último final de semana, pude observar o acer
to do trabalho que o Itamaraty realiza, através de
toda sua equipe, coordénada e dirigida pelo Ministro
Lampreia, na área de comércio exterior, que, origi
nalmente não é da sua responsabilidade. É certa a

sua participação nesta área, mas coordenar e ajudar
o desenvolvimento do comércio exterior tem sido
hoje uma das funções que muito bem tem desempe
nhado toda a diplomacia brasileira, além de tantas
outras, no sentido de promover novas oportunidades
de negócios para que possamos gerar emprego no
Brasil.

Talvez ainda não haja um programa absoluto
para gerar empregos. Contudo, o trabalho do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso, juntamente com
a diplomacia brasileira e seus Ministérios, no sentido
de criar correntes de comércio para vender os pro
dutos brasileiros e gerar empregos, está frutificando
a partir do Mercosul, de parceria de seus sócios
ma10res - Brasil e Argentina - que até os anos 80
era antagônicos. Dessa forma, poderemos realizar
um novo encontro de interesses, onde ambos os
povos poderão construir um futuro rn.elhor.

O Brasil possui tanto homens públicos de exce
lente competência, eleitos pelo voto direto, que ocu
pam cargos de confiança nos Executivos, quanto di
plomatas que ingressam na carreira por meio de
concurso rigorosíssimo. Os homens e mulheres que
trabalham no Instituto Rio Branco desenvolvem um
trabalho de alta qualidade e; patrioticamente, inde
pendente de cor partidária, prestam relevantes servi
ços à Nação brasileira.

Queria fazer esse registro porque não cabe ao
parlamentar apenas a crítica, mas também o reco
nhecimento do trabalho esforçado que o ltamaraty,
faz no sentido de promover melhores dias para nos
so País.

O SR. ARNALDO FARIA DE SÁ (Bloco/PPB 
SP. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, assomo à tribuna para registrar
ofício recebido da União dos Aposentados e Pensio
nistas de Tremembé, por meio do qual solicita nosso
empenho para reforçar um pedido de importância
para aquele Município, que é a instalação de um
posto de atendimento do INSS.

Aproveito a ocasião para também registrar o
ofício que nos foi enviado pela Câmara Municipal de
Tremembé, assinado por todos os Vereadores, nos
informando que a Prefeitura Municipal já colocou à
disposição do INSS três salas do seu prédio, para
evitar que os aposentados e pensionistas que já en
frentam vários problemas tenham de se dirigir às ci
dades vizinhas.

Ao concluir este pronunciamento, consignamos
nosso apoio ao pedido da União dos Aposentados e
Pensionistas de Tremembé e reforçamos o pedido
do Dr. Crésio de Mattos Rolin, Presidente do INSS,



Tremernbé, 26 de março ae 1996.

limo. Sr.
Dr. Crésio de Mattos Rolin
MD. Presidente do INSS _. Instituto Nacional de
Seguridade Social
Brasília - DF

Senhor Presidente
Servimo-nos do presente para, respeitosamen

te, enviar para o conhecimento de V. SI., uma série
de documentos que comprovam o esforço da União
dos Aposentados e Pensionistas de Tremembé 
UAPT, da Administração Municipal e do Legislativo
Tremembeense em conseguir a instalação de um
posto de atendimento do INSS, em nosso Município.

Cumpre-nos, porém, comunicar a V. SiI. que
até a presente data nenhuma providência efetiva foi
tomada por parte da direção do INSS, embora o
Chefe do Executivo Municipal tenha colocado a dis
posição do referido órgão 3 (três) salas, no prédio da
Prefeitura.

Exmll Sr.
Deputado Arnaldo Faria dE~ Sá
Câmara dos Deputados
Gab. 929 - Anexo IV
Brasília - DF.

Excelência
Segue anexo xeroz do ofício nll 44/96, assina

do por todos os vereadores de nossa cidade, dando
nos total apoio para com o assunto a que se refere.

Gostaríamos muito que V. Exl , reforçasse esse
nosso pedido, por se tratar de suma importância
para todos nós os moradores deTremembé.

Aproveitamos o ensejo para agradecer a aten
ção que Vossa Excelência tem dispensado à UAPT,
enviando-nos cópias de seus projetos de lei, de
monstrando grande interesse por nossa classe que
é tão desprotegida.

Continuamos ao inteiro dispor de V. Ex'i.
Atenciosamente, Edith Rocha Santana, Presi

dente - Armando José Martins~ Secretário Interino.

Cf. nll 44/96
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no sentido de que seja feito o atendimento aos apo- Gostaríamos de salientar que os moradores de
sentados e pensionistas daquela região. nosso Município há muito tempo guardam a concre-

Sr. Presidente, solicito a V. Ex'i a transcrição tização dessa medida, pois são vários os problemas
nos Anais da Casa dos ofícios da União dos Apo- enfrentados pela população, tendo em vista a neces-
sentados e Pensionistas de Tremembé, São Paulo. sidade de se locomover para cidades vizinhas.

OFfc/os A QUE SE REFERE O ORA- Creia-nos gratos, Senhor Presidente, pela aco-
DOR. Ihida que V. S/I. dispensar ao presente, e aceite nos

sos protestos de elevada consideração.
Cf. n

ll
9196 - UAPT Atenciosamente, - Renato Vargas Júnior,

Tremembé, 29 de março de 1996 Presidente - Aldemar Vaqueli, Vereador - Arman
do lorl, Vereador - Dolores Russo, Vereadora 
José Benedito Couto Filho, Vereador - José Car
los Ribeiro dos santos, Vereador - Orozimbo Lú
cio da Silvq, Vereador - Sebastião Carlos Ribeiro
das Neves, Vereador - Aparecido Pontes, Verea
dor - Celso Messias de Freitas Ramos, Vereador
- João Carlos Campos Pereira, Vereador - José
Benedito Rodrigues de Abreu, Vereador - José
Márcio Araújo Guimarães, Vereador - Schehera
zad do Prado Souza, Vereadora - Wilson do Ama
ral, Vereador.

O SR. VALDIR COLATTO (BlocoIPMDB - SO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srlls e Srs. Deputados, é princípio basilar que a ade
quada distribuição dos produtos, a circulação de
bens e pessoas, é vital para o equilíbrio e para o de
senvolvimento da economia.

Sem qualquer veleidade alarmista, porém, po
demos afirmar que estamos atingindo um estado de
crise incontrolável na área dos transportes terres
tres, ante a violência que se assenhora das estradas
e ruas de 1'}0sso País.

Os vultosos lucros do crime organizado, deriva
dos agora do roubo de cargas e assaltos a veículos
de passageiros, no melhor estilo do oeste selvagem
americano, se aliam à impunidade, fruto da incom
petência, desaparelhamento, corrupção das polícias
e da sonolenta e anacrônica morosidade do Judiciá
rio, para transformar as nossas ruas e estradas em
terra-de-ninguém.

Recentemente, a Revista da CNT - Confedera
ção dos Transportes Terrestres, divulgou, em repor
tagem de capa, as estatísticas do descalabro a que
chegamos. Os prejuízos, apenas em São Paulo, au
mentaram de 1994 para 1995, passando de 20,2 mi
lhões de dólares para 42,2, praticamente dobrando!

Os marginais atuam com alto grau de sofistica
ção, sabem exatamente o que querem, têm um des
tino certo para a carga roubada. Na capital paulista,
para continuar com o exemplo, cada ação envolve
uma equipe de 15 pessoas, contratadas por tarefa a
preço fixo. Na tabela do crime, cada assaltante ga-



09402 Sexta-feira 12 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPurADOS Abril de 1996

nha de 1 mil a 2 mil reais para roubar um caminhão produto de um roubo, mesmo a preços absurdamen-
em São Paulo, em assaltos patrocinados por um ca- te baixos e sem nota fiscal... .
beça, que banca a operação, fornece os carros, tele- A lei exige provas que são praticamente impos-
fones celulares, armas e um depósito provisório. síveis de apresentar num processo. E tudo fica

A mercadoria é vendida ao receptador por cer- corno dantes no quartel de Abrantes...
ca de 50% do valor da nota fiscal, sendo os produtos Por todo o exposto, faço este alerta a meus
têxteis os preferidos das quadrilhas no Rio e São Pares, e peço que a Comissão de Defesa Nacional
Paulo. Em segundo lugar estão os medicamentos, desta Casa, a quem compete, regimentalmente, cui-
seguidos dos eletroeletrônicos. dar da segurança pública e discutir as normas de

O mais grave, Srs. Deputados, é que os pro- combate à violência, se pronun~ie ~obre este~ fatos.
motores de justiça que combatem o crime organiza- Da mesma forma, peço à Coml.ssao de JUS!,ça e à
do são unânimes ao afirmarem que, se houvesse in- de ~rans~ortes, que se assO?le":l na análise das
teresse, seria fácil rastrear os verdadeiros responsá- prOVidênCias qu~ ? Poder LegislatiVO d?va ~ possa
veis pelos crimes: os receptadores, que não passam tomar para restituir a segurança aos cldadaos que
de uns 40, em São Paulo. trafegam em nossas estradas.

Mas o roubo de cargas assola também as es- Era o que eu tinha a dizer. .
tradas do Nordeste, onde o charque e o leite em pó .0 S~. FEU ROSA (PS~B - ES. Pronuncia o
são os mais valorizados, juntamente com pneus e ci- seguinte diSCUrso.) - Sr. PreSidente, SrIs e S~s. De-
garros moeda de troca em qualquer região do País. putados, os debates em torno da reforma do sistema

, '.. previdenciário têm revelado que o peso crescente
O fato é que eXistem hOJe, no Br~sll, as Estra- dos inativos pode transformar-se numa barreira in-

das do Medo, q~e apavoram ~s motonstas q~e n~- transponível para o crescimento da economia. Ea
las traf~gam, ~rnscando suas Vidas e seuyatnmô",? estagnação é um perigo social muito grande, quan-
a~te a Inc~pa~ldade d? Est~do em garantir-lhes o dl- do pensamos nas imensas carências de nossa pa-
relto constitucional de Ir e vir em segurança. pulação e na necessidade urgente de se criarem no-

Na Bahia, por exemplo, Jequié e Feira de 8an- vos postos de trabalho.
tana são considerados_os M~ni.cípios mais perigo- Por isso precisamos encontrar mecanismos al-
s~s, onde os assaltos nao se IJml!am às.cargas, mas temativos de financiamento das aposentadorias, de
atingem também carros de passeio e ôntbus. tal forma que o trabalhador produtivo construa, pas-

Na divisa entre Bahia e Pernambuco, mesmo so a passo, um patrimônio que possa garantir a se-
de dia, cruzar as Brs 407, 122 e 428 é uma opera- gurança de sua velhice.
ção de guerra, em que os caminhões só andam em Um dos caminhos que deveremos trilhar será,
comboios. À noite, só acompanhando a escolta que sem dúvida, o da expansão dos sistemas de apo-
a Polrcia Militar mantém para os ônibus interesta- sentadoria privada. Essa é a tendência em todo o
duais entre Petrolina e Salgueiro, em Pernambuco, mundo e entre nós não poderá ser diferente, pois é
ou Petrolina e Picos, no Piauí, região das grandes conhecido o esgotamento das fontes de recursos
plantações de maconha. públicos para esse fim.

Tudo isso é agravado pela prática do achaque, No entanto, quando verificamos a realidade
da extorsão, que caracteriza inúmeros postos fis- brasileira, encontramos diferenças significativas en-
cais, onde uma gorjeta de um mísero real, ou um sa- tre os serviços que são oferecidos, aqui ou no exte-
bonete, ou um rolo de papel higiênico, pode substi- rior, pelas empresas que comercializam a previdên-
tuir todos os documentos. Nos dizeres de um cami- cia privada.
nhoneiro, vítima experiente desse pedágio crimino- O primeiro aspecto que chama atenção é a dis-
so, institucionalizado por quem deveria ser fiscal da paridade nas taxas de administração. Enquanto nos
lei, não são nem corruptos - são mendigos. EUA e Chile elas oscilam entre 0,5% a 2% mensais,

É aqui que voltamos ao ponto central deste entre nós o custo é de 10% sobre a contribuição.
pronunciamento: os receptadores têm, no Brasil, Ora, tais preços abusivos só podem ser cobra-
uma grande aliada: a própria lei. Enquanto o ladrão dos porque não existe concorrência no mercado. Se
recebe uma pena de até 15 anos de prisão, o recep- os trabalhadores tivessem maior conhecimento da
tador, que estimula a atividade ilegal, dificilmente vai realidade e dispusessem de opções variadas, certa-
para a cadeia. Advogados ardilosos usam a tese de mente as taxas convergiriam para a média intema-
que seus clientes desconheciam que compravam cional.
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Além disso, a rentabilidade oferecida pelas em- todos nesta Casa, o período para a aprovação e
presas deixa muito a desejar. A lei obriga que o re- posterior liberação dos recursos necessários para a
tomo sobre o investimento do trabalhador seja pelo execução dos projetos de alcance municipal especi-
menos equivalente ao das cademetas de poupança, ficados no projeto do Orçamento se encerra em 12

ou seja, TR mais 6% ao ano. Mas as empresas con- de junho. Ainda dependendo de aprovação presi-
seguem receber muito mais nas aplic~ções financei- dencial e definição do quadro geral de despesas a
ras e, no entanto, não repassam os ganhos aos ser publicado no Diário Oficial da União, os prazos
clientes. para a apresentação, apreciação e aprovação des-

Estima-se que o capital gerido consiga render tes projetos tomar-se-ão ainda mais exíguos.
em torno de 12% ano, acima da TR, mas só algu- Órgãos como DNER, Comunidade Solidária e
mas empresas estão começando a oferecer ganhos Fundação Nacional de Saúde, entre outros, terão a
progressivos, como forma de atrair novos investido- responsabilidade de encáminhar estes processos
res. que, em circunstâncias normais, obrigam muita ar-

Se queremos caminhar para uma solução defi- gumentação, muito detalhamento técnico e altas do-
nitiva e realista nessa área, precisamos criar meca- ses de paciência para vermos estes pleitos atendi-
nismos que estimulem a oferta de planos de aposen- dos. As exigências, exageradas aos olhos dos mais
tadoria privada, principalmente aqueles em regime desafiados, visam dar precisão e transparência à
aberto, ou seja, que não se restrinjam aos trabalha- análise dos pedidos. Acrescente-se a estes obstácu-
dores das próprias empresas, como forma de garan- los técnicos e legais, a incapacidade de priorizar in-
tir um rendimento complementar. vestimentos na área social demonstrada pelo atual

Acreditamos que os benefícios criados pela Lei Governo.
n2 9.250, de dezembro último, foram um primeiro Se não bastasse este intrincado procedimento
passo na direção correta, já que a possibilidade de político e burocrático, a forma como o Palácio do
dedução no Imposto de Renda teve. efeito positivo Planalto vem conduzindo as negociações com os
sobre a demanda pelo serviço. parlamentares de sua base de sustentação adicio-

Mas ainda é pouco. Precisamos desenvolver nam um ingrediente preocupante e danoso nesta
um programa consistente de estímulo à maior oferta aritmética repleta de variáveis.
de planos de aposentadoria privada, esclarecendo a Entre desmentidos e contradições sobre a ado-
opinião pública sobre suas vantagens e riscos, para, ção de práticas fisiológicas na aprovação em 12 tur-
com isso, induzir as empresas a melhorarem a quali- no da dita Reforma da Previdência Social - atitude,
dade dos serviços oferecidos. aliás, muito perigosa, pois coloca em descrédito o

Se ficarmos parados, à espera de que o Es~a- nome desta Casa -, parlamentares acenam com
do resolva todos os problemas, caminharemos para uma nova investida aos cofres do Executivo. Com a
o mesmo impasse em que se debatem muitos paí- proximidade das eleições municipais e da data limite
ses desenvolvidos. À medida em que aumenta a ida- para a aprovação dos projetos e convênios que' be-
de média da população e cresce o peso dos inati- neficiem os Municípios, a necessidade de garantir
vos, os sistemas estatais entram em colapso, assus- estes recursos pode se constituir em novo elemento
tando os governantes e os cidadãos. de pressão na hora da votação de matérias de inte-

Para evitarmos que esse problema gravíssimo resse do Governo Federal. Os critérios técnicos po-
venha somar-se às dificuldades em outras áreas, derão dar lugar aos critérios políticos, prejudicando,
precisamos tomar medidas urgentes, capazes de re- assim, os parlamentares não-alinhados com o pen-
verter a tendência atual. Para tanto, consideramos samento dominante no Congresso Nacional.
imprescindível a expansão dos planos de aposenta- A reivindicação por verbas públicas não se
doria privada, com melhoria da qualidade dos servi- constitui, por si só, em crime, afronta ou imoralidade,
ços e mais concorrência entre as empresas adminis- pelo contrário, é obrigação nossa perceber e auxiliar
tradoras. na viabilização das demandas locais. O problema -

O SR. LUIZ MAINARDI (PT - RS. Pronuncia o e aqui reside nosso temor - é quando o interesse
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- paroquial, eleitoreiro e pessoal norteia esta relação,
putados, acompanhando recentes manifestações da numa atitude que desrespeita a ética, os colegas
imprensa, causou-nos apreensão a disputa por re- parlamentares e a sociedade. Quero crer que a pre-
cursos que se ensaia após a aprovação do Orça- ferência será sempre por projetos tecnicamente viá-
mento Geral da União. Como é de conhecimento de veis e de incontestável retorno social. Do contrário,



Portanto, não é uma questão provinciàna, lo
cai, mas nacional, o que vem acontecendo com o
sistema de saúde do Estado de São Paulo. E o que
vem acontecendo? Um desmantelamento sistemáti
co, organizado, planejado. Os programas de saúde
da mulher, dos trabalhadores, de residência médica
tradicionais, que acolhem médicos de todo o Brasil,
estão sendo desmontados, um após outro. O pes
soal está sendo demitido em massa. Por exemplo:
os médicos da Secretaria Municipal de Saúde do Es
tado d~ São Paulo eram 8 mil no início deste gover
no, mas hoje estão reduzidos a menos de 6 mil e tal
vez cheguem a 3 mil.

Essa política sistemática de demissões, tanto
do pessoal profissional universitário e mais ainda do
pessoal profissional mais simples, gera prejuízo para
o usuário, porque sabemos que doenças complexas,
como os casos de câncer, aids, politraumatizados são
todos encaminhados para os hospitais do Estado.

Concluindo, Sr. Presidente, tudo isso está no
meu ofício que será encaminhado aos membros do
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estar-se-á dando argumentos e evidências para· mos esse projeto estamos buscando incentivar os
aqueles que criticam o Congresso Nacional e suas empresários a manter os deficientes e os menores
relações com o Poder Executivo. em seus empregos, através do mecanismo de com-

Sr. Presidente, outro assunto. Esta Casa foi pensação pelo Imposto de Renda.. Portanto, temos
alvo de críticas há poucos dias, porque não funcio- esperança de que esse projeto tenha acolhida de to-
nou durante uma semana. A grande imprensa tem dos os nossos pares, pois, entendemos estar na di-
papel fundamental neste País e demonstra na práti- reção correta em defesa da justiça social.
ca sua importância ao investigar, denunciar e auxi- Durante o discurso do Sr. José Carlos
Iiar esta Casa a desvendar fatos que, muitas vezes, Vieira, o Sr. Wilson Braga, 412 Suplente de
não descobre. Entretanto, a imprensa comete o erro Secretário, deixa a cadeira da presid~ncia,
capital de não saber precisar de quem é a culpa por que é ocupada pelo Sr. Luiz Carlos Hauly, §
termos ficado uma semana sem votação. Ao fotogra- 2 12 do artigo 18 do Regimento Interno.
far esta Casa vazia - porque poucos vêm aqui quan-
do não há o que decidir, a não ser para fazer al9uns O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) -
pronunciamentos, porque têm de ir às suas bases _ Concedo a palavra ao Sr. Eduardo Jorge.
todos nós, generalizadamente, fomos alvo de críti- O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem revi-
cas por não estarmos aqui. são do orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Depu

tados, peço a transcrição de expediente que estou
Sr. Presidente, eu nunca foi consultado. Per- enviando ao Ministro da Saúde, Dr. Adib Jatene, e

gunto: quem de nós o foi alguma vez sobre o que e aos membros do Conselho Nacional de Saúde, pe-
quando se vota nesta Casa? Aqui dentro, alguém dindo providências para o que vem acontecendo na
manda, alguém diz o que e quando se vota. cidade de São Paulo.

Na semana passada não houve nada; da mes- A cidade de São Paulo, com 11 milhões de ha-
ma forma, hoje nem painel há. Isso é nossa culpa. bitantes, tem um sistema local de saúde que, além
Alguém manda aqui. A imprensa, por dever de justi- de atender os seus habitantes, é referência para
ça, de retidão, deveria dizer que quem manda nesta todo o· Estado de São Paulo e, não se pode negar,
Casa é o responsável por ela estar vazia no dia de para o resto do País.
hoje e na semana passada. Dezenas, centenas, milhares de pessoas de

Era o que tinha a dizer. (Palmas.) outros Estados se deslocam para as casas de pa-
O·SR. PRESIDENTE (Wilson Braga) - A Mesa rentes, na periferia de São Paulo, a fim de serem

recebe a reclamação de V. EXª e a encaminha para atendidos pelo sistema local de saúde daquela cida-
a Procuradoria-Geral. de.

O SR. JOSÉ CARLOS VIEIRA (BlocoIPFL 
SC. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sras.
e Srs. Deputados, todos nós temos uma grande
preocupação que vem crescendo, atingindo não só
todos os Deputados e Senadores aqui no Congres
so, mas também a dona-de-casa, o jovem e o velho.
Refiro-me ao problema do desemprego, que, no
mundo inteiro, vem sendo alvo de preqcupação.

Todos nós estamos buscando soluções, alter
nativas, porque, na Europa há dezenove milhões de
desempregados, no Brasil há os excluídos; mas
para cá também vem a automação e estamos à bei
ra de um grave problema.

E quando o desemprego atinge o menor caren
te ou o deficiente, o mais fraco, sentimos ainda, mais,
porque esses são os primeiros a serem atingidos pela
crise, os primeiros a serem demitidos: o mais idoso e o
mais jovem que ainda está aprendendo.

Por isso quero deixar registrado que apresen
tamos projeto na Casa que visa proteger o deficiente
e o menor carente no seu emprego. Ao apresentar-



Brasília, 11 de abril de 1996.

Conselho Nacional de Saúde,
Ministro Adib Jatene
Conselho Estadual de Saúde de São Paulo,
Secretário de Saúde José da Silva Guedes,
Conselho Municipal de Saúde de São Paulo,
Conselho Federal de Medicina,

Como Constituinte e como Deputado Federal
me considero co-responsável pela legislação consti
tucional e pelas leis nQs 8.080/90 e 8.142190 regula
mentadoras do Sistema Único de Saúde e portanto
tenho plena consciência da importância e da autono
mia na gestão do sistema por parte dos municípios.
Tenho também a percepção do significado que tem
o sistema local de saúde numa cidade como São
Paulo como referência organizada ou espontânea
para os demais habitantes do próprio estado de São
Paulo e dos demais estados do Brasil.

Por tudo isto não poderia deixar de me dirigir
aos senhores para que avaliem com profundidade e
tomem as providências possíveis do ponto de vista
político e administrativo no tocante ao chamado Pia
no de Assistência à Saúde (PAS) que vem sendo
implantado na cidade de São Paulo pela Secretaria
Municipal de Saúde, órgão local do SUS

Quero listar aqui fatos e denúncias que me
chegam pelos órgãos de imprensa, entidades da so
ciedade civil e por funcionários desesperados com a
violência e a insensibilidade com que estão sendo
tratados:
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Conselho Nacional de Saúde e ao Sr. Ministro da - a prefeitura não reconhece o Conselho Muni-
Saúde. As verbas federais são repassadas aos Mu- cipal de Saúde, legítima e legalmente em exercício;
nicípios e estão sendo empregadas sem qualquer - desmonte do programa de saúde da mulher;
critério, e durante três anos ficaram guardadas para - desmonte do programa de saúde mental, in-
servir de aval a empréstimos para outras áreas. E clusive dos hospitais/dia;
agora, neste último ano, são repassadas a mãos _ desmonte dos programas de saúde dos tra-
cheias para cooperativas, sem licitação, que por sua balhadores;
ve~ contratar:t dezenas, centenas de em~resa~ ter- _ desmonte de residências médicas tradicio-
c:nz:~as'ÉNao há.controle ne~ d? pa~n~ônlo re- nais na rede municipal, com a transferência compul-
p ss o,. um festival com o dl.nhelro publico e u~ sória de preceptores e coordenadores de progra-
desperdícIo total de verbas no sistema local de sau- mas'
de de São Paulo. ' .

Espero t que essa correspondência mereça - .c?gita-se tran.sformar a Maternid~de Nova
atenção do Sr. Ministro da Saúde Adib Jatene e dos C~choel~lnha, centr.? Important~ de atendimento de
membros do Conselho Nacional de Saúde. Nela referênCia e formaçao, em hospital geral;
está registrada uma série de denúncias e fatos e - desvio de atendimento de patologias comple-
peço sua transcrição na íntegra nos Anais da C~sa x~s para os h~spitais e ~mbulatórios estaduais inci-
para o conhecimento dos demais Deputados. dIOdo esta prática em aCidentados, doentes graves e

EXPEDIENTE A QUE SE REFERE O incl~sive em casos d~aids ~ câncer q~e o mun!cípio
- cogitou mesmo em nao mais atender Já que nao há

ORADOR. interesse das cooperativas em manter este tipo de
OfIEJ/18/96 paciente. Hospitais estaduais como o Mandaqui e o

Sorocabanos estão sobrecarregados com os enca
minhamentos da região onde o PAS já está implan
t~do (Pirituba);

- desestruturação dos distritos e regiões de
saúde e consequentemente de qualquer possibilida
de racional e lógica de municipalização e montagem
de sistemas de referência e contra referência no sis
tema de saúde local e regional;

- descontrole e mal uso dos recursos repassa
dos pelo nível federal para a Secretaria Municipal de
Saúde. Nos três primeiros anos desta gestão o di
nheiro praticamente não foi gasto, ficando acumula
do no Fundo Municipal de Saúde, servindo de aval a
empréstimos de outras áreas da prefeitura. Agora no
último ano quando da implantação do PAS o dinhei
ro está sendo gastos aos borbotões e sem maior
controle através das chamadas cooperativas. Para a
Escola de Sociologia e Política foram pagos R$6 mi
lhões em misteriorsa consultoria para o PAS. No dia
10-2-96 só para a cooperativa de Pirituba implanta
da 1 mês antes foram repassados R$7,3 milhões
praticamente um adii:mtamento. Não existe mecanis
mos mínimos estabelecidos para o controle das ver
bas públicas repassadas as cooperativas. Contrata
ções sem critérios de empresas terceirizadas para
cuidarem desde a alimentação, até os exames labo
ratoriais e complementares, inclusive raios X e tomo
grafia. Até o patrimônio de móveis e aparelhos foi
entregue sem inventário, o que dificultará qualquer
fiscalização posterior. O Conselho Fiscalizador do
Fundo Municipal de Saúde foi dissolvido pelo Secre-
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tári.o,~unicipa~ de ~aúde que hoje decide de forma cro a qualquer custo e qualquer preço, às~~stas do
solltana e não transparente a destinação dos recur- patrimônio e verbas públicas distorcendo e defor-
sos; mando de forma talvez irreparável a formação dos

- a rede municipal de saúde foi deixada a mín- profissionais da saúde.
gua, desmantelada e desativada por três, anos se- As cooperativas são organizadas por grupos
guidos. Mesmo agora hospitais gerais fundamentais fechados e excludentes. Por exemplo a cooperativa
como o de Campo Limpo são deixados meses a fio da região centro diminui o número de médicos da re-
sem plantonistas como uma forma de tornar inevitá- gião de 700 para 450, destes, apenas 200 compõem
vel a aceitação do PAS como mal menor numa polí- a cooperativa com salários sem qualquer controle e
tica desumana e cruel que deixa diariamente cente- os outros 250 são contratados da forma mais precá-
nas de pessoas sem qualquer atendimento; ria possível. As diferenças de rendimento são astro-

- a política de recursos humanos da prefeitura nômicas.
na verdade é um atentado aos direitos trabalhistas, - Já no caso dos profissionais menos especia-
aliás, é até um atentado aos direitos humanos, as Iizados a política é forçar a demissão a qualquer
pessoas são coagidas violentamente a aderirem às custo e contratar sem licitação empresas de serviços
cooperativas abrindo mão de seus direitos trabalhis- terceirizados e com direitos trabalhistas precários,
tas e funcionais adquiridos por concurso público. Os numa política selvagem de reduzir salários e postos
resistentes são sumariamente transferidos para pon- de trabalho.
tos opostos aos dos locais de trabalho e residência. Por questões como estas e 'muitas outras é
As mães perdem direitos a ter seus filhos nas cre- que julgo imperioso que o Ministério da Saúde, a Se-
ches. Funcionários com dois vínculos recebem uma cretaria de Saúde do Estado de São Paulo, os Con-
transferência para leste e outra para oeste, para for- selhos Municipal, Estadual e Nacional de Saúde to-
çá-Ios à demissão. Funcionários às vezes com vinte mem as providências possíveis e necessárias contra
anos em um hospital ficam sabendo pelo Diário Ofi- este que é na verdade um atentado ao direito univer-
cial que foram removidos para o outro extremo da sal de assistência à saúde gíilrantido na Constituição
cidade. Cargos adquiridos em concurso são desres- brasileira.
peitados sem qualquer explicação. Há um ódio parti- O SR. AIRTON DIPP (PDT-RS. Sem revisão
cular contra os profissionais que tem especialização do orador.) - Sr. Presidente, a administração tributá-
em saúde pública que são classificados pelos diri- ria tem exigido que as pessoas físicas que partici-
gentes das cooperativas como lixo humano. Médicos pem de empresas, como titulares de firma individual
resistentes a adesão forçada à Cooperativa de Piri- ou como sócios, sejam obrigados a apresentar a de-
tuba e que conseguiram liminar na justiça para voltar claração anual do Imposto de Renda, mesmo quan-
ao hospital onde tinham seus cargos são impedidos do o montante de seus rendimentos tributáveis não
de entrar no prédio e são obrigados a ficar inativos alcance o limite de isenção da tabela progressiva.
assinando ponto em um ônibus/ambulatório desati- Estamos apresentando projeto de lei para re-
vado como forma de humilhá-los; verter esse dispositivo legal.

- os profissionais universitários sofrem ataque, PROJETO A QUE SE REFERE O
em três direções: ORADOR:

1) diminuição no número, por exemplo: nos PROJETO DE LEI N2 ,DE 1996
três primeiros anos a Prefeitura caiu de 8.000 para
6.000 médicos a pretensão da Prefeitura é chegar Altera as condições de apresenta-
até o final do ano a com apenas 4.000 médicos tra- ção da declaração do Imposto de Renda
balhando sem vínculo empregatício; de pessoas físicas.

2) diminuição na qualificaÇão: são demitidos os O Congresso Nacional decreta:
concursados e contratações sem qualquer pré-requi- Art. 12 O inciso I do § 22 do art. 72 da Lei n2

sito são feitas para substituí-los. 9.250, de 26 de dezembro de 1995, passa a vigorar
3) Atentado a ética e a moral dos profissionais: com a seguinte redação:

os dirigentes das cooperativas falam abertamente "Art. 72
para os profissionais procurando aliciá-los a adesão " ..

que o que interessa é ganhar dinheiro. Dizem nas
reuniões: Quem chegar primeiro vai levar vantagem
nos recursos diponíveis. É o incentivo à busca do lu-
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I - as pessoas físicas cujos rendimen
tos tributáveis, exceto os tributados exclusi
vamente na fonte la os sujeitos à tributação
definitiva, sejam iguais ou inferiores a
R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais), in
clusive quando participem de empresa,
como titular de firma individual ou como só
cio, desde que não enquadradas em outras
condições de obrigatoriedade de sua apre
sentação."

Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Art. 32 Revogam-se as disposições em contrá-
rio.

Justificação

A Administração Tributária tem exigido, anual
mente, que as pessoas trsicas que participem de
empresas, como titulares de firma individual ou
como sócios, sejam obrigadas a apresentar a decla
ração de ajuste anual do Imposto de Renda, mesmo
quando o montante de seus rendimentos tributáveis
não alcance o limite de isenção constante da tabela
progressiva.

Por entendermos que tal exigência, imposta
apenas com base em ato administrativo, constitui in
justificável discriminação contra a classe de peque
nos empresários, ve,z que não é estendida a outras
categorias profissionais, apresentamos o presente
projeto de lei, visando inibi··la completamente.

Para tanto estamos alterando o dispositivo le
gaI mencionado no projeto. A obrigatoriedade de
apresentação da declaração consta do art. 72 da Lei
n2 9.250/95, cujo § 212 estabelece as situações em
que se dispensa tal apresentação. Estamos enqua
drando os pequenos empresários na primeira das si
tuações (inciso I) em que se desdobre o referido pa
rágrafo segundo.

Contamos, pois, com o decisivo apoio dos no
bres Parlamentares para aprovação rápida da matéria.

Sala das Sessões, 11 de abril de 1996. - De
putado Airton Dipp.

O SR. WALDOMIRO FIORAVANTE (PT-RS.
Sem revisão do orador.) -- Sr. Presidente, o nosso
pronunciamento refere-se às reeleições propostas
ao País pelo Presidente da República.

Entendemos que, além do casuísmo, a reelei
ção neste momento implica fisiologismo político que
campeia neste País.

Temos uma proposta de reforma administrativa
que visa essencialmente atribuir aos Prefeitos a pos
sibilidade de contratar e demitir servidores sem con
curso, além de o Fundo Social de Emergência ser

usado certamente nas campanhas municipais do dia
3 de outubro.

Então, mais uma vez, ressalto nossa posição
contrária à reeleição de Prefeitos, Govemadores e
do Presidente da República neste momento, princi
palmente pelo casuísmo, porque será uma forma de
se utilizar da máquina pública nas eleições munici
pais.

O SR. LEONEL PAVAN (PDT-SC. Sem revi
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa
dos, quero deixar registrado que hoje se encontram
reunidos no Congresso Nacional, mais precisamente
no Senado Federal, cerca de 600 estudantes de vá
rias Regiões do nosso País. Eles estão protestando
contra a venda da Companhia Vale do Rio Doce e
também reivindicando a instalação da CPI dos Ban
cos.

Ressalto a posição e a coragem desses estu
dantes que lutaram no passado para retirar um Pre
sidente, e hoje estão aqui reunidos, conversando,
dando espaço aos Parlamentares para que se pro
nunciem inclusive pedindo aos representantes do
povo que esclareçam por que não querem a instala
ção da CPI dos Bancos.

Cumprimento os estudantes, ressaltando que a
posição do PDT é pela transparência, pela qual luta
remos nesta Casa.

O S~. OLAVlO ROCHA (PSDB-PA. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e Srs.
Deputados, hoje o povo de Marabá está em festa,
pois o Município comemora o 839 aniversário de sua
fundação..A origem da cidade, data de 1905 em de
corrência do grande desenvolvimento da zonar do
Tocantins. Sua denominação deveu-se a Francisco
Coelho da Silva, que retirou da língua indígena o
nome de Marabá, que é a denominação que os ín
dios davam aos filhos de prisioneiros ou estrangei
ros.

A 27 de fevereiro de 1913, pela Lei de n9

1.278, foi criado o Município, e já no dia 12 de março
do mesmo ano, o Governador Enéas Martins, no
meou a comissão encarregada de instalar o Municí
pio. A data estipulada para a instalação era 17 de
março de 1913, porém, não se sabe por que, foi
adiada para 5 de abril.

Sr. Presidente, decorridos "83 anos, a realidade
de Marabá, hoje é outra; tem ares de capital, com
uma população de aproximadamente 200 mil habi
tantes, com quase 1àO escolas de 12 e 22 graus, ex
tensão da UFPA com os cursos de letras, matemáti
ca, educação física e enfermagem, esta última, ex
tensão da FEP. Tem isto, graças ao trabalho sério e
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competente do atual Prefeito Haroldo Bezerra, que ra, 10 de abril, que chegou às minhas mãos hoje,
fez uma verdadeira revolução progressista no Muni- publica matéria referente a um discurso do Deputa-
cípio. Hoje a Prefeitura investe em educação mais do José Fritsch do PT de Santa Catarina. S. ExB se
de 35% de sua arrecadação, ou seja 10% a mais manifestou protestando contra entrevista dada por
que aquilo que determina a Lei Federal. Tal investi- mim, pela qual eu estaria defendendo o fim do pro-
mento permitiu que se fizesse uma reforma geral grama A Voz do Brasil.
nas escolas do Município que se encontravam em Preliminarmente, Sr. Presidente, digo que isso
estado precário, a melhoria dos salários dos profes- é mentira, rigorosamente mentira. Não dei nenhuma
sores, a aquisição de mais de 5.000 carteiras esco- entrevista, em nenhum meio de comunicação, não
lares, arquivos, máquinas de escrever e a realização dei nenhuma declaração defendendo o fim do pro-
de cursos de reciclagem e aperfeiçoamento para o grama A Voz do Brasil. Portanto, a Deputado falou
corpo docente. sobre uma mentira, e onde eJe recolheu essa menti-

Lá, Sr. Presidente, a Prefeitura dedicou aten- ra - espero que seja em algum lugar e não tenha
ção especial aos programas maternal e merenda es- sido o próprio autor da mentira - não sei.
colar, onde cada aluno da rede municipal recebe um É realmente surpreendente. Sr. Presidente,
kit contendo 3 cadernos, lápis, borracha e aponta- que o responsável por este boletim da Câmara dos
dor, e a cada 60 dias é distribuída a merenda, com- Deputados não siga uma regra básica ou seja, a de
posta de arroz, feijão, carne, macarrão e legumes. A checar uma acusação feita de forma irresponsável,
Prefeitura também vem desenvolvendo um progra- para saber se isto tem algum fundamento. Estamos
ma de alfabetização, para jovens e adultos, com a cobrando isso da imprensa, e temos que começar
participação de mais de 500 pessoas. cobrando por isso aqui, se é que isso é imprensa. O

Outro setor que recebeu pesados investimen- que não posso aceitar é que o órgão da Câmara dê
tos foi o de saúde, com o reaparelhamento dos pos- guarida a esse tipo de acusação sem se dirigir a
tos de saúde, que ao início do atual mandato encon- mim para procurar esclarecer qual a minha posição.
travam-se em sua maioria desativados, tendo sido Então, exijo, em primeiro lugar, que este bole-
feita inclusive compra periódica de medicamentos tim, panfleto, na folha de face, amanhã, desminta o
para um completo abastecimento. Além disso, a Pre- que disse nesta edição. É uma exigência. Em SEr

feitura firmou convênio com o FNS, para a reativa- gundo lugar, que este Deputado, se estiver dentro
ção de sua unidade em Nova Marabá, hoje funcio- das normas do bom relacionamento par1amentar, ve-
nando com mais de 10 médicos e atendendo prefe- nha a esta tribuna dizer que se baseou numa menti-
rencialmente a população carente do Município e da ra ou então que diga onde a recolheu.
região. Desenvolveu ainda trabalhos voltados para o Na oportunidade, Sr. Presidente, gostaria de
combate ao câncer do colo uterino. .me referir também ao discurso proferido hoje nesta

Poderia eu, Sr. Presidente, ficar aqui horas a Casa por um Parlamentar da Oposição, que disse
fio, falando deste exemplo de administrador público que não votamos ainda os destaques da emenda da
que é o companheiro Haroldo Bezerra, mas para fi- Previdência porque o Govemo ainda não teria acer-
nalizar, quero ressaltar a sua mais importante obra, tado suas contas com relação à primeira votação.
que é, a prática democrática que está presente em Este é um modo grosseiro, desabonador de se refe-
Marabá, onde a participação popular é a principal rir à própria Casa e aos seus companheiros de Par-
obra norteadora das realizações municipais. lamento. É uma grosseria inqualificável! Não há

Encerrando, Sr. Presidente e Srs. Deputados, como não houve, nenhum tipo de negociação que
quero aqui publicamente congratular-me com o povo não seja transparente com relação ao procedimento
marabaense, e dizer mais, em breve estaremos ele- de reforma constitucional. Inclusive, este Deputado
vando esta promissora cidade à categoria de capital; sabe que a maioria política não votou os destaques
capital do futuro Estado de Carajás! ainda porque da parte da Oposição o DVS tem sido

O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) - utilizado como instrumento de obstrução, e não de
Concedo a palavra ao nobre Deputado José Aníbal, aprimoramento de emendas, como se tem procura-
para uma Comunicação de Liderança pelo PSDB. S. do vender à opinião pública, confundindo-a. Na reali-
Ex!! disporá de sete minutos na tribuna. dade, os destaques apresentados à emenda da Pre-

O SR. JOSÉ ANíBAL (PSDB - SP. Sem revi- vidência - convenço-me disto cada vez mais - têm
são do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. Deputa- por objetivo obstruir a vontade da maioria, já mani-
dos, o boletim Hoje na Câmara de ontem, quarta-fei- festa neste plenário.
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Sr. Presidente, é muito importante, para nós do Estado que o Governador fez na Argentina possibili-
PSDB, e com certeza para os outros partidos que tou esse interesse dos argentinos a exemplo do que
dão sustentação política ao Governo, patentear que fora anteriormente feito com os países denominados
esse tipo de agressão ao Parlamento, feito por Tigres Asiáticos.
membros dele próprio, tem de ser por nós veemen- Devemos, enfim, definir Paulo Souto como um
temente repudiado. É inacleitável que se venha a Governador arrojado e empreendedor que se desta-
esta tribuna admitir que haja negócios e não convic- ca pelas suas realizações, que sempre estão volta-
ção em torno da votação de matérias tão importan- das para o bem do povo baiano. .
tes como são as,constitucionais. O SR. JOÃO MENDES (BlocoIPTB-RJ. Pro-

Era o que tinha a dizer. nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SrIs e
O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) - No- Srs. Deputados, faz poucos dias, a Nação assistiu a

bre Deputado José Aníbal, ele pronto, por delegação, um episódio construtivo, -que assinalava bom rumo
determino que o Boletim dê destaque ao pronuncia- para os tempos vindouros, numa questão fundamen-
mento de V. Exll

, amanhã, na primeira página, na tal para o povo brasileiro. Refiro-me ao acordo acer-
versão que faz, com muita propriedadé. Remeto à tado entre o Governo e as centrais sindicais para fa-
Mesa a análise da denúncia formulada para que se- zer a reforma da Previdência.
jam determinadas as providências regimentais cabí- O acordo cobria quase todos os pontos da mu-
veis. . dança, e o pouco que faltava seria ainda objeto de

O SR. PRESIDENTE (L~lz C,arlos Hauly) - negociações no âmbito da Comissão Especial na
Concedo a palavr~ ao Sr. ~Iáudlo Cajado. Câmara dos Deputados. Entre os aspectos mais po-

O SR. CLAUDIO CAJADO (BlocoIPFL-BA. sitivos do ajuste celebrado está, sem dúvida, o acer-
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, to feito para que o Governo encaminhe, dentro de
Srlls e Srs. Deputados, venho a tribuna desta.Casa um ano, o projeto com as regras para a administra-
no intuito de parabenizar o Go~ernador da_Bahia, Dr. ção colegiada da Previdência. Aqui repousa a espe-
Paulo Souto, pela sua exprE~sslva colocaçao na pes- rança de moralizar-se definitivamente o sistema,
quisa realizada pelo instituto de pesquisas Vox Pop- acabando com as fraudes e a sonegação.
puli no início do mês de abril, quando obteve o se- O acordo foi considerado histórico tal a sua
gundo lugar e~ popularida~e entre todos os gover- importância no encaminhamento pacífico'de um as-
nadores pesqUlsados n~ Pais. _ sunto até então tido como explosivo, melindroso, di-

O Governador baiano obteve a aprovaçao de fícil de superar. O diálogo levou ao consenso, acolhi-
77% do povo, sendo suplantado s?mente pelo Go- do com simpatia por toda a sociedade.
vernador do Paraná, por pequena diferença. Mas, infelizmente, duraria pouco aquela expec-

O Dr. Paulo Souto se manteve durante todo o tativa saudável de tudo resolver-se pela via da nego-
ano passado colocado entre os quatro m~lhores go- ciação. Os debates na Comissão Especial nãQ se
vernadores do País, demonstrando com ISSO a sua mantiveram em nível elevado. Acirraram-se as diver-
popularidade entre o povo baiano. gências, exaltaram-se os ânimos, radicalizaram-se

Gostaríamos de ressaltar que isto foi consegui- as posições, e tudo isso serviu apenas para inter-
do em função do seu dinamismo e espírito empreen- romper o diálogo que vinha funcionando tão bem.
dedor e da sua vontade de trabalhar sem medir es- Mas o pior é que eclodiu de novo um fator que se
forços para trazer para a Bahia tudo o que de melhor julgava ultrapassado, isto é, a intolerância da es-
possa ser conseguido. querda radical, aquela que se julga a única repre-

Tudo o que se fale sobre o Governador, será o sentante dos trabalhadores. Ela apareceu novamen-
óbvio de um político voltado para o desenvolvimento te, para tumultuar os trabalhos e agredir pessoas, in-
da Bahia, e sempre colocando em primeiro lugar os clusive fisicamente.
interesses da comunidade baiana. O resultado é conhecido de todos nós. A Co-

Um dos últimos fatos relevantes que devemos missão Especial que discutia a reforma foi extinta,
destacar na sua administração é o que ele conse- após a renúncia do seu Presidente, Deputado Jair
guiu quando fez parte da comitiva do Presidente Soares. A discussão e a votação do projeto de
Fernando Henrique na recente viagem à Argentina: emenda constitucional foi transferida diretamente
que uma missão de empresários viesse visitar o Es- para o Plenário da Câmara. Novos prazos foram
tado da Bahia e, com isso, firmar acordos bilaterais abertos para apresentação de destaques à pro-
com o empresariado baiano, pois a divulgação do posta.
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Houve uma quebra lamentável na tramitação" que eu não faço, mas mando fazer. O senhor deve
normal do projeto. Mas é alentador sabemos que foi saber que na reunião da Câmara, dia 20 de março,
mantido o Relator, Deputado Euler Ribeiro, assim estavam lá o meu filho Paulinho (que é lutador de
como se manteve também o acordo celebrado com karatê) para quebrar o Bega e o Janúbio, armado
as centrais sindicais, nessa nova fase de discussão para dar cobertura e mandar bala. "
e votação. É preciso dizer ainda que a transferência Tudo começou quando Bega, que é presidente
da votação para o Plenário tem base regimental, do Conselho Popular de Acará, foi até a Câmara
pois o prazo de aprovação "do relatório, no âmbito da MonIcipal solicitar informações sobre o andamento
Comissão, há muito que já havia esgotado. de uma CPI que deveria apurar irregularidades na

Vamos agora para uma nova e decisiva etapa administração municipal e também sobre o processo
na reforma da Previdência. Espera-se que os âni- de apreciação das contas do Prefeito, relativas ao
mos estejam serenados depois das refregas da se- período de 93194. A ameaça feita pelo Prefeito Paulo
mana passada, de modo que possamos definir, de Afonso ao irmão de Bega foi registrada em cartório,
uma vez por todas, o modelo previdenciário que vai já que a Delegada de Polícia, Sr- Sandra Regina
vigorar daqui para a frente. Marques Valino, se recusou a registrar a ocorrência.

Antes de mais nada, precisamos restaurar o Poucos dias depois houve o atentado. E dele faziam
clima vigente no início das negociações, marcado parte o marido da delegada; um elemento conhecido
pela boa vontade e pelo respeito mútuo. A Nação in- apenas por Bodogue, que se diz motorista da dele-
teira está atenta para o trabalho que se faz na refor- gada. Mais uma vez não houve registro de ocorrên-
ma da Previdência, já que o assunto interessa a cia policial e a Delegada Sandra Regina Valino ain-
todo mundo. Trata-se de assegurar uma velhice dig- da fez uma ameaça à vftima do atentado: que ele
na, não só para a geração presente, mas também parasse de ficar comentando o assunto, pois corria o
para as gerações futuras. risco de ser processado por crime de calúnia.

É legítimo a preocupação dos brasileiros com a Ao trazer esta denúncia para a Câmara Fede-
reforma do sistema previdenciário, sobretudo depois ral quero repudiar o comportamento do Prefeito Pau-
que se descobriram as fraudes e a roubalheira do lo Afonso Paiva e da Delegada Sandra Regina Vali-
passado recente. Portanto, a confiabilidade do siste- no. E responsabilizá-lo por qualquer coisa que vier a
ma aparece como fator da maior importância no mo- ocorrer contra o companheiro Bega, que é membro
delo que se vai implantar. O dinheiro da Previdência do Partido dos Trabalhadores, e não está fazendo
é sagrado. Ele deve ficar a salvo dos ladrões. Mas nada mais nada menos que exercitar a sua cidada-
também não deve ser desviado para outras finalida- nia, cobrando dos governantes prestação de contas
des que não sejam relacionadas com o pagamento e transparência nos negócios que envolvem a admi-
de benefícios parà a população assistida. nistração pública.

O SR. PAULO ROCHA (PT - PA. Pronuncia o Era o que tínhamos a dizer.
seguinte discurso) - Sr. Presidente, SrBs e Srs. De- O SR. EDINHO ARAÚJO (Bloco/PMDB - SP.
putados, quero denunciar aqui da tribuna desta Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Casa o atentado sofrido pelo Sr. Raimundo Rodri- SrDs e Srs. Deputados, muitas de nossas rodovias
gues da Costa, o Bega, lavrador e carpinteiro do Mu- federais estão em precário estado de conservação,
nicípio de Acará, no Estado do Pará. No último dia 4, trazendo como conseqüências o aumento no núme-
às 23 horas, ele foi cercado por trê~ elementos, ro de acidentes, maior desperdício na produção, am-
quando se encontrava em seu barco, ancorado no pliação do tempo necessário de viagem e desgastes
trapiche daquela cidade. Os homens acenderam nos veículos que nelas transitam, em nada contri-
uma lanterna e gritaram: Manda bala! Não deixa o buindo :. pelo contrário, prejudicando - para o de-
homem escapar! Bega atirou-se na água e por pou- senvolvimento do País.
co escapou do tiro disparado por um dos elementos. A situação agrava-se ainda mais quando as es-

Bega responsabiliza o Prefeito de Acará, Paulo tradas cruzam trechos urbanos. Neste particular,
Afonso de Paiva (PPB), de ser o mandante do aten- gostaria de destacar o estado de conservação da
tado. Dias antes ele chamou o Sr. Elmano Rodri- BR-153, notadamente no trecho compreendido entre
gues Costa, irmão de Bega, e mandou um recado: os quilômetros 59 a 76 no Estado de São Paulo, na
diz para ele parar de me perturbar com esse negócio zona urbana do Município de São José do Rio Preto.
de querer saber de minhas contas, do orçamento No referido trecho, o tráfego intenso de veícu-
municipal(...) Vou mandar dar um jeito no Bega, por- los, ônibus e caminhões torna a rodovia uma das
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mais perigosas em todo o País, com elevado núme- nado paga, no Nível Médio, uma diferença a mais de
ro de acidentes, muitos fatais. cerca de oitocentos reais. No Nível Superior, tal dife-

A solução para o problema passa não só pela rença aumenta para valores brutos acima de mil
restauração como também por sua duplicação.. E, reais. São percentuais variáveis entre 78% e 64%,
neste sentido, gostaria de destacar o apoio e empe- respectivam~nte.

nho do Ministro dos Transportes, Deputado Odacir Creio que a Mesa da Câmara dos Deputados
Klein, e do Diretor-Geral do DNER - Departamento precisa pronunciar-se sobre este assunto, ouvidos
Nacional de Estradas e Rodagem, Deputado Tarcí- os órgãos técnicos e jurídicos da Casa, pois há um
sio Delgado que, não obstante a escassez de recur- clamor, que se nivela a ânsias de desespero, entre
sos, não estão poupando esforços para a melhoria os servidores da Câmara dos Deputados, todos de-
da rodovia. sejas de que seus salários, na ausência de outro ref-

Na lei orçamentária para o ano de 1996, apro- erencial melhor, se igualem aos pagos aos servido-
vada esta semana pelo Congresso Nacional, estão res do Senado, pois aqueles percebem vencimentos
incluídos recursbs para a recuperação e duplicação ajustados à normas legais vigentes que precisam,
do mencionado trecho da BR-153. Neste sentido, fa- podem e devem ser aplicadas aos abnegados servi-
zemos um apelo ao Poder Executivo para que a ver- dores desta Casa.
ba prevista seja liberada tão logo seja possível, a fim Era o que o tinha a dizer.
de que possamos evitar a continuidade do elevado O SR. CONFÚCIO MOURA (Bloco/PMDB -
número de acidentes e do ceifamento de vidas. RO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-

O SR. ALEXANDRE SANTOS (PSDB - RJ. te, SrS's e Srs. Deputados, visitei a cidade de Jamari,
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Rondônia, na última segunda-feira, dia 8 de abril. Na
srªs e Srs. Deputados, as distorções existentes e caminhada por várias residências de amigos pude
praticadas contra os serv~dores da Câmara dos De- constantar um clima de tensão, de indignação da-
putados, considerados os salários pagos pelo Sena- quele povo.
do Federal a seus servidores, exige que a Mesa Primeiro. As reclamações vêm pela falta de
desta Casa se pronuncie de modo claro e explícito, energia elétrica, devido ao conjunto gerador da cida-
visando ao tratamento isonômico dentro do Poder de, além de velho, não ter peças de reposição, fican-
Legislativo e à correção de injustiças atualmente de- do mais quebrado do que funcionando. A dedicação
tectadas. sobre-humana do funcionário Francisco Sales e sua

Tome-se como referencial os termos da Reso- boa vontade não são suficientes para resolver o sé-
lução n!! 76, de 1995, que, dispondo sobre a remu- rio problema da falta de energia elétrica.
neração mensal de várias carreiras do Quadro de Segundo. A falta de água. Se não há energia,
Pessoal do Senado, concede a seus ocupantes, a tí- também não existe água, e uma coisa puxa a outra.
tulo de representação, um percentual expressivo Sr. Presidente, por falar em água, na cidade de
que, traduzido em pecúnia, deixa os servidores da Jamari não existe serviço de fornecimento de água
Câmara dos Deputados com salários defasados, tratada. Há cisternas. Ano passado, pedi à CAERD
sem que se considerem outros motivos de perdas, (Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia) e ao
como o congelamento dos vencimentos dos servido- Laboratório de Saúde Pública de Rondônia que cole-
res públicos atualmente praticado. tasse amostras de água na cidade, e o resultado foi

Há diferenças enormes entre os salários prati- estarrecedor: 100% das cisternas da cidade estão
cados no Senado e os pagos pela Câmara, sendo contaminadas com coliformes fecais. Até o momen-
que nada justifica que os servidores desta Casa se- to, nenhuma providência foi tomada, mesmo com as
jam colocados em condições de desvantagens re- denúncias que fiz à CAERD, à FNS (Fundação Na-
muneratórias em relação aos que, no Senado, exer- cional de Saúde), à CEF (Caixa Econômica Federal)
cem funções correlatas, no mesmo nível de respon- e ao Governo do Estado.
sabilidade e dificuldade. Há ouvidos surdos para estas denúncias. Nin-

A0 par disso, é certo que a isonomia neste Po- guém se mexe para resolver as questões calamito-
der Legislativo se faz pela remuneração paga a Se- sas da falta de saúde e saneamento básico no País.
nadores e Deputados, igual para todos, fato que SrS's e Srs. Deputado, o mais interessante de
deve e necessita ser observado nos demais níveis tudo isso é que, por ironia do destino, o Município de
de funções e cargos do Legislativo. Há informações Jamari tem as suas terras invadidas pela represa de
segundo as quais, em determinadas carreiras, o Se- Samuel - sede da única hidrelétrica que distribui
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energia para grande parte do Estado. As suas águas campo, insistindo nessa sua política de paz. Em ra-
encharcam a .cidade. A rede de distribuição, o li- zão dessa postura é que houve um decréscimo de
nhão, passa primeiro por Jamari, mas não deixa a mortes e conflitos nessa região que vive hoje um
luz e segue para o sul do Estado, beneficiando Ari- ambiente de progresso e de paz.
quemes, Monte Negro, Cacaulândia, Jaru, Ouro Pre- Foi o Presidente do Sinproduz quem promo-
to, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal e Pimenta veu, com a sua Diretoria, a negociação da Fazenda
Bueno. Esta última a aproximadamente quatrocen- Rio Branco, para assentar os trabalhadores rurais
tos quilômetros da hidrelétrica, e nada para Jamari, em Parauapebas, e agora faz o mesmo, com bom
que está ao lado da hidrelétrica. senso e equilíbrio, entre produtores e sem-terra nes-

Não há nenhuma justificativa para tranqüilizar a sa referida Fazenda Macaxeira.
população, que não seja a imediata ligação energéti- Ora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, Rio
ca da cidade ao sistema Samuel. Branco e Macaxeira são glebas produtivas, e a polí-

Apóio e defendo aquela população e lutarei tica de Geraldo Soares é para que se promova uma
para que a luz e água cheguem a todas as residên- reforma agrária que não retire do campo quem já es-
cias. teja produzindo, trazendo, sim, mais trabalhadores

O SR.GIOVANNI QUEIROZ (PDT - PA. Pro- pará esse afã, pois - afirma o Presidente do Sinpro-
nuncia o soguinte discurso.) - Sr. Presidente, srªs e duz - o campo está vazio e nós estamos sós.
Srs. Deputados, quero, nesta oportunidade, fazer Geraldo Soares afirma, com o meu testemunho
um breve mas importante reparo a uma denúncia insuspeito, que no Estado do Pará .70% das terras
aqui formulada pelo nobre Deputado Paulo Rocha, são devolutas, pertencem ao Exército e à Marinha,
um intransigente e correto defensor dos trabalhado- existindo muitas áreas para assentar quem queira
res sem terra, que hoje abundam por todos os qua- realmente produzir. E pontifica com extraordinário
drantes deste País. bom senso que o conflito e o confronto armados não

Refiro-me, Sr. Presidente e Srs. Deputados, à são a solução, pois no campo também se precisa de
acusação que ele fez de que o Presidente do Sindi- segurança e paz para produzir. '
cato dos Produtores Rurais de Curionópolis, Eldora- Acontece, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
do e Parauapebas estaria fazendo ameaças de mor- que a reforma agrária prometida pelo Presidente
te aos trabalhadores sem terra acampados no Com- Fernando Henrique Cardoso não tem passado de
plexo Macaxeira, no Município de Curionópolis. uma falácia.

O Deputado Paulo Rocha foi muito mal infor- Por mais que o Ministério. da Agricultura e o In-
mado a respeito do Presidente do Sinproduz, Sr. era, pela ação de seus titulares, realizem esforços
Geraldo Milton Soares, um homem equilibrado e de para assentar as 40.000 fammas, prometidas pelo
notável liderança naquela área sempre conflagrada Presidente da República, porque falta sensibilidade
do sul do Pará. Como o próprio Geraldo Soares afir- humana à equipe econômica do atual Governo, que
ma, a pessoa que passa informações para o Depu- apenas libera, e parcimoniosamente, verbas para o
tado está equivocada, procurando fazer o Deputado cotidiano desse Programa de Reforma Agrária.
mentir nesta Casa. Sem que haja uma ação dE;) Governo, uma dEr

O Presidente do Sindicato em apreço está no cisão política do Palácio do Planalto, nós continuare-
cargo há quatro anos, e, graças ao seu poder de mos, nesta Casa e em tantos pontos deste País, a
atuação contemporizadora, desde então jamais hou- lamentar o descaso do Poder Público, para com um
ve um caso de derramamento de sangue nessa re- dos maiores problemas deste País, exatamente
gião. esse da reforma agrária.

Extraio de uma correspondência que me en- Repito que a liderança do Presidente do Sin-
viou afirmações do próprio acusado: Nunca ameacei produz, Geraldo Milton Soares, é rigorosamente cor-
o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores sem reta, e nestes tempos da sua gestão à frente do Sin-
Terra e nem os próprios trabalhadores. dicato o poder do diálogo tem prevalecido sobre to-

O Sindicato, Sr. Presidente e Srs. Deputados, das as tentativas de violência.
foi fundado em 1991, e desde essa época, não hou- Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente e
ve mais mortes de trabalhadores sem terra nas re- Srs. Deputados.
giões de Parauapebas, Çurionópolis e Eldorado do O SR. ROBÉRIO ARAÚJO (Bloco/PPB - RR.
Carajás. O próprio Geraldo Soares afirma reiterada- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
mente ser contra o conflito e o confronto armado no Sr"s e Srs. Deputados, estou encaminhando à Mesa
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desta Casa indicação à instituição Programa Comu- EXPOSIÇÃO A QUE SE REFERE O
nidade Solidária para que estenda também às comu- ORADOR:
nidades indígenas do .nosso País a distribuição de
cestas básicas .de alimentos, o que trará grandes be- Introdução
nefícios aos índios. Quero agradecer ao Presidente da Comissão

de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados,
Com a falta de apoio que nossos índios têm, Deputado Átila Lins, por esta oportunidade de voltar

muitas comunidades encontram-se em dificuldade, aqui para fazer uma apresentação sucinta e esque-
sem ter meios de obter seu sustento. Em Roraima,
meu Estado, é alarmanté o grau de desnutrição en- mática das realizações da diplomacia brasileira e

dos desafios que permanecem à nossa frente neste
tre os índios e, conseqüentemente, dos mais eleva- ano de 1996.
dos o nível de mortalidade infantil. Como sempre, é um prazer poder participar

A falta de alimentos e assistênCia social acarre- deste exercício de coordenação entre o Executivo e
ta um fato tristemente verdadeiro: os velhos que não o Legislativo na implemetação da nossa política ex-
podem mais caçar ou pescar são abandonados e terna. Como· em tantas outras áreas, a política exter-
marginalizados, podendo em alguns casos ser isola- na pressupõe uma parceria entre o Executivo e o
dos sem qualquer suprimento alimentar, para que Congresso, como responsabilidades compartilhadas.
esperem a própria morte. Muitas das questões tratadas na Câmara dos

Independentemente da situação que se apre- Deputados e no Senado Federal têm um forte im-
senta, entendo que o idoso proveniente de comuni- pacto sobre a nossa inserção internacional e sobre
dades indígenas deveria ser amparado, valorizando- os esforços que nós temos a obrigação de fazer
se sua contribuição para a comunidade, sendo pro- para aperfeiçoar as nossas parcerias externas e co-
tegido e confortado pelos dissabores da marginaliza- locá-Ias cada vez mais a serviço dos interesses in-
ção e do abandono.' ternos brasileiros. .

Tal papel deve ser assumido pelo Estado, pois Agora mesmo o Congresso tem em sua agen-
a manutenção das pessoas, idosas é um luxo que a da diversos assuntos de interesse direto para a me-
maioria das sociedades indígenas se consideram in- Ihoria dos termos do nosso intercâmbio político e
capazes de manter e~ tempos de crise. econômico com o resto do mundo. As reformas

Lembro ainda que para agravar o quadro de constitucionais e diversos acordos que vêm sendo
desnutrição nas malocas vêm as doenças desco- assinados com nossos parceiros são exemplos dis-
nhecidas e mortíferas para os índios, trazidas pelo so. É natural que o Itamaraty se volte com atenção e
contato entre nosso povos. interesse para o que ocorre aqui e que esteja sem

pre dispost0 a trazer o aporte da sua experiência e
Não bastando o esquecimento na parte assis- da sua visão do mundo e das relações exteriores do

tencial, as terras indígenas vêm sendo o epicentro nosso país para ajudar a avançar no tratamento des-
de vários confrontos fundiários entre fazendeiros ses assuntos.
bem armados e índios armados com arcos, flechas e Em um Estado democrático, ~ política externa
orgulho. necessariamente tem de passar por uma avaliação

Dia 19, portanto, daqui a dez dias, comemora- constante das forças sociais' e muito especialmente
se o Dia do fndio. Aproveito a oportunidade para so- do Congresso, instituição representativa por exce-
licitar à Primeira-Dama do País, D. Ruth Cardoso, lência. O Itamaraty é sensível a essa realidade e
que se sensibilize e se apresse em atender nossa tem procurado ampliar e diversificar os seus canais
indicação, para estender às comunidades indígenas de comunicação com a sociedade brasileira. A Co-
a distribuição de cestas básicas de alimentos. missão de Relações Exteriores da Câmara dos De-

Era o que tinha a dizer. putados tem sido um foro privilegiado para esse con-
O SR. CUNHA BUENO (Bloco/PPB - SP. Pro- tato e para um trabalho conjunto que nós considera-

nuncia o seguinte discurso.) -- Sr. Presidente, solicito mos insubstituível.
de V. Ex'! a transcrição de exposição do Ministro de Dei uma instrução permanente a meus colabo-
Estado das Relações Exteriores, Embaixador Luiz radores para que, a exemplo do que faz o Chance-
Felipe Lampreia, feita hoje perante a Comissão de ler, estejam sempre à inteira disposição da Comis-
Relações Exteriores da Câmara dos Deputados so- são e de cada um dos seus membros titulares e su-
bre A política externa brasileira no primeiro ano do plentes para explicar ou aprofundar temas, tópicos
Governo Fernando Henrique Cardoso. de agenda e iniciativas dentro da área de competên-
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eia do Itamaraty. Espero com isso que possamos urgência de reformas que nos permitam reduzira,s
trabalhar juntos, em parceria, a Comissão de Rela~ disparidades sociais e regionais com medidas efica~

ções Exteriores e o ltarnaraty, para avançar a agen~ zes e duradouras, que não comprometam a médjo
da diplomática em 1996. . ou longo prazo a .estabilidade econômica e o cresci~

O apoio sEetados e Municípios menta.
Queria' anunclar~fhes também, em primeira Essas reformas se vêm fazendo com o ritmo

mão, que, por instrução expressa do Presidente Fer.. próprio de uma democracia complexa. Temos sido
nando Henrique Cardoso, determinei a meus cola.bo~ enfáticos junto a nossos interlocutores a respeito da
meteres que estudem a institucionalização de uma necessidade de se ter em conta e respeitar os ritmos
unidade no ltamaraty destinada a fazer a interface e os rituais próprios da democracia na construção de
do Ministério com os Govemos dos Estados e Muni~ consensos ou maiorias expressivas. Temos sido en-
crpios em matéria internacional. fáticos também sobre os ganhos, a longo prazo, de

A idliia é ter urna unidade adequadamente lota~ decisões amadurecidas, legrtimas e responsáveis.
da. com diploi'Tlf.l:tas experientes, que possam asses-- Creio que temos sido bem compreendidos.
sarar os· Govemos estaduais e municipais em suas Já avançamos muito em matéria de flexibiliz~

tratativas com outros'Governos, organismos intema~ ção de monopólios e eqüidade no tratamento dos
cionaise organizações não~governamentais intem~ capitais nacionais e intemacionais. Temos avançado
cionais, fazendo a interlocução com as unidades na privatização, com as cautelas que ela requer. Afi;-
substantivas da Secretaria de Estado das Relações nal, como disse o Presidente Femando Henrique
Exteriores e com nossas Embaixadas e Consulados Cardoso em sua recente viagem ao Japão, não 50-
nosxterior. mos um pequeno pars que está privatizando uma Ii~

Essa unidade sistematizaria os contatos, hoje nha aérea os dois ou três pequenos bancos provin-
dispersos; entre o ltamaraty e os Govemos esta~ ciais.
duais e munlcipa}S,apro~~do m~is a Chancelaria Estamos falando de empresas de grande porte,
e o~ poderes publicas locaJs. Sena uma forma de que necessitam de capitais privados, mas que cons--
suprir uma lacuna. Importante, decorrente do fato de tituem um importante patrimônio público com notável
que cada vez mal~ as u~jdades da federação e ~s incidência sobre o sistema produtivo do País. O inte-
municípios, e mUito particularmente ~queles maIs resse que essas empresas geram constitui sem dú~
expostos à vida internacional pela proXImidade trslca vida um trunfo na relação com nossos parceiros no
com países vizinhos, voltam..~ para o exterior e~m exterior.
busca de investimen~s, financlame~~o~, eooperaçao Uma vez que o nosso interesse comum é a po-
técnica e aportes variados. Essas 100clativas devem litica extema brasileira e nossas relações com o
ser Incentivadas e orientadas a fim de que se so~ mundp, quero insistir sobre o efeito positivo que a
mem .aos esforços. do ~overno .fed~ral .no cumpri~ estabilização da economia, o ajuste, as reformas em
mento das suas atribuiçoes constitUCIonaiS em maté~ curso e a retomada do crescimento em bases mais
ria de política e~rna. . _ . seguras têm tido sobre a imagem do Brasil no exte~

Não tenho ainda uma deflmçao sobre o formato rior e sobre o crescimento do interesse de nossos
.que asSumiria essa unidade, mas o important~ é p~ parceiros pelo Brasil. A percepção do Brasil como
de.rmos .contar com essa ofert~ de u~. ~rvIÇO em país de oportunidades e como força emergente na
grande demanda, que supra a nmposslblhdade de o economia mundial se está consolidando.
ltamaraty estar presente em tod~s os Estados da O Brasil será sempre, lá fora, o que nós quiser~
Fe~era~o por razões orçamentánas e rnésmo ope-- mos que ele seja, o que nós formos capazes de fa~

racIonais. . zer com que ele seja. Não há imagem que se su~
Um apelo pelas reformas e pela consolidação do tente sem a base firme da realidade, nem se pode
Plano Real viver a ilusão de que a imagem pode substituir a rea~

Provavelmente nunca antes os êxitos da políti~ lidade. Com a estabilização e com as reformas em
ca externa estiveram tão eatreitamente vinc~lados curso, nós mudamos quase que completamente
aos êxitos que o Congresso obtenha avançando a para positivo o sinal com que figuramos na agenda
agenda política, econômica e social do País. internacional e na, agenda das relações com nossos

O amadurecimento político do País e a cons~ principais parceiros tanto no mundo desenvolvido
ciência dos nossos desafios e constrangimento ge- quanto no mundo em desenvolvimento. Não pode~

raram umquase--consenso sobre a necessidadE;l e a mos parar no meio do caminho, nem retroceder.
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Nunca antes foram tão favoráveis as condições para objetivo e profissional, em favor do avanço continua-
se fazer políti~a externa no Brasil- uma política de do das reformas que irão consolidar o Plano Real e
realizações. E preciso aproveitar essas condições, tomar permanentes os ganhos que ele trouxe para a
multiplicar o seu efeito benéfico, pô-Ias a serviço de sociedade brasileira. Só assim, do ponto de vista da
interesses muito claros - e prementes - do Brasil política externa, nós teremos condições de perseve-
em suas relações com o mundo exterior. rar na via que temos explorado nestes dezesseis

Fizemos muito para consolidar uma imagem meses de Governo Fernando Henrique Cardoso: a
nova, de credibilidade e confiabilidade, de um país de uma diplomacia capaz de revalorizar as nossas
que é capaz de ~nfrentar com determinação e auto- parcerias tradicionais e de ir colocando o País, pou-
confiança os seus problemas. Demos passos con- . co a pouco, em posição de exercer influência nos
eretos nesse sentido e estamos recolhendo os bene- mecanismos decisórios, políticos e econômicos, que
fícios. Se não, que falem por si mesmos exemplos gerem as relações inter'1acionais contemporâneas.
como o da extraordinária elevação do patamar das E isso sem qualquer veleidade de prestígio falso ou
nossas relações com o Japão, consagrada com a re- de liderança vazia. Não estamos fazendo nada no
cente visita de Estado do Presidente Fe'rnando Hen- plano externo que não seja para coadjuvar os esfor-
rique a Tóquio, em março último, ou a sensível mu- ços do povo e do Governo brasileiros por um desen-
dança para' melhor das nossas perspectivas de volvimento sustentável, com estabilidade e mais
acesso a tecnologia na área espacial com o nosso eqüidade.
ingresso no MTCR - o regime de controle de tecno- Com dois anos de sustentação do Plano Real,
logia de mísseis. Ambos são eloqüentes a respeito o Brasil já mostrou uma diferença fundamental nas
do impacto direto que têm sobre a nossa projeção relações com seus parceiros em todo o mundo.
externa avanços que fazemos aqui dentro, em nosso Hoje, somos foco de interesse e, mais do que isso,
interesse e para nosso benefício. nossa parceria é valorizada por nossos amigos e só-

Temos que abandonar de uma vez por todas cios internacionais. Melhorando os termos do nosso
as ilusão de que, por sermos um país continental, de relacionamento externo, desimpedindo nosso aces-
grande população e com um PIB considerável, natu- so a mercados, tecnologias e investimentos produti-
ralmente estamos destinados a ter importância e vos e apostando na importância relativa do País, nós
mesmo a ditar a agenda do nosso relacionamento estamos na verdade ajudando a fortalecer o nível da
com os nossos parceiros em todo o mundo. atividade econômica interna, a gerar e manter em-

Como tenho dito, não basta ser grande e relati- pregos e a melhorar a qualidade de vida da nossa
população.

vamente importante, é preciso atuar em conseqüên-
cia, e isso não se faz no exercício de principismos A diplomacia brasileira em um mundo em trans-
estéreis ou na ilusão da autarquia e do fechamento formação
em nome de um falso nacionalismo. A diplomacia do Governo Fernando Henrique

O Itamaraty sente-se à vontade para falar de tem procurado ser uma resposta a mais completa
soberania nacional, porque nasceu, cresceu e se possível a uma nova realidade internacional e aos
consolidou no exercício da defesa dessa soberania. imperativos internos brasileiros, valendo-se das con-
A soberania só é real se por trás dela existir uma na- dições mais favoráveis que temos hoje para melhor
ção forte, com uma moeda respeitada, com uma inserir-nos em nossa região e no mundo. Falo de um
economia capaz de gerar poupança e investimento, mundo em que, graças ao fim da Guerra Fria e das
com uma sociedade mais integrada e menos desi- confrontações ideológicas mais virulentas, emergi-
gual, com uma população mais educada e politica- ram com toda a sua intensidade os verdadeiros de-
mente participante. safios da vida internacional: ser mais competitivo no

Tudo o que pudermos avançar em matéria de plano econômico-comercial e tecnológico para poder
reformas que consolidem as tendência positivas ob- extrair da inserção o maior número possível de be-
servadas com o Plano Real, com a abertura compe- nefícios ao menor custo possível.
titiva e responsável da nossa economia e com a re- Esses benefícios são tangíveis. Falo de investi-
tomada do crescimento terá um impacto positivo e mentos produtivos em sua permanente busca de
fecundador sobre as nossas relações exteriores e uma complexa combinação de estabilida~a políticd. ~
sobre o fortalecimento da nossa soberania. econômica, potencial e dinamismo dos mercados e

Por isso, não queria deixar de começar esta transparência e segurança das regras. Falo de aces-
conversa sem fazer um apelo muito direito, muito so desimpedido a mercados e a tecnologias indis-
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pensáveis ao nosso desenvolvimento. Falo de maior,
participação nos mecanismos decisórios intemacio
nais, de forma compatfvel com os interesses, as ca
pacidades e a projeção internacional do País.

É isso o que temos procurado facilitar com a
nossa política externa. Uma política externa de per
sistente revisão e aperfeiç,oamento das nossas par
cerias tradicionais e de busca de novas parcerias in
dividuais ou regionais.

Mas é preciso desde já fazer duas previsões.
A primeira delas é que a diplomacia defende e

projeta no exterior os interesses nacionais, da mes
ma forma que ela procura melhorar a inserção inter
nacional do país que representa. Mas ela não cria
interesses, nem pode projetar o que não existé. O
país que se encontra por trás da diplomacia é o úni
co elemento a partir do qual ela pode operar. Por
isso, a diplomacia só poderá responder adequada
mente às transformações do cenário intemacional se
essas transformações forem, de alguma forma, inter
nalizadas pelo país.

A segunda é que a diplomacia de um país
corno o Brasil opera necessariamente a partir de um
patrimônio diplomático. Ela não admite mudanças ir
refletidas ou bruscas, nem barganhas voltadas para
o curto prazo, nem jogos de cena ou buscas irrealis
tas de prestígio.

Temos um patrimônio político construído com
os diferentes grupos de países com os quais nos re
lacionamos, temos uma tradição de atuação equili
brada e amadurecida nos foros multilaterais e temos
interesses claros como grande país continental, com
uma economia cada vez mais dinâmica e integrada
ao exterior e que cresce como referência para outras
economias.

Poucas vezes no passado nos moveram velei
dades de liderança, a ilusão do prestígio construído
através de iniciativas de impacto na cena regional ou
internacional ou a miragem de relações especiais ou
alinhamentos automáticos que não tillham corres
pondência na escala de prioridades do parceiro.
Quando isso ocorreu, rapidamente se percebeu a li
mitação do gesto, e se voltou ao curso refletido de
uma diplomacia amadurecida em décadas de com
plexas lides internacionais.

Há uma sabedoria na tradição, na memória e
na prudência diplomáticas, não por conservadorismo
ou principismo estéril, mas porque as relações entre
Estados se dão ao longo de períodos extensos da
História.

Por isso, o papel da diplomacia brasileira é in
terpretar corretamente as prioridades nacionais, si-

tuando-as dentro do projeto mais amplo do nosso
desenvolvimento e procurando servir como instru
mentq dessas prioridades no plano exterior. Sem
preconceitos, sem ingenuidade, sem demagogia ou
arroubos retóricos.

Não quero buscar um rótulo que designe essa
política externa, mas sim caracterizá-Ia pelos seus
elementos definidores centrais. Não andamos atrás
de slogans, mas sim de resultados, e não de quais
quer resultados, mas sim daqueles que se somem
aos esforços que fazemos em matéria de política
econômica e de política social.

Algumas diretrizes básicas da diplomacia do Go
verno Fernando Henrique Cardoso

Nossa diplomacia é universalista e não-exclu
dente. Essa é uma característica que deriva da pró
pria inserção internacional do Brasil, um país com
relações equilibradas entre quatro grandes pólos - a
Europa, a América do Norte, a América Latina e a
Ásia - e com presença expressiva nos cinco Conti
nentes.

Buscamos reforçar ou criar parcerias com base
em interesses concretos e naturais, no seu impacto
no nosso nível de atividade econômica, e no seu pa
pei na configuração de uma rede de presença inter
nacional do Brasil. Queremos estender essas parce
rias em todas as áreas do globo, em especial naque
las que mostram maior dinamismo, como a Ásia, a
última região em que nos restam amplos espaços a
explorar.

Não há elementos ideológicos que presidam a
busca dessas parcerias. Com princípios, mas com
pragmatismo, buscamos as oportunidades onde elas
existam. E não há, na concepção brasileira, razão
para privilegiar um ou outro relacionamento externo,
um ou outro foro internacional ou agrupamento re
gional ou temático, em prejuízo ou detrimento de ou
tros.

Os limites de nossa ação diplomática serão os
limites dos nossos próprios recursos. Sua principal
baliza é o princípio de que é importante para o Brasil
assumir, nas suas relações com o resto do mundo,
um lugar condizente com as suas dimensões e com
as suas características de grande País em desenvol
vimento.

Nossa diplomacia é um instrumento a serviço
do nosso desenvolvimento sustentável com justiça
social. Isso quer dizer que ela não é um fim em si
mesma, nem obedece a concepções puramente in
telectuais da realidade mundial ou do nosso próprio
País. Não se ilude com veleidades de liderança ou
de prestígio. Tem uma consciência aguda dos trun-
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fos e dos constrangimentos do Brasil, mas não bus- que apresento'a seguir é exemplificativa e não exclui
ca confrontos estéreis que possam isolar-nos, nem outras áreas de atuação e prioridades da nossa polí-
iniciativas desprovidas do sentido pragmático que tica externa, gostaria de encaminhar-me para o final
nos inspira. mencionando alguns desses exemplos da nossa

Nossa diplomacia tem também uma percepção atuação diplomática mais recente.
clara do que é a agenda internacional contemporâ- Diplomacia Presidencial
nea, de como ela evolui nos últimos anos, de quais
são as prioridades reais nessa agenda para um país As viagens internacionais do Presidente Fer-
como o Brasil e de quais são as atitudes e os refle- nando Cardoso não são apenas o exercício, pelo
xos que não mais correspondem a uma realidade in- Brasil, da diplomacia de Chefes de Estado e Gover-
temacional transformada. no, característica das relações internacionais nas úl-

Para isso, estamos fazendo os ajustes neces- timas décadas e uma prática hoje comum entre os
sários em nossSl ação e ampliando a nossa reflexão. Estados. Elas traduzem também uma estratégia deIi-
Embora consciente da importância do nosso patri- berada de nos valermos do instrumento dos encon-
mônio diplomático, estamos evitando, a todo custo, tros 'de cúpula, com sua capacidade única de mobili-
ações reflexas, atitudes mecânicas e pré-concebidas zar meios governamentais, a imprensa e a opinião
e dogmatismos que são in Iimine incompatíveis com pública, para promover uma atualização da pre-
as mudanças que caracterizam o mundo e o nosso ~ença externa brasileira no mundo. Essa atualiza-
próprio País. ção se faz ainda mais necessária se pensamos

Queremos uma diplomacia ativa, não reativa, nos desenvolvimentos positivos que o Brasil vem
como corresponde a um país que tem interesses tendo e que é preciso apresentar à comunidade in-
concretos a promover nos mais variados âmbitos da ternacional.
polrtica internacional. ReplJdiamos toda falsa cautela O programa de viagens presidenciais é coeren-
que justifica a inação e que pode ser responsável te com as prioridades da política externa do Gover-
por perdermos espaço na cena internacional e tem- no" Com sentido de equilíbrio e de abrangência, va-
po nos movimentos estratégicos que se impõem. mos cobrindo o universo das relações exteriores do

Não queremos chegar tarde às áreas novas Brasil em termos de parcerias importantes - na
que se reincorporam ao convívio internacional, e por Am~rica do Sul, na América do Norte, na Europa e
isso estamos fazendo uma política ativa na África na Asia, futuramente na África e no Oriente Médio.
Austral e no Oriente Médio. Com esse programa, os setores governamentais

Erigimos em prioridade concreta as nossas responsáveis por cada um dos aspectos que compõ-
parcerias com os países da Asean, possivelmente o em as nossas relações com o país visitado são cha-
núcleo de países que mais cresce no mundo, e atua- mados a participar da preparação substantiva da
Iizamos a nossa relação com a China, a índia e o Ja- viagem é depois a fazer o follow up indispensável
pão. Estamos participando com interesse e espírito para acompanhar os resultados. Ao mesmo tempo,
aberto e construtivo dos debates em torno da refor- o Presidente tem conseguido colocar a política ex-
ma das Nações Unidas, da ampliação do Conselho tema na agenda brasileira, chamando a atenção
de Segurança, da urgência de mecanismos que pre- para o fato de que um país como o Brasil não pode
vinam e corrijam os impactos da volatilidade dos ca- ficar alheio aos mundo exterior e aos nossos interes-
pitais sobre as economias emergentes. E temos es- ses lá fora.
tado ativos no seguimento da cúpula de Miami, preo- Os resultados que temos colhido são, na minha
cupados em dar um curso positivo, construtivo e rea- avaliação, os mais favoráveis possíveis. Basta citar
lista ao processo de integração hemisférica a partir os países visitados pelo Presidente nestes quinze
dos arranjos sub-regionais. meses para se ter uma idéia da importância desse
Alguns exemplos projeto de diplomacia presidencial. Chile, Estados

São muitos os exemplos de ações que temos Unidos, Venezuela, Portugal, Alemanha, Bélgica e
promovido para tornar palpáveis essas diretrizes. União Européia, Nações Unidas, China, Malásia, ín-
Dezesseis meses de política externa particularmente dia, México, Japão e Argentina, sem contar as pos-
ativa já são suficientes para mostrar o grau em que ses presidenciais e reuniões multilaterais de cúpula
praticamos a dialética que se consagrou na nossa em que temos estado ativamente presentes. De mi-
história diplomática: a renovação combinada com a nha parte, tenho também realizado numerosos con-
continuidade. Insistindo no fato de que a lista sucinta tatos internacionais, seja para preparar as visitas

presidenciais, seja para discutir e gerenciar com
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meus homólogos as relações do Brasil com numero- Mercosul
sos parceiros. O Mercosul é talvez, hoje, a síntese do que tra-

Os próximos compromissos presidenciais no dicionalmente foi um dos nossos paradigmas diplo-
exterior visam a fechar o ciclo de retomada de con- máticos no campo das relações bilaterais: as relaçõ-
tatos com nossos principais parceiros. Além da es com os países do Prata. Mais do que síntese, o
França, estão na lista, entre outros, a África do Sul, Mercosul é também um símbolo do grande avanço
Angola, Itália, Reino Unido, Canadá. São parceiros qualitativo que essas relações tiveram a partir da dé-
expressivos com os quais temos uma agenda impor- cada de 80, quando o signo da cooperação e da par-
tante a retomar ou a relançar. ceria completa substituiu definitivamente o signo da

O Brasil hoje é respeitado e olhado com inte- competição nas relações entre os dois maiores só-
resse no exterior não apenas porque temos uma cios do empreendimento, a Argentina e o Brasil.
nova realidade política e econômica aqui dentro, O Mercosul é prioridáde da política externa
mas porque temos procurado ativamente promover brasileira. Mais do que isso, já se consolidou como
essa realidade junto aos nossos principais parceiros um instrumento de política econômica para cada um
valendo-nos da habilidade, da experiência e do inte- dos,seus Estados-Membros. Com sentido de realis-
resse diplomático do presidente da República. mo e pragmatismo e tendo em vista os interesse da
Proteção aos nacionais brasileiros no exterior estabilização brasileira para a própria consolidação

Talvez o dado mais novo para a diplomacia do Mercosul, procuramos adaptar a iniciativa aos im-
brasileira nestes últimos tempos seja o da emigra- perativos que podem derivar de conjunturas macroe-
ção brasileira ao exterior. Em países fronteiriços ou conômicas adversas ou potencialmente arriscadas
em países desenvolvidos, o contigente de brasileiros para os Estados-Membros e creio que temos tido
que vive temporariamente ou em bases mais definiti- grande êxito. O Mercosul firma-se como um parceiro
vas no exterior aumentou geometricamente, alcan- internacional e como um importante reforço à identida-
çando hoje perto de 1,5 milhão de cidadãos. A eles de e à projeção externa dos países que o compõem.
se agrega um número ainda maior de turistas, estu- Continuamos a trabalhar"pela consolidação da
dantes e empresários, levados ao exterior pela esta- união aduaneira e a promover as bases para um re-
bilidade da moeda brasileira e pelas oportunidades lacionamento mais amplo entre o Mercosul e outros
que se abrem fora do País. países ou grupos de países. Começamos com a

A proteção aó nacional no exterior é tradicio- União Européia, através do acordo de cooperação
nalmente uma das atribuições básicas da diploma- econômica firmado em dezemoro último em Madri. A
cia, ao lado da representação, da negociação e da intenção é chegarmos a um acordo de livre comércio
informação. Para a diplomacia brasileira, nunca hou- entre as duas regiões, que fortaleça, do nosso ponto
ve uma situação comparável. Os desafios que se de vista, o equilíbrio relativo do comércio exterior
abrem para nós são imensos. Além da demanda por dos quatro países que integram a nossa união adua-
serviços cartoriais prestados pela rede consular, au- neira.
mentam as necessidades de apoio consular a brasi- Estamos atuando também no sentido de che-
leiros e de incentivo à organização das comunidades gar a acordos de liberalização' comercial entre o
brasileiras fora do País. O Itamaraty tem passado Mercosul e outros países da nossa região, começan-
por uma grande renovação em sua área consular e do pelo Chile. Pouco a pouco, o Mercosul vai com-
hoje já concentra cerca de 30% do seu pessoal nas pletando o seu caráter de nova grande realidade
tarefas consulares e de assistência a brasileiros no econômica e política na América do Sul - um dos
exterior. núcleos a partir dos quais será possível ampliar a in-

Ultimamente, temos concentrado esforços na tegração hemisférica.
criação de Conselhos de Cidadãos nas cidades e Quero reafirmar aqui a importância que o Go-
áreas metropolitanas que concentram expressivas vemo Federal atribui a uma participação intensa de
comunidades brasileiras. O objetivo é ao mesmo todos os Estados e regiões brasileiros no Mercosul.
tempo contribuir para a organização dessas comuni- Ao contrário do que se chegou alguma vez a veicu-
dades e para a institucionalização de um canal regu- lar, o Mercosul não é uma iniciativa diplomática vol-
lar entre as nossas repartições consulares e os bra- tada para os Estados do Sul do País, mas sim um
sileiros residentes na sua área de jurisdição, com esforço de integração de todo o mercado brasileiro
vistas a melhor proteger seus interesses e prestar- aos mercados dos nossos sócios dentro da união
lhes serviços consulares. aduaneira. À medida que o Mercosul se vai consoli-
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dando e ampliando suas parcerias, outros países promisso com o processo iniciado em Miami é firme.
sul-americanos - amazônicos, andinos ou platinos - Ele se expressa não apenas a nossa participação
poderão associar-se, dentro de uma perspectiva de cuidadosamente preparada em cada exercício do
ampliação das correntes de comércio e investimen- processo de seguimento da cúpula, mas também no
tos em toda a região sul-americana. oferecimento, já aceito, de sediar em Belo Horizonte

Os Estados do Norte e do Nordeste do Brasil a próxima reunião hemisférica de Ministros respon-
começam a incorporar o Mercosul a suas agendas e sáveis pelo comércio exterior, dando prosseguimen-
é fundamental que esse processo se acentue. O Ita- to às reuniões já realizadas em Denver, em 1995, e
maraty está à inteira disposição tios representantes em Cartagena, em março último. '
desses Estados no Congresso e dos Governos Esta- Para nós, fortalecer as relações interamerica-
duais para orientá-los nessa tarefa. nas sobre a base de um expressivo crescimento do
América Latina' comércio e dos fluxos de investimentos intra-regio-

Estamos ampliando a nossa parceria com nos- nais constitui um instrumento insubstituível no marco
sos vizinhos latino-americanos, dando ênfase à in- mais amplo de uma melhor inserção da economia
terconexão física e à cooperação fronteiriça com es- brasileira na economia internacional. Para nós, as
ses países. Trata-se de responder a um interesse instâncias bilateral, sub-regional, regional, e intema-
concreto cada vez maior dos agentes econômicos e cional das nossas relações exteriores não se ex-
das populações que negociam através de nossas cluem, mas se completam e se fortalecem. Estamos
fronteiras. levando à prática essa convicção, baseada, de res-

A América Latina volta a ocupar hoje, com van-. to, em nossa própria experiência.
tagens, o lugar de destaque ,que teve em nosso co- A realidade de que estamos partindo é comple-
mércio exterior no final dos anos 70 e início dos ao; xa, mas extremamente fayorável. A Organização
hoje, esse comércio é maior ainda, mais diversifica- Mundial do Comércio nos dá uma estrutura intema-
do e mais equilibrado, e participa com perfil elevado cional multilateral de regulação e liberalização do co-
tanto na geração de atividade econômica no Brasil mércio já em pleno funcionamento e em processo de
quanto no suprimento de bens de consumo e maté- aperfeiçoamento. Os arranjos sub-regionais de inte-
rias-primas para a nossa economia. gração ou liberalização do comércio já são importan-

Um dado a rete~ é que hoje a Argentina é o tes focos de interação econômica. O Mercosul é um
nosso segundo fornecedor de petróleo, o que revela exemplo disso. No Continente, a liberdade econômi-
uma alteração substancial em, nosso esquema de ca e a abertura competitiva ao exterior consolidam-
fomecimentos de petróleo. As visitas presidenciais se como forças propulsoras do desenvolvimento
ao Chile e à Venezuela, em 1995, ao México em fe- econômico e. do progresso social.
vereiro. últi~o, e. à Ar~~ntina~ em ab~i1, r~spondem.a Mas essa realidade complexa que nos permit~
essa dlretnz d_e mt~nslfl~ar ainda n:'als o Intercâmbio ser otimistas sobre a integração hemisférica aconse-
e.~ cooperaçao bilaterais com palses da nossa re- lha-nos uma abordagem cuidadosa do processo.
glao. ,_, _. Queremos evitar expectativas irrealistas ou temores
, E~ noss? re,glao, a dlmensao_ multllat~r~l, de que possam ser nocivos ao processo a mais longo
Integ~açao ~o am~lto do Merco,sul, nao subst~tUl ne?1 prazo. Queremos ir com cautela e sentido de res-
exclUI a dlmensao dos rela~lonam~ntos bll~terals ponsabilidade em áreas onde não existe consenso
co.m to~os ~ c~~a um dos parses latlno-amencan~s ou onde o consenso será alcançado passando ne-
- inclUSIve, indIVIdualmente, com os nossos três so- cessariamente pela OMC e pelos arranjos regionais.
cio~ do Mercosul. ': dimensão bilateral e multilateral Queremos estar certos de que os agrupamentos
se Integram p~rf~ltamente, fortalecendo-~e mut~a- sub-regionais, como o Mercosul, estão-se firmando
mente. e contnbUln~o_para que a Aménca Latina de forma irreversível, produzindo efeitos sobre a
consolide a sua pO~lçao corno um dos quatro ~ran- competitividade e a produtividade. das nossas eco-
des blocos de relacl~amento ~xterno ,d~ BraSil, ao nomias antes de dar passos maiores. E queremos
lado do Nafta, da Umao Européia e da ASla. estar certos de que os processos unilaterais de
Integração hemisférlca abertura e reforma econômica, que têm sido a domi-

O Brasil tem participado das reuniões de segui- nante na nossa região, estão-se consolidando.
mento da Cúpula das Américas animado do mesmo Em nossa visão, não há atalhos para chegar a
espírito construtivo que orientou a nossa participa- um objetivo da magnitude da área de livre comércio
ção em Miami, em dezembro de 1994. Nosso com- das Américas. Queremos garantir que a obra que
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realizaremos trará a marca de permanência e do in- novos elementos de que dispomos no cenário inter-
tere~se consens.ual. d~ todos os países participan~es. no brasileiro: a estabilização, a abertura econômica,
Por ISSO ~emos Ir:SIStldO ~m ~ma abordagem cUlda- as reformas, o crescimento, a consolidação da nos-
dosa da Int~gra~o hemlsfé~lca,_que pa~ dos b~o- sa credibilidade..Ampliamos e avançamos nossa
cos sub-reglo~als e~ consol~daçao 'pa~ Ir constrUln- agenda com os Estados Unidos, uma agenda afir-
do o bloco maIor de Integraçao hemlsfénca. mativa, que mostra o compromisso dos dois Gover-
União Européia nos de trabalhar ativamente pelo fortalecimento de

A Europa t~m sido tradicionalmente, em con- intercâmbio e pela solução das diferenças que natu-
junto, o mais importante parceiro econômico e co- ralmente aparecem em um relacionamento da densi-
mercial do Brasil, responsável por cerca de 30 por dade e complexidade do nosso.
cento do nosso comércio exterior e por algumas das .Posso dizer hoje com muita tranqüilidade que
mais importantes parcerias individuais do Brasil no possivelmente nunca, desde a Segunda Guerra, fo-
mundo, como é o caso da Alemanha, da Grã-Breta- ram tão boas e equilibradas as relações Brasil-Esta-
nha, da França e da Itália. Embora a Europa tenha d?s Unidos. Com os Estados Unidos, temos tido um
perdido algo de sua posição relativa no comércio ex- diálogo maduro e franco sobre temas de interesse
terior brasileiro e nos investimentos no Brasil, ela comum ou iniciativas conjuntas: as relações comer-
constitui uma das bases do equilíbrio que caracteri- ciais bilaterais, a integração hemisférica, a reforma
za nossa inserção no mundo. Nosso interesse· é das Nações Unidas. Esse diálogo tem sido fácil,
manter e reforçar esse equilíbrio, inclusive porque constante e objetivo. Divergimos quando é preciso'
estão em curso iniciativas, como a projetada integra- s~m ânimo de confrontação. Graças em grande me-
ção hemisférica, que poderão incrementar em muito dlda aos enormes avanços que fizemos no Brasil, a
as relações comerciais e financeiras entre o Brasil e relação com os Estados Unidos se encontra hoje Ii-
o Continente americano. vre de grandes diferendos. Nossa agenda, mais do

Esse é um dos fundamentos da política euro- que positiva, é afirmativa, no sentido de que existe
péia que temos seguido e que encontra seu melhor uma preocupação constante em construir sobre os
exemplo na viagem presidencial à Alemanha, em se- aspectos positivos que vão compondo o universo
tembro de 1995, e na visita à França, agora em das relações.
maio. Outras iniciativas semelhantes, seguirão, sem- África
pre com a preocupação de manter a Europa como Na África, estamos redimensionamento nossa
grande parceiro econômico, comercial e tecnológico presença e adequando-a a nossa capacidade dipio-
do BraSIl. mática. Apostamos fortemente na pacificação e na
Estados Unidos reconstrução de Angola e Moçambique, que têm

Mesmo tendo em conta a perda relativa do pc- ~odo o potencial ~ara serem, dois dos nossos mais
der econômico e político n'orte-americano ao longo Importantes parceiros no mundo em desenvolvimen-
dos últimos 50 anos, as relações com os Estados to. Esse é o sentido da nossa participação na Una-
Unidos continuam sendo um dos paradigmas da po- vem-III, a Força de Paz das Nações Unidas que ali
lítica externa brasileira desde que o Barão do Rio conta com mais de 1.100 soldados brasileiros - nos-
Branco, no início do século, operou a mudança no sa maior força militar fora do País desde a Segunda
principal eixo de relacionamento internacional do Guerra.
País, movendo-o de Londres para Washington. Os Estamos também repensando nosso relaciona-
EUA são o principal parceiro individual do Brasil e mento com a África do Sul, país que surge, com a
hoje a única potência com real capacidade política e sua democratização, como um dos pólos mais dinâ-
estratégica global. A importância do diálogo político micos de desenvolvimento no Hemisfério Sul, além
e do intercâmbio econômico-comercial e tecnolÓgico de ser ,o !oco da atenção quase universal pelas suas
com os Estados Unidos é patente para o Brasil. Ao potenCialidades e pelo seu vigor econômico, amplia-
mesmo tempo, cresce a consciência de que esse in- do com o fim do embargo e a volta dos investimen-
teresse é uma via de duas mãos, a ser trilhada na tos. O Presidente Fernando Henrique Cardoso deve
base do respeito e com uma abordagem construtiva fazer uma visita oficial à África do Sul, para sinalizar
e positiva. a importância que atribuímos à implementação des-

A visita presidencial aos Estados Unidos, em sa nova relação entre os dois países.
abril de 1995, serviu ao propósito de redimensionar Esses exemplos falam de uma nova perspecti-
essa parceira tradicional do Brasil, valendo-se dos va que se abre para o Brasil na África, que volta fi-
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gurar no horizonte das nossas prioridades graças a
uma feliz combinação de fatores internos brasileiros
com progressos sensíveis no cenário africano.

Oriente Médio
Também no Oriente Médio estamos equilibran

do nossa presença a partir da própria evolução do
processo de paz que tenta pôr fim a um conflito que
por décadas assolou a região. Embora conturbado
por atos de oposição violen~a e pelas complexidades
próprias de um intrincado mecanismo negociador,
que coloca em presença muitos interesses e visões
conflitantes e mesmo opostos, o processo de paz no
Oriente Médio merece o apoio imparcial e decidido
da comunidade internacional e o Brasil não poderia
agir diferentemente.

O Líbano se reconstrói, Israel chega a termos
com os palestinos e com vários de seus vizinhos
árabes, os olhos do mundo se voltam para a região
atrás de oportunidades que renascem. Minha visita a
Israel, de 28 a 30 de agos~o de 1995, a primeira de
um Chanceler brasileiro em 23 anos, teve esse sen
tido de redimensionar e equilibrar nossa presença
no Oriente Médio. Meu encontro com Yasser Arafat,
na mesma oportunidade, para tratar de nossas rela
ções com a autoridade palestina por ele presidida,
teve esse mesmo sentido ele equilíbrio e de aperfei
çoamento da nossa presença na área. O Presidente
Fernando Henrique Cardoso encontrou-se em outu
bro passado com o Primeiro-Ministro israelense Yitz
hak Rabin, tragicamente vitimado depois, e recebeu
Arafat em Brasnia no mesmo mês. A partir desse
reequilíbrio da nossa presença na área queremos
ampliar os contatos no Oriente Médio e estar plena
mente presentes no Meditmrâneo Oriental, uma re
gião com vocação para o comércio e as relações fi
nanceiras internacionais.

Ásia-Pacífico
A Ásia-Pacífico talvez seja hoje a última frontei

ra da diplomacia brasileira uma região que comporta
uma expansão da nossa presença política e econô
mico-eomercial. É a região que mais cresce no mun
do, uma espécie se vitrine da globalização e da
abertura competitiva das economias ao mundo - in
clusive economias socialistas, como o Vietnã e a
própria China.

~a Ásia, estamos reforçando nossa presença
diplomática, equipando melhor algumas Embaixadas
em países dinâmicos, definindo uma agenda e pon
do em prática algumas iniciativas de diplomacia pre
sidencial.

Começamos em dezembro de 1995, com a vi
sita à China e à Malásia dois casos de sucesso na

revolução econômica mais recente que transforma a
região da Ásia-Pacífico no pólo mais dinâmico da
economia mundial nos anos 90.

Prosseguimos em janeiro último com a visita à
índia, devida há muito tempo e voltada a colocar vir
tualmente a índia na tela dos nossos interesses e
das nossas boas parcerias na região.

E completamos a primeira fase dessa diploma
cia asiática com a visita ao Japão que em síntese si
nalizou a retomada da relação bilateral sobre uma
nova base de confiança reciproca e com novos ele
mentos a favorecer a relação. Os resultados foram
apreciáveis tanto do ponto de vista político quanto
do ponto de vista econômico.

Eu mesmo estarei proximamente viajando a
três países da Asean - Cingapura, Tailândia e Malá
sia -, para contatos políticos e exploração de uma
agenda econômico-eomercial. Aproveitei minha es
tada em Cingapura, onde ainda participarei do Con
gresso preparatório à reunião ministerial de novem
bro sobre a Organização Mundial de Comércio para
promover uma reunião de coordenação com os Em
baixadores brasileiros na área. A idéia é recolher su
gestões, críticas e demandas para tentar maximizar
a nossa capacidade de atuação diplomática na re
gião.

Japão
Conhecendo o interesse particular que as rela

ções com o Japão despertam nesta Comissão, gos
taria de reservar algum espaço para avaliar a visita
presidencial de março último, realizada com o intuito
específico de atualizar e aperfeiçoar as relações
com um parceiro tradicional do Brasil, que se havia
mantido em posição de prudente expectativa em re
lação aos desenvolvimentos internos no Brasil. .

A visita realizou-se sob o influxo positivo de al
guns dados novos na relação Brasil-Japão - a pre
sença, naquele país, de um expressivo contigente
de trabalhadores brasileiros os nikkeis, que dão
nova substância e novo caráter prático à amizade
nipo-brasileira, a participação brasileira no Mercosul,
o grande dinamismo da área da Ásia-Pacífico, onde
predomina yen como força econômico-financeira; e
a própria evolução positiva da realidade econômica
brasileira.

A viagem foi também o ponto culminante das
comemorações do Centenário do Tratado de Amiza
de, Comércio e Navegação, assinado em 1895.
Quis-se valorizar o patrimônio político e diplomático
representado pelos laços humanos entre os dois
países - laços que são insubstituíveis nas relações
entre os Estados e que têm um valor próprio na pro-
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moção das relações econômicas, comerciais, finan~ Essa mesma abordagem pragmática nos orien-
ceiras e de cooperação entre os dois países. ta em nosso pleito de adesão ao Grupo de Suprido-

Foi possível recolher dos interlocutores nipOni- res Núcleares. Reconhecendo nossa condição obje-
cos o reconhecimento de que o Brasil vive uma nova tiva de supridor, queremos assumir. as responsabili-
fase, tanto polftica quanto econômica, a qual fazia dades internacionais inerentes a esSa condição e
ressurgir nos estamentos governamental e empresa- garantir aos nossos parceiros que nós nos pautamos
rial atenção pelo nosso País. Foram unânimes as por re.9r:as estritas em matéria de comércio de bens
manifestações de apoio à política econômica, sobre- e insumos da área nuclear. Trata-se de mais uma
tudo pelo êxito do plano de estabilização monetária, credencial em nossa atuação na área de desarma-
sem que a economia tenha perdido seu ímpeto de mento e não-proliferação, que ao mesmo tempo faci-
crescimento e seu vigor. Iita o nosso acesso a tecnologia e fortalece a credibi-

Houve manifestações de interesse concreto em Iidade geral do País - uma moeda particularmente
expandir investimentos no Brasil e foi significativa a apreciada nas relações internacionais de hoje.
participação do empresariado local nas iniciativas Reforma das Nações Unidas
promovidas pela parte brasileira paralelamente à vi- Finalmente para encerrar esta lista exemplifica-
sita presidencial. tiva, temos procurado participar de forma positiva

O Primeiro-Ministro Hashimoto anunciou a Iibe- nos debates sobre a reforma de todo o sistema das
ração de nova linha de crédito para seguro às expor- Nações Unidas em geral - muito além, portanto, do
tações no valor de US$1,5 bilhão. Conselho de Segurança -, como forma de torná-lo

Todos esses anúncios de créditos tiveram o mais apto a enfrentar as demandas próprias do
benefício adicional de sinalizar positivamente ao em- mundo pós-Guerra Fria. Paralelamente a essa parti-
presariado nipônico a confiança renovada do Go- cipação ativa nos debates sobre a reforma das Na-
verno japonês no Brasil, o que poderá induzir novos ções Unidas, vimos insistindo também no cumpri-
investimentos do setor privado daquele país no Bra- mento completo e incondicional das obrigações fi-
sil. nancekas dos Estados-Membros.
MTCR e outros mecanismos regulatórios Procuramos influenciar todo o processo de

Graças aos compromissos que assumiu e con- forma construtiva. Fazemos uma defesa sincera e
solidou em matéria de controle de exportações de objetiva da necessidade de reformar as Nações
materiais e tecnologias sensíveis e de não-prolifera- Unidas, até como signo de sua vitalidade, ao ini-
ção de armas de destruição em massa, o Brasil foi ciar-se seu segundo meio século de existência em
admitido, em outubro último, no Regime de Controle um ambiente internacional inteiramente diverso
de Tecnologia de' Mísseis. A participação no MTCR daquele que lhe deu origem e em que a Organiza-
foi resultado de um importante processo de coorde- ção tem um papel de crescente importância a de-
nação interna do Governo brasileiro e de atualização sempenhar.
das nossas posições em face de desenvolvimentos Por isso mesmo, temos procurado influir positi-
internacionais importantes. vamente nas discussões em torno da reforma do

Percebendo o desinteresse de manter uma po- Conselho de Segurança das Nações Unidas, defen-
sição principista contrária ao caráter restrito do dendo a tese de que a melhoria da eficácia do órgão
MTCR em matéria de participação, o Brasil passou a para cumprir o papel renovado que lhe cabe no sis-
ver no regime uma garantia de acesso a tecnologias tema internacional pós-Guerra Fria, depende do au-
indispensáveis ao desenvolvimento do seu progra- mento çfa sua legitimidade internacional e da sua
ma espacial. Não abrimos mão do nosso programa, representatividade, duas faces de uma mesma moe-
ao contrário, ele se mantém absolutamente intacto da que se chama eficácia e que se obterá com no-
dentro de suas características de programa pacífico vos métodos de trabalho e de tomada de decisões e
controlado por uma agência civil, a Agência Espacial com o aumento criterioso de membros permanentes
Brasileira, e já começa a colher os benefícios da e não-permanentes.
nossa adesão ao MTCR, na forma do interesse de- Sem nos mobilizarmos em uma campanha por
simpedido de grandes empresas em participar e da uma candidatura a membro permanente, temos dei-
possibilidade de ter facilitado o acesso a tecnologias xado claro que defendemos uma reforma do Conse-
e componentes que ainda não temos condições de lho nesses moldes e que estamos dispostos a cola-
desenvolver internamente. borar em um Conselho ampliado, se formos chama

dos a fazê-lo.
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Mais uma vez, convém que se reafirme em re- Muito obrigado.
lação ao Conselho de Segurança: não se trata de O SR. NELSON MARQUEZELLI (Bloco/PTB-
um pleito ou de uma candidatura do Brasil, tratados SP. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden-
de forma isolada do processo de reforma da ONU te, Sras. e Srs. Dep\Jtados, venho hoje chamar a
em geral. atenção das autoridades sanitárias do Ministério da

Não se trata tampouco de uma iniciativa de Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária
busca de prestígio e liderança regional ou intemacio- para a iminência de um perigo que ameaça a citricul-

I tura nacional e, em particular, a produção do Estadona.
E muito menos estamos subordinando qual- de São Paulo.

quer interesse da nossa polftica externa em geral ou Trata-se da descoberta de introdução em terri-
da intensa teia de relacionamentos com nossos par- tório nacional da praga de origem asiática conhecida
ceiros em todo o mundo a esse objetivo. As viagens como minador das folhas de citros, provocada por
presidenciais não têm o objetivo de buscar ou nego- uma minúscula mariposa que ao colocar seus ovos
ciar apoios, como insistem em dizer alguns analis- em folhas novas de culturas como laranja, limão e
tas. Em alguns dos contatos de alto nível do Presi- tangerina, entre outras da mesma espécie, causa
dente da República, o tópico sequer chega a ser danos às plantas que podem implicar até 50% de
mencionado. perdas no peso dos frutos, trazendo prejuízos incal-

Isso não quer dizer que não tenhamos a medi- culáveis aos produtores e ao País.
da exata da importância do processo de reforma das Para se ter uma idéia, Sr. Presidente, um fruto
Nações Unidas e especialmente do Conselho de Se- de laranja, por exemplo, que possui em média 120
gurança, nem que não tenhamos col)sciência da irn- gramas, pode, depois de atacado pela praga, ser re-
portância de que o Brasil não se aliene, de que guar- duzido a apenas sessenta ou setenta gramas. E o
de os seus espaços de méilnobra e preserve os seus mais grave: os danos causados pelo inseto favore-
interesses de longo prazo, levando em conta as ca- cem a penetração da bactéria causadora da doença
racterísticas e os interesses globais do País. conhecida como cancro cítrico, esta, por si só, um
Conclusão dos maiores problemas enfrentados pelos citriculto-

Esta é, em grandes linhas, a diplomacia que res brasileiros em suas plantações.
nós procuramos empreender. Espero ter deixado Os primeiros ataques do minador das folhas de
claro a forma como ela pretende - e só pode ser - citros foram detectados em Municípios paulistas, da
uma resposta coesa e coerente a esse duplo jogo de região de Limeira, pelo engenheiro agrônomo José
forças as que movem o cenário internacional e as Tadeu de Faria, responsável pela área vegetal da
que nos movem como Estado soberano em busca Delegacia Federal de Agricultura em São Paulo, e,
da sua realização como Nação. segundo o relatório que preparou, ainda existem

Para esse exercício a participação continuada grandes chances de manter a praga sob controle,
do Congresso é essencial e insubstituível. A Comis- caso algumas medidas simples, mas urgentes, se-
são de Relações Exteriores da Câmara dos Deputa- jam tomadas.
dos tem tido tradicionalmente um papel de relevo Infelizmente, Sr. Presidente, o assunto não é
nessa participação do Legislativo no exercício das novo. Foi, há dois anos, objeto de alerta por parte
suas responsabilidades em rnâtéria de política externa. deste mesmo técnico - um especialista em entomo-

O Brasil que nós projetamos lá fora é em gran- logia, com pós-graduação em nível de mestrado
de medida construído por este Congresso e pelas nesta área _, depois de uma viagem de estudos
forças que ele legitimamente representa. Nada me- que fez ao Estado americano da Flórida, onde,
Ihor, portanto, do que mantermos uma coordenação aliás, se conçentra a grande produção citrícula da-
estreita, porque temos um importante interesse co- quele país.
mum. A atenção com que Vossas Excelências me Pelos documentos produzidos em 1994, ele
distinguem, por certo, é prova de que poderemos pedia que fosse feito um trabalho de inspeção nos
trabalhar juntos na promoção desse interesse. vôos da rota Miami-São Paulo, uma vez que a mari-

Quero agora agradecer essa atenção de Vos- posa causadora de praga também hospeda várias
sas Excelências e colocar-me à sua disposição para outras espécies vegetais, dentre elas algumas plan-
aprofundar, em debate quaisquer dos pontos desta tas ornamentais. Mas, pelo visto, nada foi feito.
exposição ou outros que, pelas óbvias limitações de Àquela época, não se sabia da ocorrência do
tempo, vi-me forçado a não tocar. inseto nos três maiores produtores mundiais de ci-
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tros - Espanha, Brasil e Estados Unidos. Os ameri- humanas, abaixo da linha da cidadania. O Movimen-
canos. cuja capacidade tecnológica dispensá maio- to dos Sem-Terra é aparte aparente de um vulcão
res comentários, acabavam de constatar o problema de descontentamento em ebulição.
e lutavam para encontrar um combate eficiente de Reflexo inquestionável da falta de política para
modo a impedir que o minador se alastrasse. Mas os a agricultura e do descaso com que o setor vem
resultados são ainda duvidosos. Isto porque, ao se sendo tratado nos últimos anos.
instalar em folhas ainda tenras, a praga ataca prefe- Na verdade, boa parte dos sem-terra não bus-
rencialmente viveiros e a dissemina por novas plan- cam terra. Buscam emprego. O desestímulo do pre-
tações, dificultando seu controle. dutor gerou um índice de desemprego jamais visto

Por isso, Sr. Presidente, apelo às autoridades no meio rural, e, sem outra opção, esses desempre-
do Ministério da Agricultura para que tomem provi- gados acabam engrossando as lutas populares, por-
dências urgentes, visando a impedir que este mal se que é nelas que encontram uma barraca para dormir
alastre por toda a citricultura nacional. Com tais me- e a solidariedade dos seus iguais.
didas, Sr. Presidente, acredito que se esteja dando a A luta pela terra é justa, e a reforma agrária
devida proteção a uma lavoura que, por sua posição preqisa acontecer, mas, antes disso, o Governo tem
e importância dentro de nossa pauta de exportação, a obrigação de criar estímulos à produção e à per-
tantos dividendos tem proporcionado ao País e pro- manência no campo. De nada adiante desapropriar
gresso às regiões que com ela trabalha. e entregar espaços físicos aos sem-terra se eles não

Era o que tínhamos a dizer. tiverem acesso a financiamentos, garantia de preços
O SR. MAX ROSENMANN (Bloco/PMDB mínimos, competitividade ç:Uante da concorrência

PRo Pronuncia o seguinte.) - Exmo. Sr. Presidente, predatória internacional.
nobres membros da Mesa Diretora e Líderes das Os assentamentos já instalados, em sua maio-
bancadas, ilustres colegas, movimento de sem- ter- ria, refletem exatamente essas necessidades. Os
ra é reflexo da falta de política agrícola. sem-terra ganharam terra, mas pouco 01,1 nada pude-

Nós últimos dias, 23 Capitais brasileiras foram ram fazer com ela, por absoluta falta de recursos
literalmente invadidas por grupos de trabalhadores para o plantio, a colheita e a cOmercialização.
sem terra. A marcha desses trabalhadores pretende É com este olhar crítico que devemos ver os
chamar a atenção das autoridades para a proposta movimento que pipocam em todo- o País. Eles mos-
de reforma agrária, mas, no meu entender, deve ser tram a incapacidade de formularmos uma reforma
vista como um alerta para o empobrecimento da agrária real, mas especialmerite chamam a atenção
nossa agricultura e para o risco iminente de estar- para a incompetência gerencial do Governo para
mos preocupados demais em dotar o País de com- com a atividade agrícola nacional.
petitividade industrial ao mesmo tempo em que nos Uma incompetência que pode ser medida na
descuidamos das atividades produtoras e daqueles resistência dos bancos à securitização das dívidas
que colocam alimento em nossas mesas. dos produtores, impedindo o acesso de um direito;

Mais do que terras, faltam oportunidades e es- na falência de culturas como a do algodão; no es-
tímulos às atividades no campo, e por isso é oportu- trangulamento que os produtores vivem no momento
no e sábio o slogan que defendem: Reforma agrá- de comercializar a safra por falta de dinheiro e na
ria, emprego e cidadania. A agricultura está agoni- autorização para o ingresso de produtos agrícolas
zante. subsidiados em nosso mercado.

Normalmente visto com restrições, o Movimen-
to dos Sem-Terra reflete a realidade social de um Somente em 1995, em torno de 200 mil produ-
país-continente que tem sua economia ainda calça- tores rurais perderam suas fazendas por não conse-
da na agricultura, mas que continua acéfalo de urna guirem pagar suas dívidas nem obter renda com a
política justa e verdadeira para o setor. produção.

Só no Paraná existem 104 assentamentos de Os produtores estão descapitalizados e deses-
sem-terra, onde vivem seis mil fammas. Trinta e uma timulados, o desemprego é cada vez maior, e não é
ocupações com 2.300 fammas e trê~ acampamentos à toa que o clima de intranqüilidade que há muito
onde estão duas mil fammas. Somando este contin- vem sendo sentido no campo bate agora às portas
gente e considerando que cada famma é composta das grandes cidades.
por quatro pessoas, vamos ter nada menos que O homem do campo, mesmo sem participar de
410.200 pessoas vivendo sem a mínima condições movimento organizados já está nas cidades, engros-
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sando os bolsões de miséria e o índice de desem- registrou um substancial aumento no número de de-
prego também na zona urbana. núncias.

Por isso, diante da marcha que está aconte- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, a divul-
cendo em todo o País, devemos fazer tudo, menos gação pela mídia eletrônica das crianças desapare-
exercitar a crítica pela crítica. O alerta está aceso. cidas é uma medida que merece nosso aplauso e
Temos obrigação de tentar encontrar soluções. apoio. A direção da Rede Globo de Televisão deci-
Como representantes da Nação brasileira neste diu continuar com a campanha em busca de crian-
Congresso precisamos tomar atitudes positivas e ças desaparecidas, mesmo após o término da nove-
priorizar a definição da imprescindível e impostergá- la. A emissora sugeriu ao Ministério da Justiça a
vel política agrícola. criação de um centro coordenador nacional da cam-

É preciso cortar o mal pela raiz. panha, que teria seu número de telefone divulgado
A SRA. RITA CAMATA (Bloco/PMDB - ES. na programação da emissora e centralizaria as de-

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, núncias que seriam repassadas às entidades esta-
Sras. e Srs. Deputados, o Estatuto da Criança e do duais que investigam o paradeiro de crianças desa-
Adolescente - Lei nº 8.069/90 - assegura que toda parecidas.
criança ou adolescente tem direito a ser criado e A Rede Globo colocaria à disposição desse
educado no seio da sua famflia. Parcela considerá- centro um de seus modernos sistemas de computa-
vel de nossas crianças e adolescentes estão desa- ção para atualizar as fotos das crianças desapareci-
parecendo de suas casas, sem que se possa fazer das, que seriam exibidas com o telefone do centro.
alguma coisa para reverter este quadro. Além destas duas decisões, a Rede Globo designou

A Delegacia de Pessoas Desaparecidas do Es- uma tarefa para seu conselhó de autores: trabalhar
tado de São Paulo contabilizou, só no mês de feve- em temas de interesse da população que possam
reiro, 209 desaparecimentos. No ano de 1995, 2.691 ser, a exemplo das crianças"desaparecidas, transfor-
crianças e adolescentes desapareceram naquele mados em merchandising social a ser veiculado
Estado. Segundo a Polícia, na maioria os desapare- em novelas da emissora.
cidos são alunos que tiram notas baixas na escola e Também a Caixa Econômica Federal entra fir-
fogem temendo a reação dos pais, garotas que par- me na campanha de crianças desaparecidas. A par-
tem com namorados e filhos que são levados por um tirda extração de 15 de maio, os bilhetes da Loteria
dos pais após o fim da sociedade conjugal. Federal conterão fotogramas de crianças e adoles-

Normalmente, quando uma criança desapare- centes desaparecidos e serão distribuídos em todo o
ce, as delegacias especializadas ficam sem condiçõ- território nacional.
es de investigar, porque a famflia, na maioria dos ca- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, campa-
sos, não dispõe de uma fotografia atualizada que nhas como esta da Rede Globo de Televisão e dá
possa auxiliar nas buscas. Caixa Econômica Federal muito contribuirão para re-

Buscando ajudar as mães e pais de crianças verter o dramático quadro social existente em nosso
desaparecidas, o Centro Brasileiro de Defesa dos País. Espero que em breve tenhamos campanhas
Direitos da Criança e do Adolescente - CBDDCA, nacionais ajudando a combater a próstituição infan-
entidade não-governamental, sediada no Rio de Ja- to-juvenil e o extermínio de crianças e adolescentes
neiro, criou há cerca de dezoito meses o grupo e combatendo o trabalho infantil, envolvendo não
Mães da Cinelândia, que se reúne todas as segun- apenas a Rede Globo, mas todos os veículos de co-
das-feiras nas escadarias da Câmara de Vereado- municação existentes neste imenso País.
res, para tentar comover as autoridades e a popula- Registro aqui minha homenagem à iniciativa da
ção sobre o drama que vivem. escritora Glória Perez, dos diretores do Centro Bra-

O terrível drama das Mães da Cinelândia sen- sileiro de Defesa dos Direitos da Criança e do Ado-
sibilizou a escritora Glória Perez, autora da novela lescentes, da Caixa Econômica F~deral e da Rede
Explode Coração, exibida pela Rede Globo de Tele- Globo de Televisão por, em tão oportuna hora, tra-
visão e que divulga fotos de crianças desaparecidas. zerem à tona um grave problema social, destacando
Desde que a novela passou a tratar do assunto, oito que estas ações merecem não só o nosso apoio,
crianças desaparecidas foram localizadas e devolvi- mas o aplauso de toda sociedade brasileira.
das às suas mães. Neste período o Centro Brasileira O SR. FÉLIX MENDONÇA (BlocolPTB - BA.
de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente ve

nho solicitar a V. ExB que mande registrar nos Anais



v- G.RANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Cláudio Chaves.
O SR. CLÁUDIO CHAVES (Bloco/PFL - AM.

Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Aloysio Biondi, 59, é jornalista econômico. Foi
editor de Economia na Folha e diretor de Redação
da revista Visão. Escreve neste espaço aos domin
gos e, às terças e quintas, na página 2 do caderno
Dinheiro.

O SR. PRESIDENTE (Luiz Carlos Hauly) 
Passa-se ao
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desta Casa artigo do jornalista Aloysio B.iondi publi- promissos e sobreviver. A alta de preços trará luc~s

cado na edição do último sábado do jornal Folha de apenas para os intermediários.
S. Paulo com o título: Recessão e Massacre na Traduzindo: milhões de agricultores continua-
Agricultura. rão sem dinheiro para consumir - e sem ajudar a

No artigo, o articulista da Folha de S. Paulo reativar a economia. Isso já está acontecendo.
analisa, em poucas e profundas linhas, a situação Nem lrecê

da agric~lt~ra~rasileira. l! ' A seca .destruiu metade da safra de feijão da
. 80ll,clto alnd~ a y. E~ que m,ande co"!~n~~r sofrida Irecê, pelo segundo ano consecutivo. Mesmo

ao Jomallsta AlOYSIO Blondl a respeito desta InIClatl- assim, há poucos dias, milhares de famílias da re-

va. gião estavam vendendo o que restou das colheitas
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORA- com prejuízo, por valores abaixo do preço mínimo.

DOR: Falta de crédito agrícola. Massacre repetido.

RECESSÃO E MASSACRE DA AGRICULTURA Órfã
A agricultura é a grande órfã da imprensa. Se

uma fábrica é fechada ganha notícia nos jomais e
aparece na TV. Milhões de agricultores são massa
crados por equipes econômicas. Só viram notícias
enquanto Marchas a Brasília.

Mais recessão
Não adianta apenas reduzir os juros para reverter

a recessão e o desemprego. Quando o consumidor
compra, a empresa fatura e pode enfrentar juros eleva
dos (mesmo que eles sejam condenáveis). A raiz do
problema é, portanto, a queda do poder de compra do
consumidor, resultante do congelamento çJos salários.

Memória '
Em meados do ano passado, o Governo fez

uma falsa desindexação de economia. Liberou o
reajuste de contratos diversos, como aluguéis, e
congelou os salários por um ano (reajuste só na

.época do dissídio).. Deu no que deu.
Recessão ainda
O arrocho como arma do Plano Real continua.

Desde janeiro, o Governo nega reajuste aos funcio
nários públicos. Agora, anuncia que qualquer reajus
te do salário mínimo e das aposentadorias ficará no
máximo em 10%, abaixo da inflação de 12 meses. A
recessão agradece.

Aloysio Blondi

A revelação dos rombos do Tesouro em 1995 e
janeiro de 1996 provocou análises na imprensa, em
fevereiro. Na época, um dado importante para expli
car a recessão foi ignorado. Trata-se dos gastos que
o Governo autorizou para o plantio e comercializa
ção das colheitas de 1995.

Pasme-se: no final das contas, o dinheiro libe
rado pelo Tesouro em 1995 mal chegou aos R$300
milhões ou R$25 milhões por mês ou menos de R$3
mensais para cada um dos 12 milhões de agriculto
res brasileiros.

O Tesouro liberou míseros R$900 milhões e ar
recadou uns R$600 milhões com a venda de esto
ques de produtos agrícolas. Saldo final: aqueles ínfi
mos R$300 milhões no ano.

Mais uma vez autoritária, a equipe econômica
não liberou dinheiro para o Governo col:.!1prar colhei
tas pelo preço mínimo, como manda a lei: e nem
para empréstimos a que os produtores têm direito
para irem vendendo suas colheitas aos poucos, evi
tando o excesso de oferta.

Resultado: os preços desabaram, os produtores
sofreram prejuízos, ficaram sem poder aquisitivo, a ren
da agrícola de 1995 não apareceu e a compra de bens
ou serviços foi impossível. Agravou-se a recessão.

Em 1996, o quadro parece diferente: õs preços
agrícolas dispararam no exterior e subiram também
aqui dentro.

Em tese, com a venda das colheitas, já em an
damento, a renda agrícola vai subir e ajudar a redu
zir a recessão. Na prática, isso não vai ocorrer, se o
Governo não liberar recursos para que o produtor
comercialize sua safras aos poucos ou para a com
pra de estoques.

Sem apoio do Tesouro, milhões de produtores
venderão suas colheitas às pressas, a qualquer pre
ço - porque precisam de recursos para saldar com-
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Sras. e Srs. Deputados, inicio minha oração com um gias de catarata. Serão, ao todo, 30 mil brasileiros
verso do compositor popular que diz: voltando a enxergar, voltando a assumir sua vida de

"Teus olhos são duas contas pequeninas mo?o ple~o, ,a desemp~~har ações, antes penosas
qual duas pétalas de rosa que brilham mais que o ou Imposslvels, com facIlidade.
luar... Ah! Amor, a luz dos teus olhos." Pois bem, ilustres Parlamentares. A realização

F d . h t t ' I destas cirurgias não implicará gasto algum, nem
aze~ o mln as, nes e ~,~eno, ~s pa avr~s para o Govemo nem para os pacientes. Os médicos

do compositor popular Garoto, IniCIO a minha oraçao ftalm I 'st t b Ih - I tá· D
de H'Oi ;,fen"nd'''''''' '.. "rt t d 't' o o ogl as ra a ara0 como vo un nos. eJe ,e o-me ao mais Impo an e os sen 1- '. -

d S d
.. d'" d ,- 'rtâ ' fato, somente desta forma, e com a partlclpaçao das

o - o om IVInO aVisa0 -, sua Impo nCla, pro- auton'dades 'tá 'd 'd d é
te -o conserva ão e restaura ão. sanl nas e a comunl, a e, que se

ça A' ,ç t't' ç d A ô pode pensar em empreender-um projeto de enverga-
.cegueira cons I uI-se um pesa o onus econ - '. .'

. .' I lé . d' d'f' Id d . dura tamanha. E a sociedade se auto-ajudando. E amico e soCla a m a enorme I ICU a e para aIn-, , , -
teg~aç- de s'e rt d ' sociedade recorrendo a ela propna para a soluça0

J ao us po a ores com o meio.
O B '( t 'h' d 600 ., dos seus problemas. O Governo somos todos

ré;lSI em oje cerGa e ml cegos por nós'
diferentes causas. A quase totalidade perfeitamente ' , '" , ,
previsível ou curável. , ~~u~o esta 1~lclatlva pl~n~lra..Louvo a .b~leza

Chamo a atenção do Brasil, ocupando o privilé- da l,nlClatlvB:' surgldB: d,e profissIonais, especialistas
giado espaço desta tribuna, para um dos grandes da area, unindo.p~tnotlcamente seus ,esforço.s para
dramas - e um dos mais r,evoltantes deste País' a trazer aos brasllel~os uma melhora dramática na
cegueira. E chamo a atenção, igualmente, para u~a qualida~e de vida. E uma legião de mais de s~te ~i1
iniciativa solidária, inovadora, que tem como objeti- v<:luntános, na qU,al eu ten~o, a honra de me inclUir,
vo, senão eliminá-la, 'ao menos, reduzi-Ia a um m{ni- Sao os oftalmologistas braSileiros,
mo inevitável. ' ' Mais alguns detalhes da estratégia a ser em-

Já se sabe, de longa data, que a visão respon- pregada: o esforço maior da primeira fase será con-
de por 80% da integração do homem com o meio centrado entre 25 e 28 deste mês. Ela será desen-
que o envolve. E isto não é pouco, nobres pares. volvida em quinhentas cidades, em todos os Esta-
Isto não é nem um pouco desprezível, Sras, e Srs. dos do País, e espera atingir o número impressio-
Parlamentares! A visão é o mais importante vínculo nante de 10 milhões de pessoas, através de pales-
do ser humano à realidade. tras e mensagens educativas sobre o dom divino da

Sr. 'Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Con- visão.
selho Brasileiro de Oftalmologia está promovendo Outro aspecto ilustra bem o enfoque social do
uma Campanha Nacional de Prevenção de Cegu~i- movimento: a campanha envolve todos os níveis do
ra, apoiada pela Associação Médica Brasileira e pelo Sistema de Saúde, o CBO, órgãos técnicos do Mi-
Ministério da Saúde. Com o slogan Veja Bem Brasil. nistério da Saúde e Estados e Municípios, autorida-
O objetivo imediato é o de recuperar 30 mil cegos des de saúde e de educação. O mais importante é
brasileiros. Restituir a visão a 30 mil brasileiros, que que envolve também, e com grande ênfase, escolas,
sofrem na penumbra, que têm sua vida de relação professores e a comunidade leiga. Justamente a co-
restrita a um contato tão remoto com o mundo pleno munidade que precisa ser alertada, receber orienta-
dos sentidos. ção segura, absorver conhecimentos e repassá-los

Já não é a primeira iniciativa com este cunho para outros membros da famnia ou da comunidade.
amplo, de saúde coletiva, com abrangência nacional São estas as pessoas que têm de ser esclarecidas
que a classe oftalmológipa leva à frente. Por exem- quanto às infinitas variáveis que resultam na s,aúde
pio, em 1994 foi realizada a Campanha Nacional de ocular. São estas as pessoas que vão fazer com que
Reabilitação Visual do Idoso, que, em quase setenta estes benefícios perdurem e se propaguem.
cidades, possibilitou a oferta de consultas oftalmoló- Nas escolas e nas indústrias, serão realizadas
gicas'a quase 20 mil idosos. Dentre estas pessoas, medidas de acuidade visual, palestras sobre preven-
mais de cinco mil foram operadas de catarata e qua- ção de acidentes, causas de cegueira e conduta em
se 6.500 receberam óculos. emergências. Todo o material para estas palestras foi

A campanha deste ano é mais um esforço de preparado e está sendo distribuído pelo Conselho.
vulto, de fôlego e coragem. As atividades de reabili- Esta fase culminará com a definição da política
tação prevêem a prescrição e a doação de óculos de atuação em saúde oftalmológica para os Estados
para 20 mil pessoas. Serão realizadas dez mil cirur- e Municípios, firmando acordos que impliquem o
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compromisso de todas as partes envolvidas em im- tas centenas de milhares de pessoas privadas' da vi~

plementar as ações de saúde ocular. são por um problema tão fácil de resolver quanto
A segunda fase é a de reabilitação e acontece- este? É um absurdo!

rá nos dias 18 e 19 de maio. Este será o grande mo~ Em seguida, como outra grande causa de C&

vimento que pretende reabilitar 30 mil cegos, ope~ gueira, vem a retinopatia diabética.. Imaginem, Srs.
rando 10 mil deles e doando 20 mil pares de óculos. Parlamentares, a dimensão do problema. Nosso

Constatamos com tristeza, Sras. e Srs. Depu~ País tem um contingente de, pelo menos, nove mi~

tados, que a polftica de saúde neste País tem, por Ihões..de. diaQéticos. Todas estas pessoas estão su-
muito tempo, ficado restrita a pagar procedimentos, jeitas às degenerações vasculares e nervosas trpi~

tratamentos e internações que o sistema público não cas da doença. Pois bem, o acompanhamento e o
consegue absorver sozinho. E com esta despesa in~ seguimento rigoroso destes doentes faz com que as
terminável, a prevenção, a educação para a saúde e chances de desenvolvimento destas complicações
as ações básicas ficam relegadas, sempre, para um sejam reduzidas. E, caso estas complicações sur-
futuro no qual - quem sabe - sobre dinheiro para jam, o acompanhamento adequado faz com que
elas. E este futuro nunca há de chegar, porque, sem elas sejam identificadas e corrigidas a tempo, com
ênfase séria e enérgica em atividades preventivas e precocidade, atendidas de imediato. Acompanham o
de promoção de saúde, o número de doentes será diabetes inúmeras alterações oculares: catarata,
sempre e inevitavelmente crescente. glaucoma e, pior, a retinopatia diabética. Digo pior,

Este número, em breve, será insuportavelmen~ pois esta é geralmente uma forma irrecuperável de
te grande para que o sistema dele dê conta. Não t& cegueira.
remos jamais recurso algum para evitar que tantas O que temos no Brasil é justamente o contrá-
doenças oculares, de fácil identificação e tratamento rio. O desenvolvimento desta alteração dos vasos da
em fases iniciais, tomem-se graves e incapacitantes. retina qepende do controle dos níveis de glicose e

E urge que uma medida seja tomada. A situa~ de pressão arterial do paciente diabético. A avalia~

ção do nosso Brasil é patética. Imaginem que exis- ção do fundo de olho deve ser feita anualmente. Por
tem cerca de 350 mil cegos por catarata no Brasil. este motivo, a facilidade de acompanhamento por
Pois bem, praticamente todos este casos podem ser profissionais médicos é indispensável. Da mesma
curados. forma, a qualidade deste atendimento, o cuidado

Por este grau de conscientização, muito temos com que se busca o equilíbrio de cada doente é es~

a admirar no desprendimento da classe oftalmológi- sencial para que estas complicações não se desen-
ca, no verdadeiro compromisso com a saúde e o volvam. E, mais uma vez, todos conhecemos a triste
bem-estar do povo brasileiro. Muito terão outras sina dos que procuram a rede de saúde para o trata-
classes de profissionais a aprender com os especia- mento de que necessitam. Não preciso repetir. Filas,
listas em oftalmologia. Que este exemplo seja segui- não há médicos, greves, volte outro dia...
do por inúmeros outros profissionais, que, alienados A retinopatia se desenvolve, a cegueira quase
pela azáfama cotidiana da vida de médico dos dias sempre se instala, e o comum é sempre tentarmos
de hoje, neste Brasil de saúde conturbada e nenhu- remediar o mal que já está feito. Aí, vem o próximo
ma tradição comunitária, não têm tempo, calma ou dilema - poucos centros estão aparelhados para tra~

vontade de refletir na parcela de contribuição que tar a retinopatia diabética. Equipamentos mais dis~

cada um pode dar para que uma quantidade cres- pendiosos de raios laser são necessários para tratar
cente de pessoas sejam beneficiadas dom acesso a esta condição, e o sistema de saúde - todos já sa-
uma qualidade de vida, sem dúvida, melhor. bemos - não tem recursos para aparelhar suas uni-

O drama da cegueira em nosso País atinge dades próprias e as contratadas não conseguem ab-
quase 600 mil brasileiros. Mais da metade destes sorver a demanda, volumosa que é. Mas, pratica-
casos é devida à catarata. Como dissemos pouco mente todos os centros podem acompanhar o diab&
antes, uma alteração perfeitamente curável, que se tico e evitar que ela se desenvolva.
detecta com facilidade, e que é inteiramente previsí- Triste, este problema. Não apenas este. Temos
vel em faixas etárias mais avançadas. Ela é a opaci- muitos outros mais.
ficação progressiva do cristalino, que toma a visão Vejamos. Outro fator que pode tornar cega a
cada vez mais e mais deficiente. A identificação do pessoa é a retinopatia da prematuridade, que aco-
problema é fácil. Uma cirurgia simples pode devolver mete prematuros que receberam oxigênio em con-
a pessoa à sua vida normal. Como aceitarmos tan- centrações variadas. Nestes casos, o acompanha-
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mento cuidadoso e criterioso do controle dos níveis pólo de atração' para garimpeiros, mlSSlonanos e
de oxigenação pode evitar a instalação dessa doen- pesquisadores. Eles, ao retornarem às suas áreas
ça, geralmente de difícil solução. Se considerarmos de origem, podem levar a doença a espalhar-se por
que ocorrem 3 mil nascimentos/ano no Brasil e que todo o País.
10% - 300 mil - são prematuros e 50% destes - 150 O aconselhamento genético antes da procria-
mil - sobrevivem, e considerando ainda que quase ção e um pré-natal criterioso são deveras importan-
10% podem desenvolver a doença, cuidados sim- tes para evitar a cegueira, respectivamente por reti-
pies podem evitar que quinze deficientesvisuais por noblasforma e rubéola, dentre outras.
retinopatia de prematuridade possam surgir a cada Hábitos alimentares, como por exemplo a não
ano. ingestão de carne crua de alguns animais, são tam-

Outro procedimento simples é a avaliação da bém salutares na profilaxia de doença ocular incapa-
pressão ocupar para detectar o seu aumento e suas citante, como por exemplo a toxoplasmose.
conseqüência~, é assim propiciar o seu controle de As carências nutricionais, principalmenté da vi-
pronto e evitar uma outra grave doença ocular, o tamina A, embora hoje saibamos que causam a ce-
glaucoma. É um instrumento poderoso para evitar o gueira numa extensão menor do que se pensava,
desenvolvimento de incontáveis outros casos de· ce- continuam a preocupar, como causadores de danos
gueira. O pior problema é que a cegueira por glauco- aos olhos. Em muitos casos, a desnutrição agrava
ma é irreversível. E o tratamento deste problema, no problemas simples, e a cegueira decorre de doenças
mais das vezes, é feito com o uso nem um pouco contra as quais o organismo não consegue produzir
complicado de colírios. Identificação precoce, trata- defesas.
mento adequado e acompanhamento efic;iente são Tomamos assim consciência, Sr. Presidente,
normas salvadoras para estes casos que acometem Sr'ls e Srs. Deputados, de que o drama que cerceia
cerca de 2% das pessoas com mais de 40 anos. a vida de tantos milhares de pessoas no nosso Bra-

A tracoma, endemia ancestral, intensamente sil é o resultado injusto de um somatório nefasto de
contagiosa, vem aumentando, e continua acometen- adv,ersidades e de negligência. Vemos que o acesso
do diversos Estados do País. Começa com uma às ações de saúde ocular, todas elas muito simples,
conjuntivite, que, se não tratada, toma-se crônica, e, faria com que esta tragédia não mais se abastasse,
ao final de um longo processo, termina por pacificar sem motivo, sobre tantos dos nossos cidadãos, os
a córnea, e pode levar à cegueira. O tratamento pre- despossuídos.
coce é simples - aplicação de uma pomada de uso Uma política de saúde coerente, estruturada,
tópico, à base de tetraciclina. um trabalho educativo, a ação em escolas, possibili-

Mas o problema é que tudo isto tem de ser, ne- tando a detecção precoce de problemas visuais,
cessariamente, aliado a medidas higiênicas elemen- tudo isto é desejável no campo da oftalmologia.
tares e acesso a água tratada. Pois bem, quem ima- Acredito, que o mesmo ocorre nas outras áreas
gina que, em 1994, em apenas seis Estados brasi- e especialidades da Medicina.
leiros, a Fundação Nacional de saúde examinou os Por este motivo, vim hoje enaltecer esta nobre
olhos de quase trezentas mil pessoas. Destas, perto iniciativa dos que se preocupam com a saúde ocu-
de cento de vinte mil tiveram. ~iagnósticos de traco- lar dos brasileiros. Louvo o desprendimento e a ab-
ma em vários estágios! O pior, porém, é que a forma negação de tantos profissionais envolvidos, que se
crônica foi encontrada em quase 50 mil destes cida- dispõe a trabalhar ativamente para minorar o sofri-
dãos... Isto é inaceitável para os dias de hoje. mento de uma parcela tão expressiva da população,

Outra doença ainda pouco estudada em nosso despidos da menos intenção de auferir lucros ou gló-
País, mas que causa cegueira em outros continen- rias, mas tão-somente movidos pela ânsia de tornar
tes, é a oncocercose. Conhecida no país desde a menos árdua à vida de muitos dos nossos cidadãos.
década de 60, por enquanto c:ontinua restrita a algu- E demonstrando o inconformismo com a situação
mas áreas indígenas, e continua sem ser incrimina- deplorável que o problema do bem-estar dos olhos e
da por cegueira. No entanto, entende-se em focos da visão das pessoas atingiu no País.
de altíssima prevalência, e no País existem vetores Espero o dia em que outras classes de profis-
extremamente competentes para transmitir a doen- sionais venham a se unir em iniciativas semelhan-
ça. O perigo é o fator de disseminação potencial que tes, dividindo um pouco de seu tempo e de seus ren-
ela apresenta. Isto realmente é de uma gravidade dimentos em prol do bem comum. Convido colegas
tremenda, uma vez que esta área indígena tem sido de tantas especialidades a refletirem sobre o aban-



o primeiro período foi caracterizado pela ex
pansão da malha rodoviária, que foi condicionada
pelo modelo de financiamento do setor rodoviário,
basicamente, calcado na existência do Imposto Úni
co ~obre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos e
Gasosos e do Fundo Rodoviário Nacional (FRN).
Outras fontes de financiamentos foram a TRU 
Taxa Rodoviária Única, que até mesmo antes da
promulgação da Constituição, ou ~~ja, no ano de
1986, foi substituída pelo IPVA - Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores, de compe
tência dos Estados; o 1ST- Imposto sobre Transpor
tes, e o Empréstimo Compulsório sobre a Gasolina e
o Álcool Combustível, que existiu entre os anos de
1986 e 1987.

Já o segundo período têm como característica
principal o desmantelamento desse modelo de finan
ciamento, com o advento da Constituição de 1988. É
marcado, também, pelas frustradas tentativas de
buscar formas alternativas para manter as rodovias
brasileiras. Assim, tentou-se a criação da Taxa de
Manutenção Rodoviária, cobrada anualmente e de
acordo com os diversos tipos de veículos, mas, por
esta razão, ela foi descartada pela Consultoria Geral
da República por representar uma bitribuição. Em
1989, surgiu o selo-pedágio, que, por uma série de
ineficiência, entre elas o aspeçto da dificuldade da
fiscalização e a sua baixa capacidade de arrecada
ção, foi extinto em 1990. Outra tentativa foi a criação
da TCR - Taxa de Conservação Rodoviária, inciden
te sobre o consumo de combustível, que acabou por
ser considerada inconstitucional pelo Supremo Tri
bunal Federal em junho de 1991, devido à proibição
da incidência de quaisquer outros impostos sobre as
operações relativas a energia elétrica, combustíveis
líquidos e gasosos, lubrificantes e minerais de todo o
País.

A reativação da alíquota do Imposto sobre a
Importação do Petróleo, a partir de julho de 1991,
objetivou financiar os dispêndios públicos com o se
tor rodoviário, assim como as alternativas anterior
mente mencionadas. Porém, por ser um imposto ge-
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dono em que o brasileiro desprovido de recursos se O SR. FERNANDO TORRES (PSDB - AL.
encon~ra hoje,~ afazer algo de concreto para mino- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
rar este sofrimento. Convido os outros profissionais Sras. e Srs. Deputados, trago hoje para debate um
a procurarem refletir, aliando-se aos órgãos públicos tema de grande importância para o País que é o Si5-
na defesa de saúde, e a contribuir com trabalho, su- tema Rodoviário Nacional.
gestões, mutirões, e participando de muitas outras Historicamente a situação das estradas brasi-
formas, para que a saúde no País possa ser uma I .
realidade menos distante de se concretizar. eiras pode ser dividida em dois períodos: o que an

tecedeu a Constituição de 1Q88 e o momento atual,
A união da classe médica, de todas as áreas, que tem origem na promulgação daquela Carta Mag-

às aspirações da medicina social é um exemplo da na.
'!1ais alta lealdade ao que se prega no Código de
Etica e, desde os tempos de Hipócrates, a consagra
ção da vida ao serviço da humanidade.

Uma política de saúde de conseqüente, menos
egoísmo e ações altruístas como esta que aqui vim
louvar certamente trarão ao Brasil a eqüidade tão
sonhada por todos.

Que este exemplo cale fundo no coração de to
dos, pois cada um tem muito com que colaborar
para que o esforço pela saúde pública deste País se
transforme na efetiva conquista de direitos de cida
dania, de reconhecimento da condição de humani
dade de cada um de nós.

Sr. Presidente, srªs e Srs. Parlamentares, co
movo-me profundamente com a grandeza deste mo
vimento, e com o que ele significa para o avanço da
saúde coletiva deste País. Espero ter traduzido aos
n~bres pares a essência desta emoção, e ter conse
guido tornar claro o inconformismo com o que deter
mina, hoje, uma pena tão cruel quanto a cegueira
para tantos brasileiros - a falta de cuidados básicos
de saúde e a falta de educação mínima para adotar
cuidados e para exigir condições de vida compatí
veis com a de seres humanos.

Um não altíssonante partir de uma classe que,
unida, continuará beneficiando milhares de pessoas.
Que os demais colegas, que profissionais de outros
ramos possam unir-se dentro deste ideal, grandioso,
democrático, fraterno.

Que este exemplo crie raízes profundas, que
frutifique no coração de cada um de nós.

Que Deus continue a manter os oftalmologistas
brasileiros e este Parlamento sob sua guarda.

Durante o discurso do Sr. Cláudio Cha
ves, o Sr. Luís Carfos Hauly, § 22 do artigo
18 do Regimento Interno, deixa a cadeira da
Presid~ncia, que é ocupada pelo Sr. Sandro
Mabel, § 2 2 do artigo 18 do Regimento Inter
no.

O SR. PRESIDENTE (Sandro Mabel) - Com a
palavra o Sr. Deputado Fernando Torres, que dispo
rá de 25 minutos na tribuna.
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ral e por não ter uma vinculação com o setor rodo- O SR. FERNANDO TORRES - Nobre Deputa-
viário, no Orçamento Geral da União, os repasses do Costa Ferreira, agradeço a V. Exl! o aparte, que
desses recursos não têm sido regulados. Já no ano abrilhanta nosso discurso nesta Casa.
seguinte a sua reativação, em 1992, a parcela do Prosseguindo, comprovadamente existe uma
valor arrecadado desse imposto repassada ao estreita correlação entre os investimentos feitos em
DNER, via Ministério dos Transportes, foi de 82%; infra-estrutura de transporte rodoviário e o cresci-
em 1993, esse montante caiu ainda mais, sendo re- mento econômico, a história brasileira está repleta
passado apenas 13% do total arrecadado; em 1994, de exemplos, denotando que a oferta de infra-estru-
esse repasse chegou a zero, ou seja, nada foi re- tura é condição necessária, embora não suficiente,
passado para o setor de transpdrte. No exercício se- para condicionar o crescimento econômico. Ao longo
guinte, em 1995, foram repassados 95%, mas, nos do nosso passado, percebe-se que, nos períodos
dois primeiros meses de 1996, menos da metade, em que se contemplou o transporte rodoviário com a
ou, mais precisamente, 48% da arrecadação, desti- devida alocação de recursos, viabilizou-se a expan-
nou-se às estradas. são econômica. A recíproca é, também, verdadeira.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Costa Nós períodos em que se relegou a malha rodoviária
Ferreira. a um segundo plano, o estrangulamento no trans-

O Sr. Costa Ferreira - Deputado Fernando porte da produção nacional contribuiu para o recru-
Torres, quero congratular-me com V. Ex!! pelo bri- descimento desse desempenho econômico. Isto se
Ihante pronunciamento proferido nessa tribuna, prin- explica pela importância relativa do modaI rodoviário
cipalmente quando aborda um assunto de vital im- na matriz de transporte brasileiro. Ele é responsável
portância para o desenvolvimento da nossa Pátria, pela movimentação de 56% das cargas, medidas em
que é a malha viária brasilE~ira. Parabenizo-o, ainda, toneladas por quilômetro, por 97% do transporte de
pelos dados que está apresentando, justamente passageiros e pelo escoamento de 75% da safra
para fazer com que o Governo caia em si e se volte agrícola.
para a recuperação imediata das rodovias brasilei- Considerando os aspectos de relevância do
ras, que estão completamente sucateadas, intransi- transporte brasileiro, relativamente às demais ativi-
táveis e em verdadeiro caos. dades econômicas, observa-se que esse setor ocu-

Nós, que às ~ezes viajamos de carro daqui pa o quinto lugar em termos de maior impacto total
para o Maranhão, verificamos que as estradas e fer- na economia brasileira, considerando o multiplicador
rovias estão completamente abandonadas. Louva- e a magnitLide dos fluxos associada às compras e às
mos a atitude de V. Exll, que pode até compungir as vendas feitas aos outros setores econômicos. Quer
autoridades a se lembrarem de que não temos ferro- dizer, o setor de transporte exerce o decisivo papel
vias, mas devemos dedicar parte dos recursos na- de facilitador de todos os fluxos de serviços e cargas
cionais para a recuperação das rodovias, já'que elas necessáriós para atender às ofertas e demandas,no
estão transportando o desenvolvimento do País de contexto da economia como um todo.
norte a sul e de leste a oeste. O pronunciamento de Dessa feita, essa preocupação com o cresci-
V. Exll é pertinente. Precisamos abrir a boca e cla- mento econômico é retomada a partir da eliminação
mar para que se recuperem todas as estradas. No das fontes de financiamento para a construção, res-
Maranhão, por exemplo, as Br-316, 222, 135 e ou- tauração, conservação e r:nanutenção das estradas.
tras estão completamente intransitáveis. Isso dificul- Quer dizer, com a extinção do Fundo Rodoviário Na-
ta o progresso, a integração entre os Estado e uma cional, do Imposto Único Sobre Lubrificantes e Com-
melhor participação no Plano Real. Se não fizer- bustíveis Líquidos e Gasosos e outras fontes tributá-
mos isso não adianta querer demitir, acabar com a rias destinadas ao setor de transporte rodoviário, o
aposentadoria, a estabilidade e outros benefícios. que se percebe à a contínua e rápida degradação da
É preciso olhar também para essa realidade palpi- malha rodoviária. As estradas brasileiras têm de ser
tante, que clama por uma atitude do Governo. V. preparadas, hoje, para o impulso econômico do futu-
Exll está sendo muito feliz no seu pronunciamento. ro, que já começa a se mostràr através dos fortes
Se todos abríssemos a boca, como já disse, para fluxos de capitais em direção do País, resultado da
clamar pela restauração das rodovias brasileiras, é maior modalidade dos capitais, provocada pela glo-
claro que o Brasil daria uma melhor contribuição balização da economia mundial.
para o Plano Real do Presidente Fernando Hemi- A urgência para hoje é pelo fato de que o custo
que Cardoso. de recuperação por quilômetro eleva-se considera-



Projeto de lei que cria as Áreas Livres de Lazer
e Jogos, nos Estados fronteiriços da Região Norte e
dá outras providências.

PEDRO WILSON - Requerimento de informa
ções ao Ministério da Educação sobre o repasse de
verba federal para compra de merenda escolar.
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velmente com o passar do tempo. Dessa feita, quan- União, Estados e Municípios, de forma a compensar
to maior o descompasso entre a recuperação e a de- as esferas estaduais e municipais por eventuais per-
preciação, estará se postergando ônus cada vez das de receitas, por possibilitar uma maior fiscaliza-
mais elevados para o futuro, pois em se permitindo ção da execuçãô orçamentária e, sobretudo pela
que a depreciação caminhe mais aceleradamente do preponderante razão de que os investimentos nas
que a recuperação, a conservação e a manutenção, estradas brasileiras serão condicionantes para redu-
certamente, toda a extensão da malha rodoviária ção do Custo Brasil e aumento da produtividade e
terá de ser recol'Jstruída, o que implica um custo por da competitividade e, por isso, ferramenta para ala-
quilômetro três vezes maior do que o custo de recu- vancar o desenvolvimento.
peração. Não somente o custo de reconstrução das Sobre a vinculação das receitas, lamentavel-
rodovias estará em jogo, mas, sobretudo, a questão mente, a experiência mostra que a criação de um tri-
do entrave ao crescimento econômico brasileiro, por buto com o seu recurso destinado a um caixa co-
conta dos efeitos que o estrangulamento no sistema mum, no qual figuram e dependem várias rubricas
viário provoca no processo produção-escoamento- de despesas, deixo vulnerável a critérios de seletivi-
consumo e, por conseguinte no sistema econômico dade e prioridades que, tradicionalmente, têm privi-
como um todo, dado que o transporte rodoviário in- legiado outras despesas correntes, como a folha de
terfere, decisivamente, em todos os demais setores. salários do funcionalismo e as dívidas internas e ex-
Assim, a discussão em tomo de um modelo de fi- temas, deixando o transporte brasileiro como última
nanciamento para as rodovias não estará centrada opção, principal razão para o adiantado processo de
tão-somente no setor transportador, mas, de forma degradação do sistema rodoviário.
mais abrangente, em todos os segmentos econômi- Precisamos aprender com os erros do passado
cos do Brasil. Isto se dá porque o setor rodoviário, para não incorremos em novos equívocos, principal-
assim como, todo o setor de transporte, é um siste- mente, pelo fato de que o processo de globalização
ma interdependente e interagente entre si e com as da economia mundial acha-se extremamente avan-
demais atividades econômicas. çado e o nosso tempo, por esse motivo, acha-se

Dessa forma, não se estará financiando so- muito curto, para corrigir os desequiHbrios e inefi-
mente as rodovias, sobretudo, estará se financiando ciências da nossa economia, se quisermos ser parte
o crescimento brasileiro e, o que é mais importante, integrante e competitiva de um mundo dinâmico e
de forma sustentada. concorrente.

Por esta razão, defendemos uma ampla e pro- Sr. Presidente, Srls e Srs. Deputados, encerro
funda reforma no sistema tributário, na qual seja re- este pronunciamento apelando a todos os que com-
formulada a sua estrutura, reduzindo o seu número põe esta Casa no,sentido de que, em regime de ur-
de tributos a uma quantidade mínima possível, mas gência urgentíssima, possamos recriar o Fundo Ro-
que seja formada por impostos inteligentes, com doviário Nacional, como instrumento necessário
grande capacidade de arrecadação e de simples fis- para a retomada do crescimento do País.
calização. Mas, considerando o caráter emergencial Era o que tinha a dizer.
da recuperação da infra-estrutura rodoviária brasilei- VI - ORDEM DO DIA
ra e a imperiosa necessidade de se eliminar os efei-
tos perversos para a nossa economia, provocados 0_ SR. PRESI~~NTE (Sandro Mabel) - Apre-
pela sua precariedade, e, ainda, a falta de perspecti- sentaçao de Proposlçoes. .
va de novos investimentos a curto prazo, surge, en- _ Os Senhores depu!ados que tenham proposl-
tão, a urgente necessidade de se adotar u"m meca- çoes a apresentar pode~o!azê-Io.
nismo eficaz de financiamento para a recuperação, Apresentam proeos1çoes ?s Senh0.res:
conservação, manutenção e construção da malha AN!O~IO FEIJAO - Projeto de I~I ~u~ regula-
rodoviária brasileira, nos moldes do Imposto sobre menta o inCISO 111 do art. 221, da ConstltUlçao Fede-
Distribuição de Combustíveis Líquidos e Gasosos. ral.
Primeiramente, pelos excelentes resultados que a
experiência da instituição de um imposto vinculado
ao setor rodoviário trouxe no passado recente; se
gundo, pelo fato de esta nova proposta contornar os
entraves jurídicos da bitributação e,terceiro, pelo ca
ráter descentralizador da receita, repartindo-a entre
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CHICÃO BRfGIDO - Requerimento de informa- FEU ROSA E OUTROS - Proposta de emenda
ções ao Ministério da Saúde sobre a rede assisten- à Constituição que acrescenta inciso LXXIX ao art.
cial do Sistema Único de saúde e da rede de hospi- 52,caput.
tais Sarah Kubitschek. JOSÉ FRITSCH E OUTROS - Projeto de lei

HUMBERTO COSTA _. Requerimento de infor- que modifica a Lei n2 8.174, de 30 de janeiro de
mações ao Tribunal de Contas da União sobre deci- 1991, que dispõe so~re p~ncípios de política ag.ríco-
sões em processos de apuração de atos ilícitos pra- la, estabelecendo atnbUlçoes ao Conselho NaCional
ticados durante a implantação da Ferrovia Transnor- de Política Agrícola - CNPA, tributação compensa-
destina. tória de produtos agrícolas, amparo ao pequeno pro-

VALDIR COLATTO - Projeto de lei que veda a d~to.r e regras de fixação ~ liberação dos estoques
. ê . d I t t d ré r publlcos.

eXlg nCla o ava nos con ra os .e emp s ,lmoS. . JOSÉ FRITSCH _ Projeto de lei que altera o
_ MEND?NÇA FILHO -. Projeto d~ lei que dls- art. 106 do Código Eleitoral, pela exclusão dos votos

poe sobre dispensa do serviço aos ele~tores convo- em branco no cálculo do quociente eleitoral.
cados para compor as mesas receptoras. JÚLIO REDECKER - Projeto de lei que altera

PEDRO HENRY - Projeto de lei que altera o a Lei n2 5.010, de 30 de maio de 1966, que organiza
art. 22, da Lei n2 8.036, de 11 de maio de 1990, que a Justiça Federal de Primeira Instância, dispondo
dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Ser- sobre férias forenses.
viço e dá outras providências. SANDRO MABEL - Indicação ao Poder Execu-

Projeto de lei que altera o art. 35 da Lei n2 tivo de inscrição da Comunidade Negra dos Kalun-
8.212, de 25 de julho de 1991, que dispõe sobre a ga, localizada no Estado de Goiás, no respectivo Li-
organização da Seguridade Social, institui Plano de vro do Tombo, como bem cultural integrante do Pa-
Custeio, e dá outras providências. trimônio Histórico e Artístico Nacional.

Projeto de lei complementar que autoriza a uti- ,Indicação ~o Po~e:.r. Executivo de adoção ~e
Iização do Fundo de Participação dos Estados e do ":l~dldas de ?POIO credltlclO ao setor de construçao
Distrito Federal na amortização de parcelamento de CIVil, em particular para empresas do ramo no Esta-
débitos de contribuições sociais, consolidados pelos do de G~lás._ ,_
Estados e Distrito Federal oriundos de dívidas de Indlcaçao ao Poder Executivo de adoça0 de
suas autarquias fundações' e empresas públicas medidas de apoio orçamentário ao setor da constru-

f O
' di' . ção civil, em particular às empresas do Estado de

A RT N DIPP - Projeto e el que altera as Goiás
condições de apresenta~? da declaração do Impos- VANESSA FELlPPE - Projeto de lei que altera
to de Renda de pessoa flslca. a redação de dispositivos da Lei n2 3.071, de 12 de

GIOVANNI QUEIROZ-· Requerimento de infor- janeiro de 1916.
mações ao Ministério das Minas e Energ!a sobre O SR. PRESIDENTE (Sandro Mabel) - Vai-se
atuação da Alumínio do Brasil S. A. - ALBRAS. passar ao horário de

CIRO NOGUEIRA - Requerimento de informa- VII- COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES
ções ao Ministério da saúde sobre convênios cele- . . ,
brados pela Fundação Nacional de Saúde - FNS _ Tem a palavra o Sr. Wilson Clgnachl, pelo Blo-
Com Estados e Municípios. co Parlamentar (PMDB/PSD/PSUPMNIPSC).

, , ,_ O SR. WILSON CIGNACHI (BlocoIPMDB-RS.
R.OGERI~ ~R~~JO -- Indlcaçao, ao Pod~r Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,

Executivo de dlst~lbUlça~ d? cestas báSicas de all- SrlIs e Srs. Deputados, volto à tribuna na tarde de
m~ntos às comUnidades Indlgenas do Estado de Ro- hoje mas uma vez para fazer comentários a respeito
ralma. da pequena, média e microempresas que vivem em

CUNHA BUENO - Requerimento de informa- extrema dificuldade, como é de conhecimento dos
ções 'ao Ministério da Agricultura, do Abastecimento Srs. Parlamentares.
e da Reforma Agrária sobre financiamentos ao setor Desde o ano passado trabalhamos com o intui-
agrícola. to de levar à área econômica do governo informaçõ-

JOSÉ' PIMENTEL E OUTROS - Requerimento es no sentido de que tome uma posição para socor-
de informações ao Ministério da Fazenda sobre o rer essas empresas, dada a extrema dificuldade que
aumento de capital social do Banco do Brasil pela as mesmas vinham e vêm enfrentando. Algumas suo
União Federal. gestões foram apresentadas à área do GO""íT:' ~2:m
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nome da bancada gaúcha, naturalmente com a parti- pessoas ffsicas e jurfdicas, inclusive cartões de crê-
cipação decisiva dos Deputados e a nossa, na forma dito. O prazo seria mantido em vinte e quatro meses,
de um estudo apurado. Só em 20 de dezembro de com úm perfodo de carência que irá depender natu-
1995, a diretoria do Banco Central reuniu-se e deci- ralmente da negociação entre o interessado e os
diu criar uma linha de crédito para alongar as dfvidas bancos, com 12% de juros. Não é o' que havfamos
da pequena, média e microempresas, no limite de solicitado, mas a área econômica do Governo enten-
80 mil reais. Após isso, em 28 de fevereiro deste de.l.UJ.Y.ê, neste momento, só poderia atender a esse
ano, o Banco Central reuniu-se e adotou uma nova pedido de 12% ao ano mais TA.
medida, fixando o limite em até 30 mil reais para o Além disso, temos a expectativa de que atra-
alongamento da dfvida dessas empresas. Essa me- vés dessas medidas que serão aprovadas na tarde
dida também não produziu efeitos porque o recurso de hoje pelo Banco Central, possam as empresas,
não chegou na conta. porque esse é um fator importante, ter condições de

Alertamos a equipe do Governo especialmente tomar novos financiamentos para o capital de giro.
a sua área econômica, no sentido de que isso dl;lve- Neste momento, não. interessa tão-somente o alon-
ria ser revisado e que esta aceitasse algumas su- gamento das dfvidas, mas é importante que as em-
gestões apresentadas e defendidas por nós há mui- presas tomem novos recursos.
to tempo. Há uma promessa, por parte da área econômi-

No dia 27 de março, a diretoria do Banco Cen- ca do Governo de colocar à disposição, num futuro
trai reúne-se, trata com mais clareza do assunto e próximo, recursos para capital de giro e modem-
cria uma nova linha de crédito para alongamento ização das. mesmas empresas.
das dfvidas da pequena, média e microempresas até Também há necessidade de uma renegociação
o limite de 50 mil reais. Surpreendentemente, a Fe- das dfvidas fiscais, que estão num montante signifi-
deração Nacional dos Bancos, através do seu Presi- cativo, A área econômica do Governo está enten-
dente, o Sr. Maurfcio Schulmann, reagiu bruscamen- dendo que a melhor proposta será a redução das
te contra as medidas e, no Jornal da Tarde da últi- multas sobre o atraso do pagamento dessas dfvidas
ma quarta-feira, 3 de abril de 1996, o Presidente do fiscais.
Banco Central defendeu a tese de que o prazo para Atendidas a essas solicitações estaremos dan-
essas empresas seria de vinte e quatro meses e te- do um passo decisivo para manter os empregos
ria de ser mantido. atuais e partir para a modernização e adequação

Lamentavelmente, Sr. Presidente, não houve das nossas pequenas e médias empresas, que es-
ainda uma decisão definitiva e as empresas conti- tão em dificuldades neste momento. Corn o evento
nuam em extrema dificuldade. Foi quando, em con- do Plano Real, essas empresas realmente organiza-
tato com a área econômica do Governo através do ram-se e projetaram-se para ter uma grande produ-
Secretário de Acompanhamento Econômico, Dr. ção. No primeiro momento, havia um grande consu-
Lufs Paulo Velozo Lucas, conseguimos promessa de mo, mas, lamentavelmente, com essa retração de
que, na tarde de hoje, deverá se reunir extraordina- mercado, elas estão em dificuldades.
riamente o Banco Central para aprovar novas medi- Esperamos que a Federação Brasileira - dos
das que possam, viabilizar estas operações, ade- Bancos, por meio de seu Presidente, Maurfcio Schu-
quando as novas normas de operacionalização que mann, elimine essa idéia de impor a decisão à área
darão o socorro a essas empresas. São recursos econômica do Governo, não aceitando as medidas
disponfveis na ordem de 2 bilhões de reais, que rep- que este vem implementando, no sentido de atender
resenta o recurso do compulsório dos bancos; os interesses deste setor tão importante da econo-

Estamos na expectativa de que desta vez pos- mia nacional.
sa realmente ser atendido esse pleito, pois as em- Antes de encerrar, Sr. Presidente, com muita
presas estão em dificuldades, aguardando soluções satisfação, quero deixar registrado o encontro que a
do Governo, e este agora está disposto a atender bancada federal do Rio Grande do Sul nesta Casa
esta solicitação. Esperamos que os banqueiros acei- teve, na semana passada, com o Governador Anto-
tem as decisões do Governo, da sua área econômi- nio Britto, no Palácio Piratini. Essa reunião foi fruto
ca, do Banco Central para atender a essas necessi- de uma iniciativa do próprio Governador, com o ob-
dades. jetivo de agradecer a todos os Deputados e Senado-

Os benetrciados seriam os contratos vencidos res, de todos os partidos, o esforço que vêm fazen-
e a vencer, contas rotativas negativas nos bancos, do no sentido de defender os mais altos interesses
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do Rio Grande do Sul, principalmente no que diz a Amazônia, .embora protegida pela Constituição
respeito a emendas coletivas no Orçamento Federal corno área diversificada, é discriminada pelas reso-
que destinam recursos para obras e projetos prioritá- luções governamentais, alguns poucos nesta Casa
rios dos gaúchos, o apoio para as reivindicações do acham exagero.
próprio Governador junto aos Ministérios, especial- Sr. Presidente, não é bem assim. Vamos às
mente na área econômica e que tratam do alonga- provas e aos fatos. Leiam, Srs. Deputados, a Reso-
mento da dívida mobiliária do Rio Grande do Sul. lução nll 2.254, de 11 de março de 1996, que esta-

Notem os senhores que, fruto desta ação con- belece e define as fontes de recursos para o progra-
junta, que supera questões partidárias e ideológicas, ma de recuperação da lavoura cacaueira baiana.
os resultados já são bons para o Estado. Reivindi- Respalda-se na Resolução nQ 2.165 e mantém a ex-
cando em conjunto, as solicitações ganham maior clusão da região amazônica, no que se refere aos
peso perante o Governo Federal e um dos resulta- recursos. Está correto isso? Claro, Sr. Presidente,
dos positivos desse trabalho é que o Rio Grande do que não, porque a Lei nQ 9.126, de 10de novembro
Sul está auméntando a sua participação no Orça- de 1995, autoriza o Tesouro Nacional a assumir os
mento Federal deste ano. riscos das operações de créditos concedidos pelo

Com a alta sensibilidade política que caracteri- programa de poupança da lavoura cacaueira, ataca-
zou e caracteriza seu trabalho, o GovernadorAntô- da pela vassoura-de-bruxa nos Estados da Bahia,
nio Britto promoveu este encontro - que foi muito .do Espírito Santo e da Região Amazônica.
cordial - para fazer um agradecimento especial aos Conseqüentemente, verifica-se um desrespeito
Parlamentares. E notem que o Governador não dei- á lei por uma resolução protecionista, discriminató-
xou ninguém de fora. Parlamentares de todos os ria, impatriótica, que não se centra no espírito consti-
partidos foram convidados, numa demonstração cla- tucional de reduzir as desigualdades regionais,
ra e inequívoca do apreço que o Sr. Governador tem quando leva a maior soma de recursos, mais de 300
pelos representantes dos gaúchos no Congresso milhões de reais, para restabelecer os cacauais
Nacional, deixando bem claro que os méritos dos baianos, disseminados pela desgraçada praga da
êxitos alcançados são de todos. Esta é uma de- vassoura-de-bruxa.
monstração de grandeza, de maturidade política. Desse modo, o meu Estado, o Pará, ainda está
Seguramente os Parlamentares gaúchos que aqui excluído dos benefícios. E o que é mais grave: be-
estão têm suas diferenças partidárias, ideológicas, nefícios definidos pelo próprio Presidente da Repú-
mas todos têm, acima de tudo, responsabilidade blica e Ministros do Planejam~nto e da Fazenda. Ao
para com o Estado e o bem-estar de milhões de persistirem essas teimosas condições, a economia
gaúchos. cacaueira do meu Estado sofrerá grandes perdas,

Com segurança, grandeza, humildade, o Go- uma vez que o controle da praga da vassoura-de-
vernador Britto promoveu este encontro que não foi bruxa é uma das condições para o sucesso do pro-
para barganhar, aliciar ou qualquer outro motivo me- grama de revitalização e consolidação da cacauicul-
norl Não. Foi para um agradecimento sincero, mos- tura paraense. E sua implementação deve ser feita
trando mais uma vez que nós, gaúchos, temos esta em conjunto com o Governo do Estado e a Ceplac,
forma de fazer política, com maturidade, respeitando parceria que fica longe dos recursos determinados
as diferenças de pensamento mas unidos em torno por essa famigerada resolução discriminatória e con-
de grandes objetivos comuns. traditória.

Ganhamos todos nós, ganhou o Rio Grande do Não nos conformamos com essa medida e le-
Sul com esta iniciativa de seu Governador, que com varemos aos Ministros da Fazenda e do Planeja-
muita coragem vem enfrentando os desafios de mento, bem corno ao próprio Presidente da Repúbli-
modernização do Estado sabendo agir administrati- ca, na próxima semana, a prova de que a Amazônia
va e politicamente com muita competência. continua sendo discriminada pelo Poder Público fe-

O SR. PRESIDENTE (Sandro Mabel) - Conce- deral, sempre que possível.
do a palavra ao nobre Deputado Gerson Peres, pelo Foi-me transmitido que só a Resolução nll

Bloco Par1amentar PPB - PL, que disporá de dez 2.254, de 11 de março de 1996, já citada, normatiza
minutos na tribuna. 340 milhões de reais especificamente para os ca-

O SR. GERSON PERES (Bloco/PPB - PA. cauicultores baianos. O Norte do Brasil tem clones
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srl's e Srs. que hoje produzem em maior escala e qualidade do
Deputados, quando proclamamos desta tribuna que que os da Bahia. Até mesmo o Estado de Rondônia,
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O Baixo Tocantins e o Baixo Amazonas, no meu Es- Ihões e 200 mil reais, para fornecermos energia para
tado,- e o Pará, são regiões tradicionalmente produ- as cidades de Baião, Mocajuba, Cametá, Limoeiro
toras do cacau, de onde ele saiu para a Bahia, cultu- do Ajuru, Breu Branco, Novo Repartimento, Tucuruí
ra de mais de um século de existência. - e Deiras do Pará. Todas elas ainda estão na escuri-

É incompreensível e inconcebível que o Norte, dão. É uma injustiça inominável.
detentor da menor renda per capita do País, tenha o Por isso, Sr. Presidente, termino por onde co-
maior índice de abandono em projetos dessa nature- macei. A AmazÔnia também é Brasil, mas, infeliz-
za, quando a lei determina que seja beneficiado. Os mente, ainda continua discriminada.
burocratas, os mais espertos, vão com as duas Era o que tinha a dizer.
mãos em cima do dinheiro e carreiam-no para uma O SR. PRESIDENTE (Sandro Mabel) - Conce-
só Unidade da Federação. do a palavra ao nobre Deputado Arnaldo Madeira,

Não sou contra, em absoluto, que se dê dinhei- pelo PSDB, que falará por dez minutos.
1'0 para a cacauicultura baiana. Deve ser dado, mas O SR. ARNALDO MADEIRA (PSDB - SP.
em proporções compatíveis com a sua produção Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, nobres
agrícola de cacau. É inconcebível que se destine S~ e Srs. Deputados, retomo o que foi dito pelo Li-
tudo para esse Estado e nada para outros que quem der do PSDB, Deputado José Aníbal. Alguns Parla-
produzem o cacau na mesma proporção. São regiã- mentares da Oposição têm feito denúncias - entre
es bem distantes e necessitadas de investimentos aspas - de que o projeto de reforma da Previdên-
para eliminar o desemprego, a pobreza e estabele- cia não estaria sendo votado, por-que a base do
cer o equilíbrio da renda entre as populações. Governo não teria cumprido os compromissos as-

Sr. Presidente, pedi a palavra para abordar sumidos durante o processo de apreciação dessa
esse tema, mas além deste, temos outros. O Estado matéria.
do Pará está se traduzindo no Estado do já teve. É o Ora, esse tipo de afirmativa desmerece aque-
Estado mais rico do Norte do Brasil, o mais cobiçado les Deputados que votaram a favor da previdência -
pelo próprio nacionalismo, para não dizer pelo colo- que são a maioria - quando se julga que o fizeram
nialismo interno, que nos esmaga e que é pior do por razões menores que nãó' aquelas derivadas da
que o externo. Deixa-nos um buraco tirando nossos análise do projeto e do conhecimento do que atual-
minérios e levando nosso ouro; deixa-nos vazios, mente significa a reforma da Previdência para o
cortando nossa floresta, exportando nossa madeira, País. Ao lado de cometerem esta injustiça com a
mas ninguém se preocupa em implantar o setor de maioria da Casa e, de certa·forma, caluniá-Ia - e,
transformação para a maior produção da riqueza na- aliás, há alguns que têm este comportamento e
tural em nossa região. O Governo não tem um pro- acham que somente eles são os donos da ética e da
grama que sustente na própria área a riqueza natu- verdade - não contribuem para a discussão de um
ral pelo princípio da transformação. Isto é deplorá- assunto que deveria ser objeto da atenção desta
vel, é brincar com o futuro das gerações dessas re- Casa: o nosso processo regimental, a forma como o
giões, é incrementar princípios separatistas e insu- Regimento determina a condução do processo de
fiar o ódio entre irmãos. E a Constituição, sábia, foi votação nesta Casa.
feita pelos políticos, agora tão malsinados, atacados, Detenho-me um pouco nesta questão, Sr. Pre-
injustiçados, que redigiram as normas de proteção sidente, porque estando na Câmara dos Deputados
igualitária para as nossas populações. Aqueles que há mais de um ano e tendo me debruçado sobre o
nos atacam não buscam o motivo desse desespero Regimento, disciplinador dos trabalhos desta Casa,
e dessa angústia do nosso povo. verifico ter ele problemas muito sérios. Ao invés de

Temos a Hidrelétrica de Tucuruí, gerando ener- auxiliar a dinâmica do processo legislativo e de levar
gia para o Piauí, para o Nordeste. As cidades que fi- a decisões rápidas neste Parlamento, acaba-se, de
cam embaixo, na jusante, contemplam a queda dá- certa forma, contribuindo para a paralisia do proces-
gua, ouvem o barulho do seu rio, fechado - desequi- so legislativo.
líbrio ~ológico, embora não em caráter irreversível Ao invés de lançar sobre o Govemo e sobre a
- e não têm energia. Estão na escuridão. Maioria, uma culpa que não têm, desmerecendo

Lutamos dez anos neste Parlamento para ob- esta Maioria aqui formada para votar a matéria, de-
ter, graças ao apoio dos companheiros desta Legis- veriam os autores das acusações infundadas anali·
latura, a aprovação de 7 milhões e 200 mil reais, sar os acontecimentos por conta das dificuldades
com a contrapartida do Govemo do Estado de 2 mi- que o próprio Regimento apresenta.
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Para examinar esta questão, Sr. Presidente, é cerra depois de quatro oradores, dois falando a favor
preciso ter claro que, para o funcionamento do Par- e dois contra, por cinco minutos cada um. De manei-
lamento, é necessário 'que o Regimento discipline as ra que no momento que seria o do debate em Plená-
prerrogativas da Minoria, o direito de esta se mani- rio, de matéria já discutida nas Comissões, mas que
festar e até de ter instrumentos de obstrução prévia vem ao plenário para aqui ser analisada pelo conjun-
da votação. É preciso também que sejam oferecidos to da Casa, não vejo ninguém questionar. Acham
instrumentos, garantia e. possibilidade, para que a absolutamente natural que o debate seja curto, que
Maioria exerça o seu papel, votando e conduzindo seja pequeno, porque já foi travado nas Comissões.
ao bom funcionamento desta Casa. Temos conheci- Aceita-se como algo essencial ao funcionamento do
mento das críticas de que somos vítimas, muitas ve- Legislativo que haja a chamada obstrução a poste-
zes até com justiça, em função da lentidão dos pro- riori com a exigência de apreciação de destaques
cessos de decisão. Ao mesmo tempo, não podemos de coisas que já foram votadas, já foram, portanto,
desconhecer que o processo decisório nesta Casa, objeto de apreciação pelo Plenário.
além de complexo, é demorado. No m~u entendimento, Sr. Presidente, os Des-

O Regimento Interno tem propiciado,' a meu taques para Votação em Separado deveriam ser
ver, até com uma certa liberalidade, em suainterpre- apenas e tão-somente para aprimorar o projeto, par
tação, o que eu chamo de obstrução a posteriori: a mexer em detalhes que aperfeiçoem aquilo que foi
matéria é debatida nas Comissões, depois, no ple- objeto de votação e não para servir de instrumento
nário; em seguida, vai à votação e, depois, desta, de obstrução e menos ainda, Sr. Presidente - e
percebe-se que, eventualmente, a votação não va- essa tem sido uma prática nesta Casa -, para colo-
leu nada, porque aparecem os chamados Destaques car em votação novamente 'questões que dizem res-
para Votação em Separado - os DVS. O entendi~ peito à essência do projeto. O art. 162, inciso IV, é
mento que se tem dado aos DVS permite que sejam muito claro a respeito dessa matéria. Dispõe que
destacados: a palavra, a frase, o conjunto de pala- não serão aceitos destaques que invertam o sentido
vras, o artigo - enfim, qualquer detalhe do projeto da proposição ou que a modifiquem substancialmen-
passa a ser objeto de destaque. te. A interpretação desse dispositivo mostra a possi-

Por outro lado acabamos em situação abso- bilidade de evitar que se repita a votação de aspec-
lutamente contradit6ria por termos votado a maté- tos essenciais no projeto e que já foram objeto de
ria - o que já aconteceu várias vezes - e, de re- apreciação neste Plenário.
pente, é como se aquela votação não mais vales- Portanto, Sr. Presidente, é esse o desafio
se. Votamos novamente, com todos os detalhes, que apresento. Eu gostaria que esta Casa procu-
item por item, artigo por artigo, quando na verda- rasse aperfeiçoar os instrumentos de decisão da
de, o Regimento Interno, em momento algum, es- Câmara, para que se respeite o direito legíti"o
tabelece que o processo de votação deve ser feito da Oposição de se manifestar, obstruir, ter todas
palavra por palavra, artigo por artigo, expressão as possibilidades de faliu a respeito da matéria,
por expressão. denunciar; mas que, ao mesmo tempo, haja me-

Nesse sentido, Sr. Presidente, estabelecemos canismos para que a Maioria possa exercer o
- seja pela complexidade do Regimento Interno, seu papel e que, principalmente, este Parlamen-
seja pela complexidade do instrumento DVS como to seja valorizado pela possibilidade de decisões
se encontra no Regimento, seja pela interpretação rápidas.
que se vem dando a esse dispositivo - algo que, Eu gostaria de ver aqui menos calúnias sobre a
para mim, deve ser caso único no mundo, o da obs- Maioria - pois é disso que se trata - menos denún-
trução a posteriori, obstrução após a votação, que cias com o objetivo de denegrir a imagem da Maioria
não reconhece a votação feita, que passa então a e, conseqüentemente, do Parlamento. As discussõ-
exigir uma nova negociação e um novo debate, em es devem se avolumar em torno ,dos nossos proces-
cima de u,ma votação que se pretende que perca o sos decisórios, de como devemos enfrentar as ques-
valor. Acho, que esta questão teria de ser debatida tões regimentais apresentadas, para agilizar o Parla-
nesta Casa;" mento, fazendo-o corresponder àquilo que a socie-

Vejo, por outro lado, Sr. Presidente, que no dade dele espera, ou seja, decisões no sentido da
processo que precede a decisão propriamente dita, modernização, de minorar os problemas existentes
da votação, p tempo para discussão de matérias neste País, e que estas sejam tomadas com a agili-
substantivas é muito pequeno. A discussão se en- dade que o povo exige.
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Era o que tinha a dizer. .
O SR. PRESIDENTE (Sandro Mabel) - Conce

do a palavra ao Deput~do Agnelo Queiroz, pelo
PCdoB, pelo prazo de cinco minutos.

O SR. AGNELO QUEIROZ ( PCdoB - DF.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sras e Srs.
Deputados, ·~ntem anunciei aqui, infelizmente, um
recorde no Distrito Federal, no que se refere à ques
tão do desemprego. Dados do mês de janeiro deste
ano dão conta de que. o desemprego chegou à casa
de 134.400 pessoas, .segundo pesquisas da Secre
taria do Trabalho. Falei também que as vendas do
comércio local caíram 34,49%, em relação a março
do ano passado.

Só nos últimos trinta dias, apenas no comércio,
foram eliminados .1.984 postos de trabalho; aproxi
madamente, 2 mil vagas somente no comércio.

Hoje, infelizmente, trago outro recorde. Dados
da Vara de Registros da Falência e Concordatas in
dicam que o número dos pedidos de falência no Dis
trito Federal cresceu em relação a 1995, 126,1%.
Vou repetir este dado: 126,1%. Refere-se ao aumen
to do número de falências e concordatas no Distrito
Federal.

Ora, Sr. Presidente, estes dados são inegá
veis. Isso é conseqüência da política econômica do
Sr. Fernando Henrique Cardoso. Esta, sim, é a polí
tica do desemprego. Que política é essa que aumen
ta progressivamente o desemprego em todo o País?
Que política econômica é essa que aumenta o nú
mero de falências e, conseqüentemente, diminui a
arrecadação estadual e mantém juros altos, fazendo
com que os Estados não consigam pagar as suas
dívidas? É evidente que essa é· a política da quebra
do Estado brasileiro, que favorece os poderosos, os
banqueiros, principalmente os criminosos, como
ocorreu com o socorro aos bancos com·o PROER. o
Banco Econômico foi um dos beneficiados. No caso
do Banco Nacional, foram injetados 6 bilhões de
reais. Com essa politica, só no mês passado, a dívi
da pública cresceu 100 bilhões de reais.

Sem dúvida, Sr. Presidente, estão aí alguns fa
tores que determinam a quebra do Estado brasileiro.
O Governo manda uma reforma administrativá com
o objetivo de resolver a crise do Estado com a de
missão de servidores públicos, a quebra do Regime
Jurídico Único e a anulação do concurso para in
gresso no serviço público, como se esses servidores
fossem responsáveis pela crise do Estado brasileiro,
quando, na verdade, o problema é outro.

No Distrito Federal, a situação do Estado tam
bém é complicada. Hoje, infelizmente, o Governador

anunciou algumas medidas: retirar a hora-extra ~os

servidores e só pagar os 50% do décimo-terceiro sa
lário em novembro, quando os servidores têm direi
to a recebê-lo no' meio do ano. Essas medidas são
completamente inócuas e não· significam nada do
ponto de vista da redução da despesa do Estado; ao
contrário, só vão aumentar a impopularidade do Go
verno, trazendo sobretudo, a revoltados .servidores.

Esperamos que o Goverrio· do Distrito Federal
articule com outros governos para exigir uma mu
dança na política econômica nacional - ,esta, sim,
está quebrando o Distrito Federa,1 e os demaisEsta
dos. Nem mesmo a data-base dos servidores públi
cos foi respeitada, de tal forma. que o não-reajuste
dos, servidores· federais comprqlTl~te decisivamente
a economia do Distrito Federa~ pois este é um Esta
do de serviços. Por conseguinte, a diminuição da
massa salarial dos servidores e o brutal arrocho sa,:
larial, nunca antes visto em nossa história"compro
metem a nossa economia.

Continuarei, a cada dia, anunciando os recor
des de desemprego, de concordatas e de falências,
·em Brq~ma, provocados pela política antinàcional e
antip?triótica do Governo Fernando Henrique Cardo
so.

A cada dia trarei novos dados. ,Mas é preciso
qlie os homens públicos, Parlamentares e Governa
dores, reajam firmemente contra essa situação, em
vez de tomarem medidas que atingem somente os
servidores, deixando de lado a questão principal: a
política do Governo.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Sandro Mabel) - Com a

palavra o nobre Deputado José Fritsch, que disporá
de dez minutos, para falar pelo PT.

O SR. JOSÉ FRITSCH (PT - SC. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs. Deputados,
na última terça-feira fiz um pronunciamento a respei
to da entrevista'que concederam à rádio CBN os De
putados José Aníbal e Aldo Rebelo. Este encami
nhou ação judicial - já deferida - para impedir a pro
paganda veiculada pelo Governo paga com o dinhei
rodo BNDES.

Acompanhei a entrevista e pude observar que
o Deputado José Aníbal não conseguiu contrapor os
argumentos expostos pelo Deputado Aldo Rebelo,
cuja opinião é a de que o Governo usou desneces
sariamente dinheiro público para fazer propaganda
de seus projetos, especialmente das reformas que
planeja implementar. Reconhecidamente, o Poder
Executivo dispõe de vários instrumentos para divul
gar os seus feitos e propostas. Um dos mais desta-
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cados é O programa A Voz do Brasil, por meia hora Não conseguimos ler os artigos que foram escritos à
diária, para fazer a sua divulgação; além da prerro- mão.
gativa que tem de usar os meios de comunicação, Isso é uma demonstração de que há, por parte
ou seja, a rádio e·a televisão, de acordo com a ne- do Governo, pouca vontade de fazer ampla divulga-
cessidade - e refiro-me à própria manifestação do ção das suas propostas. E não precisa recorrer -
Ministro Jatene, que usou da prerrogativa que o por isso defendo e apóio a iniciativa do Deputado
Executivo tem de se pronunciar sobre determinados Aldo Rebelo -, pois não há necessidade de se fazer
temas ou problemas que acontecem nas' diversas publicidade paga com dinheiro público, que não
áreas e esterás do Governo. pode ser usado porque é dinheiro do BNDES, di-

Pois bem, a manifestação feita hoje pelo Depu- nheiro destinado a 'outros fins e não para fazer pro-
tado José Aníbal, Uder do PSDB, ná Verdade; dis- paganda do Governo: O Governo precisa repensar a
torce a realidade do debate que tem de ser feito. O forma de fazer a divulgação'dos seus programas. O
próprio Uder do Governo insinuou que A Voz do Deputado Jair Bolsonaro'esteve hoje aqui cobrando
Brasil é um instrumento arcaico para fazer a divulga- explicações sobre essa reforma administrativa, mais
ção do que acontece na Câmara, no ~enado e no um projeto feito de última hora. O projeto da Previ-
próprio Executivo. E eu ressalto'que, se a'meia hora dência foi feito'açodadamente, na madrugada, e en-
que o Executivo usá em A Voz do Brasil para fazer a tregue aos Deputados para· ser votado no dia se-
divulgação dos seus programas não está sendo sufi- guinte.
ciente, é porque há problemas na Assessoria, na Portanto, estamos aqui para cobrar transparên-
Comunicação do Govern<? ' cia. O Governo não pode fugir ao debate que tem de

No debate exibido na terça-feira de manhã, ser feito nesta Casa, e, infelizmente, isso é' muito
pela Rede Globo, no Bom Dia Brasil, os próprios re- pouco feito; os debates não acontecem porque
pórteres, 'assim como representantes de marketing quando deveriam ocorrer há poucos Parlamentares
da iniciativa privada~ afirmavam que o Governo está presentes.
tendo problemas na sua comunicação. ' 'O Governo também precisa fazer um debate

Quero fazer este registro, porque a forma como coma sociedade; e não precisa buscar recursos do
o Deputado José Aníbal fez sua manifestação hoje, BNDES - sabemos que os recursos federais são es-
na verdade constitui uma tentativa de distorcer a dis- cassos.
cussão que tem de ser feita aqui. No momento em Hoje, tive uma audiência com o Secretário do
que a Comissão Especial foi extinta, com a avoca- Ministro Pedro Malan, o Sr. Pedro Parente, para dis-
ção do projeto ao plenário, e em que o Deputado Mi- cutir recursos do Procera. O próprio Secretário assu-
chel Temer, Uder do PMDB, foi designado Relator, miu as dificuldades em obter reCl:Jr.sos para os proje-
era o instante exato de o Governo fazer uma ampla tos de assentamentos do Programa de Reforma
divulgação da proposta embutida no relatório do De- Agrária, porque os 50 milhões de reais aprovados no
putado Michel Temer. Orçamento já foram gastos e agora não há mais ver-

Infelizmente isso não aconteceu. Então, o pro- bas para aplicar nos assentamentos.
blema principal que tem de ser''debatido aqui não é O próprio Ministro Pedro Malan se referia às di-
se somos favoráveis ou contra A Voz do Brasil. Eu ficuldades financeiras. Aí, o Governo se vale de es-
defendo A Voz do Brasil por considerar que é um cassos recursos de outras áreas para fazer a propa-
instrumento dos mais perfeitos em termos de re- ganda dos seus projetos. Já existem o programa A
produzir o que acontece na Câmara dos Deputa- Voz do Brasil e as prerrogativas de tempo do Exe-
dos e no Senado Federal todos os dias, porque to- cutivo, seja no rádio, seja na televisão, para fazer a
dos os Parlamentares que se manifestam neste divulgação dessas reformas, mas o Governo não
plenário ou no Senado Federal têm a sua opinião usa esse tempo.
divulgada de forma concreta, sem nenhum tipo de O Deputado José Aníbal, em vez de fazer aqui
manipulação. um debate aberto sobre as reais intenções e as pro-

Considero que o Governo está usando mal o postas básicas do Governo com relação às refor-
instrumento que hoje tem nas mãos, que é A Voz do mas, vem fazendo essas manifestações que em
Brasil. São trinta minutos diários. O Governo tem a nada contribuem para o debate democrático que
possibilidade de esclarecer a população, inclusive deve acontecer na Câmara dos Deputados e na so-
sobre a reforma da Previdência. Nós, inclusive, vota- ciedade sobre as reformas econômicas e sociais em
mos coisas manuscritas e que não estavam legíveis. curso.
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Lamento a manifestação do Deputado José Nessas decisões equivocadas e criminosas,
Aníbal, que acaba desviando o debate sobre a ques- muitas vezes tomadas contra um dos patrimônios do
tão da comunicação do Governo, referindo-se exclu- povo.. brasileiro - o Banco do Brasil- há um caso es-
sivamente à mobilização que existe em prol do fim pecífico que eu poderia citar. No Il)eu primeiro e se-
do programa A Voz do Brasil, pois temos a oportu- gundo mandatos nesta Casa pude criticar a forma
nidade de ampliar essa discussão. Infelizmente, não como o ex-Presidente do Banco do Brasil, Lafayete
vemos por parte do Governo a vontade de que esse Coutinho, geria aquela instituição.
debate realmente aconteça. Empréstimos generosos foram feitos, sem o

Era o que tinha a dizer. necessário lastro, operações, as mais absurdas, fo-
O SR. PRESIDENTE (Sandro Mabel) - Deter- ram autorizadas à revelia dos órgãos técnicos que as

mino à Taquigrafia que retire do discurso do nobre analisavam. Essa luta, que tarri:>ém era do povo brasi-
Parlamentar expressão atentatória ao decoro parla- Jeiro, resultou no impeachment do Presidente Collor e
mentar. por conseqüência no afastamento do ex-Presidente do

O SR. PRESIDENTE (Sandro Mabel) - Conce- Banco do Brasil, Sr. Lafayete Coutinho.
do a palavra ao Deputado Augusto Carvalho pelo No Ministério Público as nossas ações final-
PPS, que dispõe de 10 minutos na tribuna. mente tiveram guarida. Ainda na semana passada

O SR. AUGUSTO CARVALHO (PPS-DF. Sem dizia da minha satisfação ao ver o Ministério Público
revisão do orador.) - Sr. Presidente, srªs e Srs. De- enquadrar o Sr. Lafayete Coutinho no crime do cola-
putados, na sessão de ontem vários oradores se su- rinho branco por gestão temerária daquela institui-
cederam na tribuna para ofender a minha pessoa, ção, em razão de um rombo de mais de 80 milhões
motivados por informações veiculadas pela impren- de reais junto ao Banco do Brasil.
sa sobre gastos no Poder Legislativo. Esses são exemplos que poderia citar, entre

Há algum tempo, venho acompanhando a ela- outros tantos, em conseqüência de minha atuação
boração orçamentária - uma das principais atribui- parlamentar estar voltada para a defesa das Iiberda-
ções do Congresso Nacional, - principalmente a for- des democráticas, da ética na gestão da coisa públi-
ma como é feita no Brasil. ca e, principalmente, na necessidade de transparên-

Em relação ao Orçamento para o ano de 1996, cia de todos os atos do Governo, do Poder Judiciário
aprovado no Congresso Nacional na noite de an- . e do Poder Legislativo.
teontem, tenho a dizer que ainda constam no pare- Sr. Presidente a marca de meu trabalho é uma
cer do Relator algumas críticas a procedimentos que relação de parceria permanente com a imprensa.
ajnda não estão de todo adequados à perfeita visibi- Ontem, em um de meus detratores, vi a sanha com
Iidade que a sociedade brasileira deve ter da manei- que ele cobrava do Congresso Nacional uma lei de
ra como o administrador público gasta recursos imprensa mais dura, até mesmo para impedir que fa-
oriundos dos tributos arrecadados. tos negativos ou irregulares venham a ser de conhe-

Na luta para que o dinheiro público venha a ser cimento de toda opinião pública. Meu trabalho de
aplicado da melhor maneira possível, de forma a pesquisa, análise e confrotação de dados é de per-
maximizar os benefícios para toda a sociedade, prin- manente parceria com a imprensa. Meu gabinete
cipalmente para as legiões de deserdados do mode- estáàberto a qualquer jornalista que me procure so-
lo econômico perverso implantado ~m nosso País licitando informações ou para averiguar indícios de
durante tanto tempo, poderia destacar algumas re- eventual irregularidade, a fim de que o mau adminis-
percussões que esse debate trouxe não só nesta trador público seja afastado em virtude de lesão ao
Casa, mas em toda a sociedade. Citaria, por exem- patrimônio público.
pio, Sr. Presidente - está na Ordem do Dia - a Assim venho agindo há muito tempo. Insurgir-
questão do socorro, entre aspas, prestado pelo Go- me contra o absurdo e acintoso gasto do Poder Judi-
vemo ao Banco do Brasil, em razão de seu prejuízo ciário, quando decidiu instalar em Brasflia a sede do
monumental de 4 bilhões de reais, referentes ao Tribunal Superior de Justiça, prédio que custou R$
exercício do ano de 1995. 170.000.000,00. Apontei, com riqueza de detalhes, o

Insisti desta tribuna, por diversas vezes, !la im- luxo, o esbanjamento e o desperdício do dinheiro
portância de o Governo, seu acionista majoritário, público na construção daquele prédio e no mobiliário
dar maior atenção às decisões lesivas à própria ins- adquirido em seguida, no qual a ostentação é a mar-
tituição Banco do Brasil, que são tomadas por orien- ca das decisões dos Ministros que dirigiam aquela
tação do acionista controlador. construção.
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Como disse, apontei no Poder Judiciário diver- O SR. PR.ESIDENTE (Feu Rosa) - Concedo a
sos abu~os em relação ':0 gasto do dinheiro público. palavra ao Deputado Sandro Mabel, para utilizar o
Desta tribuna, com relaçao ao Poder Executivo, can- tempo restante do Bloco Parlamentar
sei de apontar, senão irregularidades, pelo menos (PMDB/PSD/PSUPMN/PSC). '
falta.d.e critério que lev~sse em consi~er~ção a ec~- O SR.· SANDRO MABEL (Bloco/PMDB-GO.
nomlcldade e a necessldad~ de se priorizar a quah- Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
dade do. ga~to. E por que n~o també~ o próprio Po- srªs e Srs. Deputados, dentre os remanescentes de
d;r ~eglslatlvo ser subm~tldo_ao CriVO de t~an~pa- quilombos existentes no Brasil, destaca-se a Comu-
renCla, a qual temos a obngaçao de ser os pnmelros nidade Negra dos Kalunga localizada no norte do
a defender? Observei compra de 87 veículos de luxo Estado de Goiás. '
para o Senado Federal, um gasto desnecessário ..
prin~ipalmente, leva~do,em c?nta a real.idade dra~ um q~~~~~~~r;;,~~deS~5~r:~:n~:~~e~cende d~
má~l~ que no~~o Pais vl~e ,hoJe, com desigualdades vado muitos de seus costumes e tr~diçõen o preser
SOCiaiS que deixam a malona do povo absolutamen- s. .
te fora dos direitos de cidadania, como saúde e edu- .: :ra~a-se, portanto, d~ um exemplar dos mais
cação pública. Depois do Senado e em trabalho slgmflcatlvos da cultura qUllomba do País, ocupando
permanente com a imprensa, viera~ os gastos rela- uma área de .202.620 hectares, entre. os Municí~ios
tivos à Câmara dos Deputados. E aí infelizmente não de Cavalcan~, Monte.Alegre e Ter~zmha de G~lás,
posso assumir a responsabilidade pela interpretação com ~0~ula9ao aproxl~ada de 3 m~1 e 600 habltan-
da imprensa com relação aos fatos. Não podem me tes, dlstrlbUldos em seiscentas famnlas.
acusar pelos enfoques, dos quais até posso discordar. ~ctr:tanto, essa ~o~unidade está ameaçada
Enfim, os fatos estão registrados num sistema compu- de extl~çao, em d~corren~la da futura construção de
tadorizado integrado de ~dministração financeira e uma u~~na pela Hldroelétnca de Furnas, exatamente
realmente levam a diversas interpretações. na reglao ocupada pelos Kalunga.

Sr. Presidente, uma das intepretações, que Ora, Sr. Presidente, no caso é imperativo que
acredito cristalina, refere-se à necessidade do res- seja respeitado o dispsoto no § 12

, do art. 215, da
peito às normas legais. Mesmo que o Parlamentar Constituição Federal, que determina que o Estado
não tenha qualquer intenção de levar a discussão deverá proteger as manifestações das culturas po-
para o campo pessoal, conforme foi tentado aqui on- pulares, indígenas e afro-brasileiras, bem como as
tem, quando se compram fogões, geladeiras, máqui- de outros grupos étnico-culturais que participaram
nas de lavar roupa, etc.; fora de uma programação do processo civilizatório nacional. Aliás, o § 5º do
orçamentária, ou seja, desobedecendo a um disposi- art. 216, da Lei Maior, preconiza o tombamento, pelo
tivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, na minha Poder Público, de todos os documentos e sítios his-
opinião, o Congresso, e especificamente a Câmara tóricos detentores de reminiscências dos antigos
dos Deputados, não está agindo bem. quilombos.

São essas as explicações e amanhã, num Entretanto, embora o Governo do Estado de
prazo maior, me permitirei apontar outros elemen- Goiás, por força da Lei n2 11.409, de 21 de janeiro de
tos para refletir. Nosso desejo, ao fim dessa inter- 1991, haja declarado a Comunidade Negra dos Kalun-
venção, é que tenhamos critérios os mais transpa- ga como sítio histórico, e patrimônio cultural do Estado,
rentes e programações as mais detalhadas, de tal a União ainda não tomou providência similar.
maneira que todas as instituições da sociedade Por isso, oferecemos Indicação ao Ministério
brasileira possam saber e ter absoluta convicção da Cultura, na qual sugerimos que o IPHAN proceda
de que os recursos públicos estão sendo gastos à inscrição da Comunidade Negra dos Kalunga no
sempre levando em conta os critérios da economi- Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisa-
cidade, da primazia da qualidade do gasto, enfim, gístico, como bem cultural integrante do Patrimônio
que eles estão sendo alocados da melhor maneira Histórico e Artístico Nacional, bem como que, junto à
em prol da sociedade. Unesco, seja criada a Reserva de Biosfera do Cerra-

Era o que tinha a dizer. do, incluindo a área dos Kalunga.
O Sr. Sandro Mabel, § 22 do artigo 18, _ ~speramos, Sr: Presidente, que nossa suges-

do Regimento Interno, deixa a cadeira da pre- tao seja a~atada: a .flm de preservar be~ cultural de
sidência, que é ocupada pelo Sr. Feu Rosa, § tamanha ImportânCia, que é a Comumdade Negra

2º, do artigo 18, do Regimento Interno. dos ~EaIUnga. , h '
ra o que tm amos a dizer.
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O SR. PRESIDENTE (Feu Rosa) - Concedo a se em plenário, porque o que os olhos não vêem o
palavra pela ordem ao nobre Deputado Wigberto coração não sente, e eu. quero que o Deputado me
Tartuce. veja e sinta o que estou falando.

O SR. WIGBERTO TARTUCE (Bloco/PPB - Contudo, entendo que S. ExA, por ter sido legi-
DF. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero timamente eleito por nossa cidade, detém de todos
aproveitar a oportunidade em que se encontra pre- nós admiração como Deputado. Portanto, S. Exll tem
sente o Deputado Augusto Carvalho para falar so- o direito de utilizar esta tribuna e manifestar-se da
bre as críticas que têm sido dirigidas a S. Exll, que forma que lhe convier, embora não concorde com
em outras ocasiões não estava presente. Até mes- denúncias precipitadas. A maioria delas, na minha
mo porque, no meu entendimento, antevejo uma avaliação, não procede e estou a cavaleiro para po-
eventual postura contrária de alguns Parlar:nenta- der dizer isso. Acho que o Deputado Augusto Carva-
res ao posicionamento do Deputado Augusto Car- lho tem o direito de assomar a esta tribuna e fazer
valho. as denúncias que quiser. Justas ou não - passari-

Particularmente, acho que o Deputado Augusto nho'que come pedra sabe a goela que tem -, S. EX-
Carvalho está fazendo críticas à administração públi- arcará com as conseqüências das suas eventuais
ca, mas não consegue checá-Ias na sua maioria - é denúncias que não corresponde, à verdade ou à
o que me parece. realidade.

Conheço fatos, por exemplo, em que o Deputa- E, por ser parlamentar eleito pelo Distrito Fede-
do, em alguns jornais, se referiu às operações do ral, meu companheiro de plenári~.! sensibilizo-me
Banco do Brasil. Tomei conhecimento, quis saber da com V. Exll. •.

verdade e não constatei aquilo que estava escrito na .. Acho que o Regimento. deverá ser o~~ervado
denúncia formulada pelo Deputado. rI~ldamente para a eventualidade de se Criticar ou

Da mesma forma observei que as operações nao .a conduta do D~putado Augusto Carvalho. É
feitas pelo Banco do Brasil com o Ministério do Exér- precIso ~ue façamos ISSO absolutamente dentro das
cito e a Poupex foram legitimadas e amparadas por regras vigentes nesta Casa.
leis que, segundo disse o nobre Deputado Augusto O SR. PRESIDENTE (Feu Rosa) - Concedo a
Carvalho, teriam sido ultrapassadas. sabemos que palavra ao nobre Deputado Welson Gasparini, pela
as leis não são como o vinho; elas envelhecem mas ordem.
são verdadeiras. Pouco importa se a lei tem cinco, O SR. WELSON GASPARINI- (PSDB - SP.
dez, quinze, ou vinte anos; tenha sido ou não de um Sem revisão do orador.) - Sr~ Presidente, SrlIs e Srs.
governo revolucionário. Deputados, ontem Brasília viveu um dia de grande

Então, apelo ao nobre Deputado Augusto emoção. Cerca de mil Prefeitos, representando to-
Carvalho, meu companheiro de bancada, para dos os Estados brasileiros, reuniram-se no Auditório
que, nas suas eventuais denúncias, se certifique Nereu Ramos, para trazer, de viva voz, a situação,
de que elas são verdadeiras, antes de passá-Ias à em que se encontram as administrações municipais
imprensa, porque todos sabemos que esta adora no r1)omento. Trataram também de outros assuntos
um prato que contenha algum tempero com rela- de interesse de suas comunidapes.
ção a escândalos. Agradeço a todos a atenção dada aos Prefeitos

Os jomais até costumam trocar poucas pala- desta Casa, desde seu Presidente, Deputado Luís
vras de uma matéria para outra. Percebemos que foi Eduardo, até as Lideranças e os companheiros De-
um profissional que escreveu aquelas matérias, putados que por lá desfilaram seus apoios. Entre
quando há troca de algumas palavras da voz ativa eles, destaco V. EX-, Deputado Feu Rosa, do Espíri-
para a passiva, como, por exemplo, o leão matou o to Santo, que indiscutivelmente, desde o primeiro
caçador, ou o caçador matou o leão. Essas duas fra- momento, foi um dos grandes lutadores pela causa
ses têm o mesmo sentido, a mesma linguagem. As municipalista nesta Casa.
pessoas não têm acuidade sequer para modificar o Como fruto dessa mobilização de Prefeitos,
texto da denúncia efetivamente feita. E hoje nesta hoje, às 11 horas, a Associação Brasileira de Muni-
Casa observamos um número de Parlamentares cípios, que realiza esse evento, obteve audiência
contrariado com a p~stura do Deputado Augusto com o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Carvalho, dentre os quais eu me incluo. Fomos em Comissão Especial, integrada por

Faço esta declaração na presença do Deputa- lideranças municipalistas de todos os Estados bra-
do Augusto Carvalho. Pedi V. Exll que permaneces- sileiros. Tivemos a honra de ser acompanhados



Abril de 1996 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS Sexta-feira 12 09443

também pelo Uder do PSDB nesta Casa, Deputado descentralização administrativa, a municipalização
José Aníbal, que tanto tem ajudado nossas lutas das obras e serviços públicos. E pedimos ao
municipalistas. Presidente da República que recomende aos

O Presidente Fernando Henrique Cardoso, seus Uderes nesta Casa que na discussão das
durante cerca de duas horas, dialogou com os reformas administrativa e tributária, sejam esta-
Prefeitos ali presentes e com as lideranças munici- belecidas claramente, nos textos legais, as obri-
palistas. gações, a competência dos três níveis de gover-

Estiveram também presentes repre- no: Federal, Estadual e Municipal, porque hoje
sentantes de entidades'nacionais em defesa dos há uma bagunça generalizada. Educação, ,saú-
Municípios. de, assistência social, saneamento básico são

Um dos assuntos que tratamos naquele mo- os tres governamentais que fazem. Então, quan-
mento, ao saudar o Presidente da República ·foi do faltam vagas na escola, quando falta um am-
o pedido a S. Exll que autorizasse a antecipação bulatório médico, não se sabe a quem responsa-
da cota do Fundo de Participação dos Municí- bilizar. Os Prefeitos não têm medo de receber
pios para que, principalmente, os Municípios das mais tarefas; agora, eles reivindicam que, na re-
regiões mais pobres deste País possam enfren- forma tributária, seja feita a partilha da receita
tar esta grave situação financeira que estão atra- das rendas públicas de acordo com as atribuiçõ-
vessando. es que forem dadas a cada nível de governo.

O Presidente da República ouviu a nossa rei- Finalmente, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
vindicação e disse que, ainda hoje, chamaria ao levamos ao Presidente Fernando Henrique Cardo-
Palácio do Planalto o Ministro da Fazenda, Pedro so a informação de que o~ Prefeitos e a Associa-
Malan, e que amanhã, sem falta, o Ministro daria ção Brasileira de Municípios lutem pela reeleição,
uma resposta à Associação Brasileira de Municí- e reeleição já, porque acreditamos que a reeleição
pios. aperfeiçoa o processo democrático, o sistema elei-

Tenho certeza de que o pe<;fido será aceito. toral. É triste ver que nesta Casa, infelizmente, ai-
Ele foi muito ético, em primeiro lugar, porque não guns Deputados, ao discutirem o assunto reelei-
pedimos dinheiro a fundo perdido, não pedimos ção, não estão preocupados com o mérito da
doação, pedimos q,ue o Presidente antecipasse questão, estão preocupados se a reeleição benefi-
uma cota, que os Prefeitos pagarão ainda no cor- ciará Fern<;lndo Henrique Cardoso e alguns Prefei-
rente exercício; nenhum Prefeito passará para a tos ou prejudicará ambições políticas de determi-
próxima administração dívida resultantes desta an- nados candidatos.
tecipação. . A reeleição não pode ser discutida e aprecia-

Essa antecipação é importante porque muitos da como interesse pessoal, de grupos ou de parti-
Prefeitos ficarão livres dos juros extorsivos que es- dos. Não pode haver um nome na frente, ela deve
tão pagando por antecipaçãío de receitas na rede ser discutida como um princípio. Quase todos os
privada de bancos. países democráticos do mundo adotam o sistema

Além disso, é um momento importante, já de reeleição. E no Brasil há essa cassação do di-
que os Prefeitos tiveram uma sobrecarga de tare- reito do povo de escolher livremente seus gover-
fas e de despesas, porque, com a situação difícil nantes, optando, quandQ .julgar conveniente, pela
dos Governos Estaduais, até serviços como os de continuidade administrativa.
Segurança Pública, como a movimentação de car- Sr. Presidente, falo à vontade sobre o assun-
ros da polícia esta caindo nas costas dos Prefei- to porque exerci por três vezes o cargo de Prefeito
tos, que têm de dar gasolina e peças para os auto- na minha cidade. No entanto, após quatro anos de
móveis, além de atender a outras obras e serviços exercício, eu tinha de sair da Prefeitura e esperar
que são obrigações dos Governos Estaduais e do mais quatro anos. Então, elegia-me novamente, fi-
Governo Federal. Mas isso não vem ocorrendo cava quatro anos, saia a voltava quatro anos de-
justamente por falta de recursos. E por que cai pois. Como fica essa continuidade administrativa,
tudo nas costas do Prefeito? Porque o Prefeito, tão importante? Se o Prefeito, o Governador ou o
aquela autoridade próxima ao municípe, é alguém Presidente da República vai mal, o povo, mediante
de quem q municípe pode reivindicar, para quem o voto, manda-o de'volta para casa. Se está admi-
ele pode reclamar e a quem ele pode fiscalizar. nistrando bem, disputa; legitimamente, controlado
Por isso que tanto temos defendido, nesta Casa, a pela Justiça Eleitoral, em igualdade de condições,



Somente após esse longo processo de deba
te, a Comissão de Seguridade Social votou e apro
vou um substitutivo elaborado pela Deputada Fáti
ma Pelaes, então do PFL e hoje do PSDB do
Amapá. Em seguida a toda essa lenta tramitação 
repito que apresentei o projeto em 1991 - o proje
to veio a plenário no final de 1995, tendo sido
aprovado pelo Congresso após sofrer algumas al
terações no Senado Federal.

Respondo, com o maior respeito e maior apre
ço, a Dom Cláudio Hummes dizendo que a Igreja
Católica realmente participou do processo de discus
são do projeto, estando presente em todas as au
diências públicas da Comissão de Seguridade Social
e tendo - repito - uma audiência só para ela. É ver-

Tenho o maior respeito e apreço à CNBB e a
sua atenção polftica na base partidária, onde atuo
em estreita consonância com setores da Igreja Ca
tólica. Porém, não posso receber um ofrcio desse
tipo sem fazer alguns comentários que reponham
a verdade sobre o Projeto nll 209/91, relativo ao
planejamento familiar e sobre a posição da igreja
católica em relação a esse projeto.

A verdade é que o projeto apresentado em
1991, visando garantir o acesso do casal aos mé
todos de planejamento familiar e obrigando o Sis
tema Único de Saúde a garantir esse acesso, so
freu um processo de discussão muito demorado
na Comissão de Seguridade Social. Foram várias
audiências públicas, às quais a CNBB esteve pre
sente, discutiu apresentou suas idéias, sugestões
e oposições. Não satisfeita, a CNBB com o con
junto de audiências públicas a que compareceu
juntamente com outras entidades, pediu uma au
diência só para ela. Eventualmente, e, como mem
bro da Mesa da Comissão de Seguridade Social,
çoloquei em votação o pedido de realização de
uma audiência somente para a CNBB. Não é mui
to comum haver uma audiência só para entidade.
No entanto, a CNBB, depois de participar das ou
tras audiências públicas, foi ouvida solitariamente
na Comissão.

09444 Sexta-feira 12 DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS Abril de 1996

e o povo decide se deve ou não continuar. Isso Levanto essa questão porque recebi uma
aperfeiçoaosistemademocrático. carta da CNBB, - inclusive os outros Parlamenta-

Fiquei contente porque o Presidente Feman- res também devem ter recebido - assinada pelo
do Henrique Cardoso, numa posição muito ética e Bispo Dom Cláudio Hummes, responsável nacia-
bonita, deixou claro o assunto é hoje do Congres- nal pelo Setor Famflia da CNBB, referindo-se a
so Nacional, e que espera que os Senadores e esse documento da entidade feministra CFEMEA,
Deputados decidam a questão - volto a repetir -, negando que a Igreja tenha participado de alguma
mas não pensando em seus interesses pessoais, forma do processo de discussão do Projeto nll

regionais ou de determinados candidatos. Se a 209/91.
reeleição é boa, vamos aprová-Ia, se é um mal
para o Pars, vamos rejeitar o projeto.

Agora, é preciso que a Comissão comece a
funcionar e que haja uma decisão nesta Casa.

Agradeço, mais uma vez, aos companheiros
que estiveram na reunião dos Prefeitos, a esses
quase mil Prefeitos que vieram a Brasflia, demons
trando a confiança na Associação Brasileira de
Municrpios, entidade que este ano completou cin
qüenta anos de existência.

Esperamos que esta Casa, em todas as suas
deliberações principalmente nas reformas adminis
trativa e tributária - leve em consideração a im
portância das Prefeituras Municipais como órgãos
gestores e executores primordialmente das tarefas
da administração pública.

O SR. EDUARDO JORGE - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Feu Rosa) - Tem V.
Ex· a palavra.

O SR. EDUARDO JORGE (PT - SP. Sem re
visão do orador.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. De
putados, recebemos - os Deputados de todos os
partidos - nos últimos dias, 'um documento, prepa
rado pelo Movimento de Mulheres no Brasil e pela
entidade de assessoria ao movimento feminista
brasileiro chamada CFEMEA, defendendo a recu
sa à aceitação dos vetos presidenciais ao Projeto
nll 209/91, que se transformou na Lei nR 9.263/96,
de minha autoria, que regulamenta o acesso ao
planejamento familiar no Brasil, conforme prevê o
art. 226, § 711, da Constituição Federal. .

Os vetos presidenciis a uma parte do proje
to de planejamento familiar já foram reconheci
dos pelo próprio Presidente da República como
um erro na orientação técnica, e S. Exll mesmo
está pedindo que sejam derrubados. Eles seriam
apreciados nessa quarta-feira. Porém, em virtu
de de a agenda da Câmara estar muito cheia, o
Uder do Governo no Congresso, Deputado Ger
mano Rigotto, pediu o adiamento da apreciação
dessa matéria para a próxima quarta-feira, às 11
horas.
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Trata-se do item 4 (subitens 4.1 a 4.18) da Cé
dula Unica de Votação dos Vetos Presidenciais.

DIGA NÃO AOS VETOS AO
PLANEJAMENTO FAMILIAR

QUARTA-FEIRA, 10-4-96, ÁS 19:00 HORAS
NA SESSÃO DO CONGRESSO

O referido projeto resultou de um longo, amplo
e democrático processo de negociação no Congres
so Nacional, envolvendo o Movimento de Mulheres,
o Ministério da Saúde, a Igr.eja, e organizações de
planificadores familiares.

Quanto aos vetos, ci próprio Presidente FHC
reconheceu ter cometido um erro técnico e decidiu
recuar. Numa atitude inusitada, o presidente, sem p0

der para cancelar os próprios vetos, vai estimular a
derrubada deles pelo Congresso. (O Globo, 19-1-96).

Brasnia, 3 de abril de 1996.

Assunto: Veto ao Planejamento Familiar (PL 209/91
- Lein!! 9.263/96) - Mensagem nº 85/96, na Origem.

. Senhores Parlamentares,
Tomando conhecimento da Carta CFEMEA n!!

196/96, de 25 de março de 1996, sobre o assunto
supra-referido, dirigida aos Senhores Parlamentares,
na qual se afirma:

O referido projeto, aprovado pelo Congresso
Nacional em dezembro de 1995, é resultado de um
amplo e democrático processo de negociação entre
os parlamentares e a sociedade civil, entre os quais
o movimento social de mulheres, profissionais da área
médica, organizações de planejamento familiar e a
Igreja Católica, e ainda com o Ministerio da Saúde. .

Quero esclarecer que isso não é verdade no
que se refere à Igreja Católica. Ao contrário, a Igreja
Católica em nenhum momento tem concordado e
não concorda com a esterilização humana, seja
masculina, seja feminina, como método de planeja
mento familiar.

. Por esta razão, a Igreja Católica concorda, sim,
com o veto presidencial ao PL nº 209/91 e solicita
encarecidamente aos Senhores Parlamentares que
mantenham este veto.

Cordiais saudações: - Dom Cláudio Hummes,
Bispo responsável Nacional pelo Setor Famnia da
CNBB.

CARTAS A QUE SE REFERE O ORA
DOR:
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dade que todas as opiniões da Igreja Católica não
foram acatadas, mas essa é outra questão. Nem to
das as minhas opiniões constantes do projeto origi
nai foram acatadas. Esta Casa possui 503 Deputa
dos representando a mais variada gama de opiniões
e os mais variados setores da sociedade civil brasi
leira, que aqui se reúnem e votam o texto final. Nes
se e em qualquer outro processo, não é aprovada
pelo Plenário a o~inião de um partido, de uma pes
soa ou de uma instituição.

Além do mais, há outro aspecto importante. Na
primeira votação pelo Plenário da Câmara no final
da Legislatura anterior, quando o projeto veio para a
primeira votação no plenário da Câmara antes de ir
para o Senado, dois Deputados que são historica
mente ligados à Igreja Católica - o Deputado Hélio
Bicudo, do PT, representanclo a esquerda, e a Depu
tada Sandra Cavalcanti, então do PFL, repre
sentando o setor mais conservador - presentes no
plenário na hora da votação do meu Projeto de Lei
n!! 209/91, colocaram-me à disposição de que gosta
riam que fosse retirado o inciso que trata da obriga
ção de o Sistema Único de Saúde atender os casos
de aborto previsto no Código Penal, isto é, o estu
pro e o risco de vida. Como tenho outro projeto
que trata especificamente c1esse assunto em trami
tação, concordei com a retirada desse inciso e
eles concordaram com a votação, pois não pedi
ram verificação, e o projeto foi aprovado por unani
midade, ou seja, com os votos desses históricos
representantes da Igreja Católica de prestígio aqui
no Congresso Nacional.

Então, não considero justo que agora DOm
Cláudio Hummes mande este ofício para os Deputa
dos dizend~ que a Igreja Católica não participou do
processo. E injusto o que Dom Cláudio Hummes
está fazendo.

Faço este pronunciamento, Sr. Presidente,
para ratificar a minha opinião sobre o assunto. In
clusive peço, para ficar algo equilibrado, que sejam
transcritos tanto a carta da CFEMEA quanto a carta
de Dom Cláudio Hummes, da CNBB, aos Srs. Par
lamentares.

PARLAMENTAR

As mulheres brasileiras contam com o seu voto
para derrubar os vetos do Presidente da República
ao PLC n!! 114/94 (209/91, na origem), que regula
menta o planejamento familiar.

VIII - ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE (Feu Rosa) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Feu Rosa) - Encerro a
Sessão, convocando outra para amanhã, sexta-feira,
dia 12, às 9 horas.
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AVISOS

PROPOSiÇÕES EM FASE DE EMENDAS
OU RECURSOS

l-Emenda

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nft 76, DE 1996
(Do Sr. Feu Rosa)

"Altera o parágrafo 2º- do art. 202 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados."

Prazo para apresentação de Emendas (art. 216,
§ 1Q

, do Regimento Interno):
PRAZO: ~ DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 15-4-96

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nft 78, DE 1996
(Do Sr. José Fortunati)

"Altera o art. 32 do Regimento Interno, aprovado
pela Resolução nº- 17, de 1989, criando a Comissão
Permanente para Assuntos do Sistema Financeiro."

Prazo para apresentação de Emendas (art. 216,
§ 1Q

, do Regimento Interno):
PRAZO: ~ DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 15-4-96

li-Recursos

PROPOSIÇOES EM FASE DE RECURSO

1. CONTRA APRECIAÇÃO CONCLUSIVA DE
COMISSÃO - ART. 24, " PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART. 58,
§ 1Q INTERPOSiÇÃO DE RECURSO: ART.
58, § SQ combinado com ART. 132, § 22

1.1 COM PARECERES FAVORÁVEIS:
PROJETO DE lEI
N9. 37-B/95 (SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR) - Dá

nova redação ao artigo 190 do Código Penal
Militar, edá outras providências.

PRAZO 22 DIA: 12-4-96 '
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
N9. 168-AJ95 (COMISSÃO DE CI~A E TECl'«>LOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o
ato que oLtorga perrrisssOO à Rá:lio Afterosa de
CaJçOOo Uda, para explorar seNi9J de
rocIiodifi..sã:> sonora em freqüência modulada, na
cidade de São José do Cálçado, Estado do
Espfrito Santo.

PRAZO 7- DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-9r

N9. 190-AJ95 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova o
,ato que renova a concessão da Rádio
Chamonix Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Mogi-Mirim, Estado de São
Paulo

PRAZO 2º DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N9-196-AJ95 (COMSSÃO DE CIÊNCIA E TECNOlOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) - Aprova
o ato que renova a permisssão da Rádio
Atlântica de Freqüência Modulada Ltda, para
explorar serviço de radiodifusao sonora em
freqüência modulada, na cidade de, Carnélio
Procópio, Estado do Paraná

PRAZO 22 DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
foi! 206-AJ95 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) 
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Globo Capital Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), na cidade de Brasília,
Distrito Federal.

PRAZO 22 DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N~ 212-AJ95 (COMSSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) 
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à FM Studio 96 Ltda., por 10 (dez)
anos, a partir de 9 de março de 1989, para
explorar, na cidade de Curitiba, Estado do
Paraná, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada.

PRAZO 22 DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 213-AJ95 (COMSSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) 
Aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Mostardas Ltda., para explo'rar, pelo
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média de âmbito local, na
cidade de Mostardas, Estado do Rio
Grande do Sul.

PRAZO 22 DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 214-AJ95 (COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) 
Aprova o ato que renova, de acordo com o
art. 33, § 31, da Lei nº- 4.117, de 27 de
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agosto de 1962, por 1O(dez) anos, a partir de
7 de agosto de 1988, a permissão outorgada
à Rádio Clube de Pernambuco S/A., através
da Portaria n2 293, de 8 de dezembro de
1984, para explorar; na cidade de Recife,
Estado de Pernambuco, serviço· de
radiodifusão sonora em freqüência modulada

PRAZO 22 DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 215-A195 (COMISSÃo DE CI~ClA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) 
Aprova o ato que renova a outorga deferida à
Rádio t Encruzilhadense Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Encruzilhada do Sul,
Estado do Rio Grande "o Sul.

PRAZO 22 DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 216-A195 (COMISSÃo DE:CI~A E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMAllCA) - Aprova
o ab que renova a permissão outorgada à
Rádio Terra Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqOência modulada,
na cidade de Belo Horizonte, Estado de Min~

Gerais.
PRAZO 22 DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 219-A195 (COMISSÃo DE CI~A E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) 
Aprova o ato que renova a concessão da
Rádio Ceres Ltda.. para explorar serviço de
Radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Não Me Toque, Estado do Rio
Grande do Sul.

PRAZO 22 DIA:. 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 225-A195 (COMISSÃo DECI~ E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E· INFORMÁTICA) 
Aprova o ato que outorga permisssão à
Rádio Tucano FM Ltda.. para explorar
serviÇo de radiodifusão sonora em freqüência
madurada, na cidade de Tucano, Estado da
Bahia.

PRAZO 2f. DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 2Z1.A195 (COfttSSÃO DECI~ E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) 
Aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Televisão Gaúcha S/A., para
explorar serviço de radiodifusão de sons e,
imagens (televisão), na cidade de Porto
Alegre. Estado do Rio Grande do Sul.

PRAZO 22 DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
Nº- 228-A195 (COMISSÃO DE CI~ClA E TECNOLOGIA,

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) 
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Liberdade do Rio Grande
do Sul Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Viamão, Estado do
Rio Grande do Sul.

PRAZO 22 DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96

N2 229-A195 (COMISSÃO DE CI~ClA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA) 
Aprova o ato que reno','~ a concessão da
Lins Rádio Clube Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na
cidade de Lins, Estado de São Paulo.

PRAZO 22 DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96

1.2 COM PARECERES, QUANTO AO MÉRITO,
CONTRÁRIOS (Art. 133)

PROJETOS'DE LEI:

N2 2.002191 (JACKSON PEREIRA) - Dispõe sobre a
cobrança de tarifa local de telefonia n~

regiões metropolitanas.
PRAZO 22 DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
~ 2.638192 (JACKSON PEREIRA) - Dispõe sobre a

responsabilidade dos administradores
públicos ' pela falta de recolhimento dos
encargos trabalhistas e previdenciários.

PRAZO 22 DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 317/95 (HUGO RODRIGUES DA CUNHA) 

Dispõe sobre o ressarcimento de des~
efetuadas peJo ·usúário no financiamento da
extensão de redes de abastecimento de
água, de coleta de esgoto sanitário e de
fornecimento de energia elétrica.

PRAZO 22 DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
Nll 679/95 (PEDRO NOVAIS) - Dispõe sobre a

proibição de instalação de agências e
escritórios de negócios do Banco do
Nordeste do Br~i1 S/A.,. e Banco da
Amazônia S/A.

PRAZO 22 DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
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Nº- 729/95 (SIMÃ.O. SESSIM) - Dispõe sobre o
. direcionamento dos recursos captados pelas

entidades integrantes do Sistema Financeiro
de Habitação - SFH, e dá outras
providências.

PRAZO 2º- DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 763195 (VILSON SANTlNI) - Dispõe sobre a

assistência médica em aeronaves de vôos
comerciais de passageiros.

PRAZO 2º- DIA: 12-4-96
·ÚLTIMO DIA: 17-4-96
Nº- 809/95 (RITA CAMATA) - Altera a Lei n2 7.766,

de 11 de maio de 1989, que "dispõe sobre o
ouro, ativo financeiro, e sobre seu tratamento
tlibutârio".

PRAZO 2º- DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96

2. CONTRA PARECER TERMINATIVO DE
COMISSÃO - ART. 54 (SUJEITAS A
DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO EM
APRECIAÇAO PRELIMINAR, NOS TERMOS
DO ART. 144) PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART. 58,
§ 1º-INTERPOSIÇÃO DE RECURSO: ART.
58, § 32 combinado com ART. 132, § 2!1-

2.2 PELA INADEQUAÇÃO FINANCEIRA E/OU
ORÇAMENTÁRIA

PROJETOS DE LEI:

N21.691191 (ZAIRE REZENDE) - Concede incentivo
fiscal às empresas que erJ1)regarem
trabalhadores sujeitos ao serviço mUitar
obrigatório.

PRAZO 22 DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 1.826191 (SENADO FEDERAL) - Cria os Bônus

para Proteção Ambiental- BPA. com o fim de
proporcionar aporte adicional de recursos ao
Fundo Nacional de Meio Ambiente, instituído
pela Lei ni1.787, de 10 de julho de 1989, e
dá outras providências.

PRAZO 22 DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 3.457/92 (MAX ROSENMANN) - Cria incentivo

fiscal do· Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, para indústrias que
venham a se estabelecer em roonlcfplos, nas
condições que especifica.

PRAZO 2º- DIA: 12-4·96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96

Nº- 3.566/93 rNALDOMIRO FIORAVANTE) -Isenta
da contribuição pára a Seguridade Social o
proprietário de construção residencial
unifamiliar, nos casos que especifica.

PRAZO 2º- DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 4.242/93 (LUCIANO PIZZATTO) - Isenta do

lrJ1)osto sobre Produtos Industrializados e do
Imposto de Importação as armas adquiridas
por policiais, e dá outras providências.

PRAZO 2º- DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
Nº- 34195 (CUNHA BUENO) - Restabelece o incentivo

fiscal que menciona e dá outras prOVidências.
PRAZO 2º- DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

N2 59195 (JORGE ANDERS) - Altera a redenção do
artigo 28 da Lei Complementar ~ 77. de 13
de julho de 1993 que "institui o Imposk>
Provisório sobre a Movimentação ou a
Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira - IPMF, e dá
outras providências".

PRAZO 22 DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

N2 142195 (COMISSÃO DE RELAçOES
EXTERIORES) - Aprova o texto do Acordo
entre o Governo da Repíbllca Federativa do
Brasil e o Governo dos Estados Unidos da
América sobre isenção mútua de tributos às
respectivas Missões Diplomáticas e
Repartições Consulares m.m e noutro país.
concluído em Brasflla no dia 2 de dezembro'
de 1994, por troca de notas.

PRAZO 2º- DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96

3. CONTRA DECLARAÇÃO DE PREJUDlQAUDADE
- ART. 184, § 11. (SUJEITOS A
DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, APÓS
OUVIDA A CCJR, NOS TERMOS DO ART.
164, § 22 e § 32) PRAZO PARA
APRESENTAÇÃO DE RECURSO: ART. 164,
§22

PROJETO DE LEI:

Nf. 1.589191 (JACKSON PEREIRA) - Determina a
obrigatoriedade de constar nos rótulos de
bebidas alcoólicas advertência de



Abril de 199'6 DIÁRIO DA CÂMARA DOS DE~UTADOS Sexta-feira 12 09449

prejudicialidade à saúde. (Apensado: PL nº
4.049/93 do Dep. Jair Bolsonaro)

PRAZO 2º- DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 38/95 (SENADO FEDERAL) - Dá nova redação

aos artigos 1º- e 7º- da Lei nº- 8.727, de 5 de
novembro de 1993, e prorroga o prazo
previsto em seu art. 15.

PRAZO 2º- DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 749/95 (MAURICIO NAJAR) - Cria o Fundo de

Financiamento ao Crédito Educativo para o
amparo a estudantes carentes e dá outras
providências.

PRAZO 29- DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 874/95 (FRANCISCO DORNELLES) - Altera a

tabela para cálculo do Imposto de Renda
incid~nte sobre rendimentos percebidos iJ9r
pessoas físicas. .

PRAZO 29- DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 1.344/95 (JAIME MARTINS) - Altera a Lei rt2

7.357, de 2 de setembro de 1985, que
"dispõe sobre o chequà, e dá outr~
providências.

PRAZO 29- DIA: 12*96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 1.629/96 (NEWTON CARDOSO) - Modifica a

denominação "Dia do Trabalho" para "Dia dó
Trabalhador".

PRAZO 29- DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96

SUJEITO A DEVOLUÇÃO AO AUTOR, nos termos
do artigo 137, §. 12. do Rt. Prazo para
apresentação de recurso artigo 137, § 22- (5
sessões). As seguintes proposições:.

PROJETOS DE (..~I

N2 1.552/96' (pAULO CORDEIRO) - Cria o órgão
regulador das telecomunicações no País,
auxiliar do Poder Executivo, denominado
Comissão Federal de Telecomunicações 
CFT e dá outras providências.

PRAZO 29- DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 1.560/96 (NILSON GIBSON)' - Denomina "Cecílio

GalvAo a Escola Agrotécnica Federal de Belo
Jardim, no Estado de Pernambuco.

PRAZO 22 DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96

Nº- 1.567/96 (LEONEL PAVAN) - Institlj a
compulsoriedade de recadastramento
qüinqüenal dos empregados portadores de
Carteiras de Trabalho e Previdências Social 
CTPS, junto ao Ministério do Trabalho.

PRAZO 2º- DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA: 17-4-96
N2 1.598196 (JAIR BOLSONARO) - Restabelece a

vinculação à UniAo dos Policiais Militares e
dos Bombeiros do antigo Distrito Federal,
optantes de acordo com o art. 46 da Lei n2
4.242 de 17 de julho de 1963, transferidos ao
então Estado da Guanabara, atual Estado do
Rio de Janeiro, e dá outras providências.

PRAZO 22DIA: 12-4-96
ÚLTIMO DIA:.fl-4-96

RELAÇÃO DOS DEPUTADOS INSCRITOS
PARA O GRANDE EXPEDIENTE NO PERloDO DE

- ABRIl. de 1996- --_._--
Data Dia da Semana Hora Nome..._._---
1~ 68

- feira 10:00
10:25 Severino Cavalcanti
10:50 IIdemar Kussler
11 :15 Augusto Carvalho
11:40 Antonio Feijão
12:05
12:30 Roberto Balestra
12:55 Gilvan Frei re
13;20 Alberto Silva

15 2ª - feira 15:00 Salomão Cruz
15:25 Romel Anizio
15:50.
1Q::l5 Gervasio Oliveira
16:40 Adelson Salvador
17:05 Alzira Ewerton
17:30 Ricardo Heraclio
17:65 l~marSerra

18:20 Adhemar de B. Filho

16 3ª- feira 15:00 Roberto Santos
15:25 Aroldo' Cedraz

17 4ª- feira 15:00 Vanessa Felippe
15:25 Pedro Henry

18 5ª- feira 15:00, ' Haroldo Lima
15:25 Julio Cesar " I
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19 61- feira 10:00 GilneyVian~ 25 ~-feira 15:00 Roberto Valadão
10:25 WaJdomiro Fioravante 15:25 Expedito Júnior
10:50 Alberto Goldman

Osvaklo Reis11:15 Sarney Filho 26 61- feira 10:00

11:40 Arlindo Chinaglia 10:25 Antonio C. PaMUnzio

12:05 José Thomaz Nonõ 10:50 Talvane Albuquerque

12:30 José Chaves 11:15 Vicente Cascione

12:55 Gervásio Oliveira 11:40 Antonio Brasil

13:20 Julio Redecker 12:05 Manoel Castro
12:30 Feu Rosa·

22 251.- feira 15:00 Maria Laura
12:55 Efraim Morais

15:25 José Luiz Clerot
13:20 Chicão Brigido

15:50 Ceci Cunha
16:15 Ivandro Cunha Uma 29 2.· feira 15:00 Osvaldo Biolchi
16:40 Ricardo Gornyde 15:25 Jair Siqueira
17:05 João Plzzolatti 15:50 Roberto Pessoa

16:15 Luiz Durão
17:30 Moacyr Andrade 16:40 Casar Bandeira
17:55 17:05 Cunha Lima
18:20 Raquel Capiberibe 17:30 Cassio Cunha Lima

23 3SI. - feira 15:00 Edson Silva 17:55 Elias Murad
15:25 Pimentel Gomes 18:20 Aldo Rebelo

24 44- feira 15:00 Luiz Buaiz 30 3A-feira 15:00- Eraldo Trindade
15:25 Veda Crusius 15:25 Marcelo Barbieri

ORDEM DO DIA DAS COMISSÕES

I • COMISSOES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA E
POÚnCA RURAL

Sala T-10, Anexo 11

A V I S O N° 03/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Infcio: 08/04/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: 4- Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.630/96 - do Sr. Carlos
Melles - que "Altera os artigos 92, 93 e 94 da

Lei nO 5.764, de 16 de dezembro de 1971, que
'define a Politica Nacional de Cooperativismo,
institui o regime jurfdico das sociedades
cooperativas e dá outras providências'".
RELATOR: Deputado ABELARDO LUPION

COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E

INFORMÁTICA
Sala 13-T, Anexo 11

A V I S O N° 02196

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Infcio.: 08/04/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 4- Sessão
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A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERA EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 1.287/95 - do Poder
Executivo - MSC nO 1.335/95 - que "Dispõe
sobre a exploração do Serviço'Móvel Celular,
sobre telecomunicações por satélites e dá
outras prov,idências."
RELATOR: Deputado AROLDE DE OLIVEIRA

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO E
JUSTiÇA EDE REDAÇÃO

AnexQ 11, sala T-21

A V I S O N° 07/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio.: 03.04.96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 5- Sessão

A - Da Análise da Constitucionalidade,
Juridicidade e Mérito

1 - PROJETO DE LEI N° 1.611/96 - do Sr. Jair
Soares - que "dispõe sobre o mandado de
segurança coletivo".
RELATOR: Deputado MARCELO DÉDA

2 - PROJETO DE LEI N° 1.614/96 - do Sr. Regis
de Oliveira - que "dá nova redação aos artigos
43 e 44 da Lei nO 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, que "dispõe sobre os Registros
Públicos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado NELSON TRAD

3 - PROJETO DE LEI N° 1.626/96 - do Sr.
Moacyr Andrade - que "amplia a legitimação
para causas perante os juizados cíveis e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada ALZIRA EWERTON

COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS

A V I S O N° 05/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Infcio.: 09/04/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso : 3- Sessão

1 - PROJETO DE· LEI N° 1.274/95 • do Sr.
Humberto Costa - que "dispõe sobre o
incentivo e a proteção ao aleitamento matemo
e dá outras providências".
RELATORA: Deputada: VANESSA FELlPPE

2 - PROJETO DE LEI N° 1.280/95 - do Sr.
Luciano Pizzatto - que "acrescenta dispositivos
à Lei nO 6.874, de 3 de dezembro de 1980, que
'atribui à empresa exploradora de serviços
públicos de telecomunicações a edição de
listas telefônicas"'.•
RELATOR: Deputado IVAN VALENTE

3 - PROJETO DE LEI N° 1.283/95 - do Sr. José
Coimbra - que "proíbe a contratação de
serviços de publicidade por empresas
públicas".
RELATOR: Deputado PIMENT,EL GOMES

4 • PROJETO DE LEI N° 1.425/96 - do Sr. Elias
Murad • que "toma obrigatória a presença de
quatro portas nos veículos destinados ao
tranporte individual de passageiros - táxis".
RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO

5 • PROJETO DE LEI N° 1.428/96 .. do Sr.
Domingos Dutra - que "dispõe sobre a
proibição da derrubada de palmeiras de
babaçu existentes nos Estados do Maranhão,
Piauí, Pará, Tocantins, Goiás e Mato Grosso e
dá outras providências".
RELATORA: Deputada SOCORRO GOMES

6 - PROJETO DE LEI N° 1.1'92-A-/91 • da .Sra.
Marilú Guimarães - que "dispõe sobre a
regulamentação do parágrafo 4° do artig? 225
da Constituição Federal, no que se refere ao
Pantanal Matogrossense".
RELATORA: Deputada SOCORRO GOMES

7 • PROJETO DE LEI N° 1.290/95 - do Senado
Federal (PLS 77/95) - que " altera a Lei nO
6.360; de 23 de setemb.ro de 1976, que 'dispõe
sobre a vigilancia sanitária a que ficam
sujeitos os meidcamentos, as drogas, os
insumos farmacêuticos e correlatos,
cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá
outras proovidências'".
RELATORA: Deputada ALCIONE ATHAYDE

8 '. PROJETO DE LEI N° 1.333/95 - do Sr. Jovair
Arantes - que "dispõe sobre a validade dos
bilhetes de passagem no transporte coletivo
rodoviário de passageiros e dá outras
providências". '
RELATORA: Deputada MARIA VALADÃO
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COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO EINTERIOR

Sala 180-C, Anexo 11

A V I S O N° 02/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Inicio.: 10.04.96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 28 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.814-A/91 - do Senado
Federal (PLS 64/91) - que "exige autorização
prévia do Ministério da Saúde e de órgão

Ambiental Federal para a .importação de
resíduos para reciclagem industrial e outros
fins, em conformidade com o artigo 225 da
CQ.nstituição".
RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

PROJETO DE LEI N° 1.620/96 - do Sr. Paes
Landim - que "a Itera a Lei nO 6.088, de 16 de
julho de 1974, que "dispõe sobre a criação da
Companhia de Desenvolvimento do Vale do
SAo Francisco - CODEVASF • e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado FELIPE MENDES

PROJETO DE LEI N° 1.673/96 - do Poder
Executivo - que "Autoriza o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS
a doar a estados, municípios e outras
entidad~s públicas, os açudes que especifica".
RELATOR: Deputado HENRIQUE EDUARDO
ALVES

3-

2-

1 -

A - Proposições Sujeitas à Apreciação
Conclusiva das Comissões:

PROJETO DE LEI N° 1.545/96 - do Sr.
Confúcio Moura - que "altera o Decreto-lei nO
356 de 15 de agosto de 1968, que trata de
ben~fícios fiscais a áreas da Amazônia
Ocidental".
RELATOR: Deputado 'FRANCISCO
RODRIGUES

A V I S O N° 06196

RECEBIMENTO DE DESTAQUES

9 - PROJETO DE LEI N° 1.349/95 - do Sr. Celso
RUsSom'anno • que "altera dispositivos da Lei
nO 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que

'dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica' e dá outras providênciasllJ

•

RELATOR: Deputado CHICÁO BRíGIDa

10- PROJETO DE LEI N° 1.391/95 - do Sr. Ivandro
Cunha Lima - que "estabelece normas para
proteção à saúde e segurança dos
comsumidores do leite longa vida".

11 - PROJETO DE LEI N° 1.411/96 - do Sr.
Femando Gabeira - que "dá normas gerais
para a prática do naturismo e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada VANESSA FELlPPE

12 - PROJETO DE LEI N° 1.429/96 - do Sr.
Wagner Rossi - que "altera os 'artigos 22,
inciso VIII, da Lei nO 8.245, de 18 de outubro
de 1991, que 'dispõe sobre as locações dos
imóveis urbanos e os procedimentos a elas
pertinentes'".
RELATOR: Deputado REMI TRINTA

13 - PROJETO DE LEI N° 1.438/96 - do Sr. Silas
Brasileiro - que "dispõe sobre a pesca em
represas construídas em águas interiores 'de
domínio público, e dá outras providências".
RELATORA:Deputada RAQUEL CAPIBERIBE

14 - PROJETO DE LEI N° 1.575/96 - do Sr.
Gervásio Oliveira - que' "dispõe sobre o
registro 'e a fiscalização de alimentos
processados de origem animal".
RELATOR: Deputado JORGE ANDERS

15 - PROJETO DE LEI N° 1.605/96 - do Sr. Leonel
Pavan - que "torna obrigatória ~ ostentação
em rótulos e embalagens dos impostos pagos
e seus percentuais".
RELATOR: Deputado ALBÉRICO FILHO

Inlcio.:09/04/96
Prazo.: 3 Sessões
Decurso: 38 Sessão
A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DES
TAQUES APRESENTADOS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA
EDESPORTO

Sala 17Q.;.C, Anexo 11
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A V I S O N° 08/98

RECEBIMENTO DE DESTAQUES
Inicio.: 12/04/96
Prazo.: 2 Sessões
Decurso: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ DES
TAQUES APRESENTADOS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.207/95 - do Senado
Federal (PLS N° 177/95) - que "determina a
impress~o da mensagem que menciona nos
contracheques dos servidores públicos
federais e dá outras providências".
Relator: Deputado Padre Roque
Parecer: favorável, com emenda

COMISSÃO DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO

SALA 124-C, ANEXO ((

A V I S 10 N° 4/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 10/04/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 2- Sessão
A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 3.290/92 - do Senado
Federal (PLS nO 42/92) - que "dispõe sobre
despesas de caráter sigiloso".
RELATORA: Deputada VEDA CRUSIUS

A V I S O N° 5/98

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio.: 12/04/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

- MÉRITO:

1 - PROJETO DE LEI N° 1.058-A/95 - do Senado
Federal (PLS n° 37/95) - que "autoriza o Poder'
Executivo a celebrar atos internacionais para
supressão do sigilo bancário nos casos de
lesão do patrimônio público".
RELATOR: Deputado FRANCISCO
DORNELLES

2 - PROJETO DE LEI N° 1.297/95 - dos Srs.
Roberto Campos e Delfim Netto - que "exclui
da base de cálculo do Imposto de Importação
o mQntante do frete transportado em navio de
bandeira nacional, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado FETTER JÚNIOR

3 - PROJETO DE LEI N° 1.664/96 - do Sr. Cunha
Bueno - que "estabelece isenção do Imposto
de Importação para microcomputadores de
uso pessoal, trazidos do exterior como
bagagem".
RELATOR: Deputado FERNANDO LOPES

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E
FAMíLIA

Sala 107 A - Anexo 11

AV I S O N° 5/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Infcio.: 11/4/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1- Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.016-A/95 - da Sr-.
Laura Carneiro -' que "dispõe sobre
atendimento preferencial a idosos, gestantes e
portadores de deficiência para marcação de
consultas e exames complementares no
Sistema Único de Saúde".
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO

2 - PROJETO DE LEI N° 1.146-A/95 • do Sr.
Wilson Braga que "institui o
passe-desemprego".
RELATOR: Deputado ARMANDO ABíLlO

3 - PROJETO DE LEI N° 1.637/96 - do Sr. José
Chaves - que "dispõe sobre isenção do
Imposto sobre Produtos Insdustrializados (IPI)
e Imposto de Importação para medicamentos
adquiridos por portadores do vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV) e os doentes
de AIDS, bem como por hospitais públicos ou
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS
e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SARAIVA FELIPE

4 - PROJETO DE LEI N° 1.639/96 • do Sr.
Osvaldo Biolchi - que "dispõe sobre o Contrato
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2-

Especial de Trabalho e determina outras
providências". .
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON

A V I S O N° 6/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Inicio.: 1214/96
Prazo.: 5 Sessões
Decurso:
AS PROPOSiÇÕES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO
EMENDAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 525/95 - do Sr. Augusto
Viveiros que "dispõe sobre o
acompanhamento de pacientes internados em
hospitais do Sistema Único de Saúde".
(Apenso: PL n° 1.205/95).
RELATOR: Deputado JOSÉ PINOTTI

2 - PROJETO DE LEI N° 517/95 - do Sr. Edinho
Araújo - que "permite a reversão de
aposentadorias, nos casos que especifica".
RELATOR: Deputado JOSE AUGUSTO

COMISSÃO DE TRABALHO,
DE ADMINISTRAÇÃO. ,
ESERVIÇO PUBUCO

A V I S O N° 9/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO

A V I S O N° 10/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
AO SUBSTITUTIVO
Início: 12/04/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: -

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMEN
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 647/91 - do Sr. Murilo
Pinheiro - que "altera a Lei nO 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, que regula 0_ exercício das
profissões de engenheiro, arquiteto e
engenheiro-agrônomo".
RELATOR: Deputado JOSÉ CARLOS
ALELUIA

A V I S O N° 11/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
InIcio: 12/04/96
Prazo: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 2.515/92 - do Sr. Costa
Ferreira - que "dá nova redação ao parágrafo
1° do artigo 59 da Consolidação das Leis do
Trabalho".
RELATOR: NELSON OTOCH (avocado)

PROJETO DE LEI N° 1.379/95 - da Sra.
Alcione Athayde - que altera o artigo 51 da Lei
nO 8.213, de 21 de julho de 1991, que "dispõe
sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá outras providências'
RELATOR: JOSÉ PIMENTEL

Inrcio: 10/04/96
Prazo: 5 Sessões .
Decurso: 211 sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECE~ERA EMEN- .
DAS APRESENTADAS POR MEMBROS DESTA
COMISSÃO

1 -

3-

PROJETO DE LEI N° 355/95 - do Sr. Paulo
Bauer - que "dispõe sobre a prestação de 4 _
serviços comunitários pelos trabalhadores
beneficiários do seguro-desemprego, e dá
outras providências".
RELATOR: Deputado SA~DRO MABEL

PROJETO DE LEI N° 1.420/96 • do Sr. Luiz
DUra0 - que altera dispositivos da Lei nO
7.783, de 28 de junho de 1989, que "dispõe
sobre o exercício do direito de greve, define as
atividades essenciais, regula o atendimento
das necessidades inadiáveis da comunidade, e
dá outras providências".
RELATOR: SÉRGIO AROUCA

PROJETO DE LEI N° 1.453/96 - do Sr. Valdir
Colatto • que "altera as Leis nOS 5.194, de 24
de dezembro de 1966, e 6.530, de 12 de maio
de 1978, nos dispositivos que menciona".
RELATOR: LINDBERG FARIAS
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5-

6-

7-

8-

9-

PROJETO DE LEI N° 1.475/96 - do Sr. João
Fassarella - que acrescenta parágrafos FIO
artigo 10 da Lei nO 7.998, de 11 de janeiro de
199D, que "regula o Programa do
Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui
o Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, e
dá outras providências".
RELATOR: JAIR BOLSONARO

PROJETO DE LEI N° 1.503/96 - do Sr. Edson
Ezequiel - que "concede adicional de
remuneração àqueles que trabalham com
sepultamento e exumação de cadáveres".
RELATOR: MIGUEL ROSSETTO

PROJETO DE LEI N° 1.510/96 - do Sr. Duilio
Pisaneschi - que "isenta de encargos
trabalhistas e de tributação fiscal, por dez
anos, os contratos de trabalho temporário
celebrados por pequenas empresas".
RELATOR: AGNELO QUEIROZ

PROJETO DE LEI N° 1.531/96 - do Sr. Nilson
Gibson - que "acrescenta parágrafo único ao
artigo 845 da Consolidação das Leis do
Trabalho - CLTil.
RELATOR: LUCIANO CASTRO
PROJETO DE LEI N° 1.533/96 - do Sr.
Waldomiro Fior~vante - que "define o dano
moral e atribui à Justiça do Trabalho,
competência para apreciá-lo .quando
decorrente da relação de trabalho".
RELATOR: ZAIRE; REZENDE

12 - PROJETO DE LEI N° 1.571/96 - do Sr.
Mendonça Filho - que "altera a Lei nO 8.906, de
4 de julho de 1994, que 'dispõe sobre o
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB' e dá outras
providências".
RELATOR: JOSÉ CARLOS ALELUIA

13 - PROJETO DE LEI N° 1.582/96 - do Sr.
Osmanio Pereira - que "dispõe sobre a
instituição de entidades fechadas de
previdência complementar e manutenção de
planos pelas Federações, Sindicatos e
Associações Profissionais 13 dá outras
providências".
RELATOR: JOSÉ PIMENTEL

11- COMISSÕES TEMPORÁRIAS:

COISSÃO ESPECIAL
PEC 169-A/9S-REM.UNERAÇÃO DE

PREFEITOS EVEREADORES

AVISO N° 01/96

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Instalada em: 27/03/96
Prazo.: 10 Sessões
Decurso: 10· Sessão

10 - PROJETO DE LEI N° 1.535/96 - do Sr: Márcio 1-
Fortes - que "facilita, mediante redução dos
chamados 'Encargos Sociais', o ingresso no
mercado de trabalho na primeira anotação na
Carteira Profissional".
RELATOR: JAIR MENEGUELLI

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N° 169-A/95 - do .Sr. Fernando Gomes e
outros - que "dispõe sobre a remuneração de
Vereadores e Prefeitos Municipais".

11 - PROJETO DE LE~ N° 1.543/96 - do Sr. Nilson
Gibson -que "dispõe sobre o abono de faltas
ao trabalho em virtude de prestação de
exames escolares".
RELATOR: JOSÉ COIMBRA
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DIÁRIO DA cÂMARA DOS DEPUTADOS

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei n2 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve designar SílVIA MORAES
FERREIRA, ocupante de cargo da Categoria Funcio
naI de Técnico L€1gislativo - atribuição Operador de
Máquinas, Padrão 30, ponto n2 5243, e PAULO RO
BERTO FAVIERO, ocupante de cargo da Categoria
Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técni
ca Legislativa, Padrão 45, ponto nº 4132, para subs
tituírem, sucessivamente, o Chefe da Seção de De
veres e Direitos, FC-05, da Coordenação'de Legisla
ção de Pessoal Estatutário, do Departamento de
Pessoal, em seus impedimentos eventuais, a partir
de 13 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 11 de abril de 1996.
Luís Eduardo, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no
uso das atribuições que lhe confere o artigo 12 , item
I, alínea a, do Ato da Mesa n2 205, de 28 de junho
de 1990, e o artigo 62 da Lei nº 8.112, de 11 de de
zembro de 1990, resolve designar WANDA DE GO
DOI FALLEIROS CHAIBUB, ocupante do cargo da
Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribui
ção Técnica Legislativa, Padrão 45, ponto nº 1997, e
ERONDINA GOMES DE SOUSA, ocupante de Car
go da Categoria Funcional de Técnico Legislativo 
atribuição Assistente Administrativo, Padrão 24, pon
to n2 5341, para substituírem, sucessivamente, o
Chefe da Seção de Legislação e Jurisprudência, FC
05, da Coordenação de Legislação de Pessoal Esta
tutário, do Departamento de Pessoal, ~m seus impe
dimentos eventuais, a partir de 13 de março do cor
rente ano.

Câmara dos Deputados, 11 de abril de 1996. 
Luís Eduardo, Presidente.

DIVERSOS

PORTARIA Nl! 62196

9 Presidente do Instituto de Previdência dos
Congressistas -IPC, no uso das atribuições que lhe
confere o artigo 1º da Resolução do Conselho Deli
berativo nº 3, de 1991, resolve:

Art. 12 Dispensar do exercício da Função de
Auxiliar Administrativo C a servidora SILVIA RIBEI
RO TOMÉ, matrícula n2 2547, à disposição deste
Instituto.

Sexta-feira 12 09457
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Art. 2º Designar a servidora SILVIA RIBEIRO
TOMÉ, matrícula n2 2547, à disposição deste Institu
to, para exercer a Função de Auxiliar Técnico.

Art. 32 Esta Portaria entra em vigor a partir des
ta data.

Brasília, 9 de Abril de 1996. - Deputado Herá
clito Fortes, Presidente.

REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÕES

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N!21.492, DE 1996
(Do Sr. Aldo Rebelo)

Solicita informações ao Sr. Ministro
do Planejamento sobre financiamentos
do BNDES - Banco Nacional do Desen
volvimento Econômico Social para cons
trução de Plantas Industriais para Produ
ção de Hemoderivados.

Senhor Presidente,
Informa-nos o Sindicato dos Farmacêuticos de

Pernambuco, que o Ministério da Saúde está em
vias de aprovar a construção de três plantas indus
triais para produção de Hemoderivados nos Estados
de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco (através
de Hemocentros). Essas plantas teriam um custo in
dividuai de R$27 milhões, e os recursos para finan
ciamento das mesmas viriam parte do Tesouro na
cional, parte do Tesouros Estaduais, porém a maior
parte viria do BNDES (Banco Nacional do Desenvol
vimento Econômico Social), e do BIRD (Banco Inte
ramericano de Reconstrução e Desenvolvimento).

Segundo ainda o Sindicato, ,e!11 Pernambuco,
um dos Estados beneficiados, as direções do Hemo
centro Estadual nos últimos quatro anos, vêm ten
tando implantar dentro da Instituição (uma Fundação
de Direito Público, referência nacional e intemacio
nal na área de sangue, modelo de serviço público),
uma Fundação de Direito Privado, usando agora a
afirmação de que tanto o BNDES como o BIRD, só
financiariam o empréstimo para construção da Plan
ta Industrial de Produção de Hemoderivados através
de uma entidade privada. Como prova dessa neces
sidade, têm sido utilizadas, além da Resolução nº
1.997/93, a Resolução nº 2.008/93 do Banco Cen
trai, e a Resolução n2 11/94 do Senado Federal.

Tendo em vista que a planta de Hemoderiva
dos é de extrema necessidade para Pemambuco e
para o País, que o Conselho Estadual de Saúde
está debatendo o processo, e que uma exigência
como essa é muito séria, pois envolve área essen
cial e estratégica, solicito a V. Ex!!, baseado no art.
50, § 2º da Constituição Federal, e no art. 111, I, do
RAnimAnto IntAmo rI::l r,;'\m::lr;:'l. aue seia encaminha-



Justificação

Retoma a esta Casa, o Projeto de Lei nll 1.258
(D), de 1988, em substitutivo do Senado Federal,
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.

As informações ora solicitadas ao Ministério da
Educação e do Desporto, têm a finalidade de subsi
diar nosso trabalho legislativo e, em particular, no
momento da apreciação do referido Projeto de Lei.

Sala das Sessões, 26 de março de 1996. - De
putado Chicão Brígido.

I - Relatório

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Chicão Brígido dirige-se à Mesa requerendo sejam
solicitados ao Senhor Ministro da Educação e do
Desporto informações sobre dados estatístico relati
vamente à educação nacional.

É o relatório.

" - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
22, da Constituição Federal, e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa) voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre Autor.

Pela presente proposição, o Senhor Deputado
Aldo Rebelo dirigi-se à Mesa requerendo sejam soli
citados ao Senhor Ministro do Planejamento e Orça
mento, no âmbito do Banco Nacional de Desenvolvi
mento Econômico e Social - BNDES, informações a
respeito de financiamentos para construção de Plan
tas Industriais para produção de Hemoderivados.

É o relatório.

" - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinares da matéria (art. 50, §
22 , da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), voto pelo encaminhamen
to das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 10 de abril de 1996. Deputa
do Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum
Em 12-4-96. - Ronaldo Perim, Primei

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên
cia.
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do ao Exmo. Sr. Ministro do Planejamento, José Educação e do Desporto, no sentido de esclarecer
Serra, pedido de informações com as seguintes esta Casa quanto às estatísticas educacionais na-
questões: cional, atuais. Para tal fim, julgamos necessário con-

1) O BNDES faz parte do grupo de instituições tar com as seguintes informações:
financeiras que concederão empréstimo para a a) Qual o número atual de estudante matricula-
construção das plantas industriais para produção de dos de 12, 22 e 32 graus?
Hemoderivados nos Estados de São Paulo, Minas .b}-Qual o índice de evasão, repetência e ab-
Gerais e Pernambuco, as quais estão sendo aprova- senteísmo escolar?
das pelo Ministério da Saúde? c) Qual o número de brasileiros analfabetos?

2) Quais os critérios para que seja concretiza- d) Qual o nível de aumento orçamentário, nos
do o empréstimo do BNDES para a construção das gastos com a educação?
plantas industriais de Hemoderivados? e) Qual o gasto per capita?

3) Dentre esses critérios, exige-se que o em- f) Qual o número médio de horas em que os
préstimo seja concedido a uma instituição privada, alunos permanecem em sala de aula?
em detrimento de uma Instituição Pública? Em caso g) Qual o salário médio dos professores da
positivo, por quê? educação básica?

Sala das Sessões, 26 de março de 1996. - De- h) Qual o nível de suprimento alimentar da me-
putado Aldo Rebelo. renda escolar?

I _ Relatório ~) Qual o dé!icit educacional brasileiro?
J) Qual o numero de alunos e quantas escolas

profissionalizantes existem atualmente em funciona
mento normal?

I) Quais as medidas que estão sendo tomadas
para atenderem ao Plano Decenal?

m) Qual ou quais os programas de bolsas de
estudo em funcionamento?

REQUERIMENTO DE INFORMAçõES N!l513, DE 1996
(Do Sr. Chicão Brígida)

Solicita Informações ao Sr. Ministro
da Educação e do Desporto sobre dados
estatísticos atuais da educação nacional.

Senhor Presidente:
Requeiro a Vossa Excelência, com apoio no

art. 50, § 22 , da Constituição Federal, e nos arts. 115
e 116 do Regimento Interno, que, ouvida a Mesa,
sejam solicitadas informações ao Sr. Ministro da



COMISSÕES

DISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E pOLíTICA RURAL

O Deputado FELlX MENDONÇA, Presidente
da Comissão de Agricultura e Política Rural, fez a
seguinte:

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2Q

, da Constituição Federal e arts. 115 e 116 do Re
gimento Interno da Casa), Voto pelo Encaminha
mento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 2 de abril de 1996. - Depu
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referedum
Em 12-4-96. Ronaldo Perim, Primeiro

Vice-Presidente no exercício da Presidência.
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Sala de Reuniões, 2 de abril de 1996. - Depu- soaimente, transmitindo-nos suas preocupações
tado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente. com as despesas que estariam sendo feitas no edifí-

cio daquele Arquivo, referentes não apenas à manu
Aprovo ad referendum.
Em 12-4-96. _ Ronaldo Perim, Primei- tenção do prédio, mas ainda à recuperação de equi-

ro Vice-Presidente no exercício da Presidên- pamentos ali existentes.
Do que rios foi possível concluir, existe a possi-

cia. bilidade de que se tenham desencaminhadas as Iici-
REQUERIMENTO DE INFOFlMAÇÕES Nl1.514, DE 1996 tações, seja por nossa já conhecida formação de

(Do Sr. Augusto Carvalho) cartel - preços quase que iguais e, a seguir, reparti-
Solicita informações ao Sr. Ministro ção de tarefas, obras e ganhos - seja pela utilização

da prática daninha do supertaturamento.
da Cultura a respeito de custos da recu- Infelizmente, não tivemos acesso aos docu-
peração de equipamentos e da manuten- mentos referentes àquelas obras e manutenção de
ção do prédio cio Arquivo Nacional no equipamentos, razão pela qual não nos foi possível
Rio de Janeiro (RJ).

formar juízo de valor sobre a matéria.
Senhor Presidente, Em sendo assim, vimos solicitar mencionados
Requeiro a V. Exª, com base no art. 50 da papéis para que, de seu exame, se possa chegar a

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 uma conclusão e, a partir desta conclusão, à adoção
do Regimento Interno que, ouvida a Mesa, sejam so- dê medidas outras que possam, se o caso salva-
licitadas ao Sr. Ministro da Cultura as seguintes in- guardar os recursos, de si tão escassos, do Erário
formações e documentos: Público.

* Uma cópia dos Editais que deram origem aos Sala das Sessões, de março de 1996. - Depu-
Contratos de Recuperação dos Equipamentos tado Augusto Carvalho.
(com as referidas quantidaçles, marcas e capacida-
des) e de Manutenção (elétrica, hidráulica, hidro-sa- 1- Relatório
nitária, telefonia, ar condicionado, etc), ora em vigor, . Pela presente proposição, o Senhor Deputado
assinados pelos contratados, Augusto Carvalho dirige-se à Mesa requerendo se-

* Uma cópia das planilhas de levantamento de jam solicitados aos Senhor Ministro da Cultura infor-
custos executadas pelo Ministério, ou pela Direção mações a respeito de custo da recuperação de equi-
do Arquivo Nacional, pamentos e da manutenção do prédio do Arquivo

* Uma cópia das planilhas de custos executa- Nacional, no Rio de Janeiro.
das pelos contratados, anexadas às cópias dos pró- É o relatório.
prios contratos de Reforma e de Manutenção, 11_ Voto do Relator

* Cópia dos termos adicionais realizados a
cada contrato,

* Uma relação dos nomes das Empresas que
participaram dessas Licitações,

* Uma relação quantitativa e qualitativa do pes
soal lotado nestas Recuperações e Manutenções,
com os respectivos custos de tiomemlhora,

* Uma relação também quantitativa e qualitati
va dos equipamentos cobertos por estes contratos
de Recuperação e Manutenção, com os respectivos
custos de homem/hora,

* Valor do custo mensal e anual para cada
Contrato assinado,

* Uma avaliação precisa dos serviços executa
dos, ou seja, se esses serviços estão sendo realiza
dos a contento e dentro dos prazos estipulados.

Justificação

Há algum tempo, tenha sido procurado por ser
vidores do Arquivo Nacional, seja por carta ou pes-



Redistribuição n2 02/96

Em 11-4-96
Ao Deputado EUJÁCIO SIMÕES
Projeto de Lei nl! 193/95 - do Sr. Álvaro Valle 

que institui o Prêmio Padre José de Anchieta.
Ao Deputado PEDRO NOVAIS

'Projeto de Lei Complementar nl! 242184 - do
Poder Executivo (MSG nl! 492/84) - que altera os ar
tigos 81 e 82 da Lei nl! 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional).

Ao Deputado SÉRGIO NAYA
Projeto de Lei Complementar nl! 124192 - do

Sr. Jackson Pereira - que regulamenta o dispositivo
na alfnea c do inciso VI do artigo 150 e do respecti
vo parágrafo 5l!, da Constituição Federal, e dá outras
providências.

Sala da Comissão, 11 de abril de 1996. - Ma
ria Linda Magalhães, Secretária.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

O Senhor Deputado ROMEL ANíZIO, Presi
dente da Comissão de Minas' e Energia, fez a se
guinte

Em 11-4-96
- Ao Deputado FAUSTO MARTELLO
Projeto de Lei nl! 299-A/95 - do Sr. Ricardo He

ráclio - que dispõe sobre os critérios técnicos a se
rem observados na definição de localização das no
vas destilarias no território nacional.

Sala da Comissão, 11 de abril de 1996. - Leni
valda D. S. A. Lobo, Secretária.

Distribuição n2 02196

Em 11-4-96
Ao Sr. Deputado ARMANDO COSTA
Projeto de Lei Complementar nl! 83/96 - do Sr.

Max Rosenmann - que Modifica o artigo 7l! da Lei
Complementar nl! 70, de 30 de dezembro de 1991,
que institui contribuição para financiamento da Se
guridade Social, eleva a alfquota da contribuição so
cial sobre o lucro das instituições financeiras e dá
outras providências.

Sala da Comissão, 11 de abril de 1996. -' Mol
zes Lobo da Cunha, Secretário.

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA

O Senhor Deputado ROMEL ANíZIO, Presi
dente da Comissão de Minas e Energia, fez. a se
guinte:

Em 11-4-96
- Ao Deputado OSMIR LIMA
Projeto de Decreto Legislativo nl! 237/96 - do

Sr. Nedson Micheleti - que susta os efeitos da Por
taria nl! 450, de 6 de novembro de 1955, do Departa
mento Nacional de Águas e Energia Elétrica 
DNAEE, do Ministério de Minas e Energia. (Apensa
do o PDC nl! 238/96).

Sala da Comissão, 11 de abril de 1996. - Lenl
valda D. S. A. Lobó, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PÚBLICO

O Deputado NELSON OTOCH, Presidente da
Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço
Público, fez a seguinte

Distribuição nl! 11196
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Distribuição nll 4196 Sala da Comissão, 11 de abril de 1996. - Tali-
ta Veda de Almeida, Secretária.

REDISTRIBUiÇÃO DE PROJETOS

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

O Deputado DELFIM NETTO, Presidente da
Comissão de Finanças e Tributação, fez a seguinte

Redistribuição nll 4196

Em 11-4-96
Ao Deputado B. SÁ
Emenda oferecida em plenário ao projeto de lei

nl! 3.491-A/93 - que dispõe sobre o exercfcio da pro
fissão de oceanógrafo e dá outras providências.
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Local: 41 e 51 - 9h - Plenário 114-BI. das Lid.
Telefones: 6978/6979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Ney Lopes (PFL)
12 Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
22 Vice-Presidente: Carlos Apolinário (PMDB)
32 Vice-Presidente: Wagner Salustiano (PPB)

Titulares Suplentes

Amon Bezerra
Carlos Mosconi

Sylvio Lopes
5 vaga (s)

Enivaldo Ribeiro
Eujácio Simões

Fetter Júnior
Francisco Rodrigues

João Ribeiro
José Janene

Valdorniro Meger
1 vaga

Albérico Cordeiro
Antonio Ueno

Benedito de Ura
Célia Mendes

Chico da Princesa
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella

Maria Valadão
Osvaldo Coelho

Saulo Queiroz
Vilson santirii

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Adelson Ribeiro
Antonio Aureliano
Ezfdio Pinheiro
Koyu lha
Nárcio Rodrigues
Odílio Balbinotti
Olávio Rocha
1 vaga

Anivaldo Vale
Augusto Nardes
Cleonâncio Fonseca
Dilceu Sperafico
Hugo Biehl
Nelson Meurer
Roberto Balestra
Silvemani Santos
1 vaga

Abelardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Felix Mendonça
Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Femandes
José Borba
José Rocha
Júlio César
Nelson Marquezelli
Roberto Pessoa
Ronivon Santiago

Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC)

Adelson Salvador Darcfsio Perondi
André Puccinelfi Dilso Sperafico
Armando Costa Wilson Branco
Laire Rosado 7 vaga (s)
Mauri Sérgio
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto

Adão Pretto
Alcides Modesto
Domingos Dutra
José Fritsch
Waldomiro Fioravante

Carlos Cardinal
Luiz Durão

PT

PDT

Femando Ferro
João Coser

José Pimentel
Padre Roque
Paulo Rocha

Airton Dipp
Glovanni Queiroz

Corauci Sobrinho
Edson Queiroz
Flávio Derzi
José Janene
Laprovita Vieira
Paudemey Avelino
Roberto Campos
Wagner salustiano
Welinton Fagundes

Cunha Bueno
Gerson Peres

Renato Johnsson
salatiel Carvalho
Silvemani santos

VadãoGomes
Valdenor Guedes
Wigberto Tartuce

1 vaga



Aroldo Cedraz
Laura Carneiro
Luciano Pizzatto
Maria VaJadão
Raimundo Santos

José Luiz Clerot Roberto Valadão
Nestor Duarte Rubens Cosac
Robson Tuma 2 vagas
Udson Bandeira

Bloco (PPBJPL)

Adhemar de Barros Filho Álvaro Valle
Adylson Motta Augusto Farias
Alzira Ewerton Bonifácio de Andrada
Darci Coelho carlos Camurça
Gerson Peres Jair Bolsonaro
Ibrahim Abi-Ackel Jorge Wilson
Jair Siqueira José Egydio
Jarbas Lima Lufs Barbosa
José Rezende Talvane Albuquerque
Prisco Viana Welinton Fagundes

PSDB

A1mino Affonso Celso Russomanno
Danilo de Castro Edson Silva
Edson Soares Franco Montoro
Marconi Perillo ~Idemar Kussler
Nicias Ribeiro José Carlos Lacerda
Vicente Arruda Roberto Rocha
Welson Gasparini Salvador 21mbaldi
Zulaiê Cobra Vanessa Felippe

PT

José Genofno Domingos Dutra
Luiz Mainardi . José Fortunatl
Marcelo Déda Nilmário Miranda
Milton Mendes Paulo Delgado
Milton Temer Sandra Starling

PDT

Coriolano sales Severiano Alves
Ênio Bacci SnvioAbreu
Matheus 8chmidt Wolney Queiroz

PSB

Alexandre Cardoso Nilson Gibson

PCdoB

Aldo Arantes 1 vaga

Secretário: Sérgio sampaio Contreiras de Almeida
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira -1Oh - Plenário, sala 1.
Telefones: 318-6922 a 318-6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Gilney Viana (PT)
12 Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)
22 Vice-Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
32 Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Álvaro Gaudênclo Neto
Ciro Nogueira

José Carlos Vieira
José Coimbra

Osmir Lima

Alberico Filho
Barbosa Neto
Elias Abrahão

Fernando Diniz
Luiz Carlos santos

Pedro Novais

Átila Lins
Cláudio Cajado

Eliseu Moura
Jair Soares

Jairo Azi
Júlio César

Magno Bacelar
Maluly Netto

Moisés Lipnik
Raimundo Santos

Ricardo Barros
Theodorico Ferraço

1 vaga

F'SDB

Antonio Carlos Pannunzio Adroaldo Streck
Domingos Leonelli Arthur VirgOlo
Itamar Serpa Márcia Marinho
José de Abreu Marconl Perillo
Luiz Piauhylino Niclas Ribeiro
Roberto Rocha Roberto Franca
Roberto santos Ubiratan Aguiar
8aIvador 21mbaldi 2 vaga (s)
Vic Pires Fran~ (PFL)

PT

Jaques Wagner Esther Grossi
Jorge Wilson (PPB) Ivan Valente
Pinheiro Landim (PMDB) José Genofno
Ricardo Izar (PPB) Tilden Santiago
sandra Stariing 1 vaga

PDT

Eurfpedes Miranda Cidinha Campos
Leonel Pavan Femando Lopes
Wolney Queiroz Serafim Venzon

PSB

Sérgio Guerra João Colaço

AntOnio dos Santos
Benedito de Lira
Ciro Nogueira
Jairo Cameiro
Nelson Trad
Paes Landim
Raul Belém
Régis de Oliveira
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Roland Lavigne
Vicente Cascione
VilmarRocha

Bloco (PMDB/PSD/PSUPSC)

Aloysio Nunes Ferreira
AryKara
De Velasco
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal

PCdoB

Inácio Arruda Jandira Feghali

Secretária: Maria Ivone do Espfrito santo
Local: quarta-feira -1 Oh - Plenário, sala 14'-A
Telefones: 318-6908 a 6910

COMISSÃO DE CONSTITUiÇÃO
E JUSTIÇA E DE REDAÇAO

Presidente: Aloyiso Nunes Ferreira (PMDB)
12 Vice-Presidente: Vicente Cascione (PTB)
22 Vice-Presidente: Nestor Duarte (PMDB)
32 Vice-Presidente: Vicente Arruda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)



Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC)

Aldo Rebelo

1 vaga (s)

Luciano Zica
Paulo Delgado

Sérgio Carneiro

Celso Russomanno
Firmo de Castro

Luiz Carlos Hauly
Márcio Fortes

Enivaldo Ribeiro
Júlio Redecker

Roberto Jefferson (PTB)

PT

PDT

PSB

PSDB

PCdoB

Jair Bolsonaro
Maurrcio Campos
Valdencir Guedes

AntOnio Feijão
Elias Murad
Jo~al

Rommel Feij6

José Fortunati
José Genorno

Márcia Cibilis Viana

1 vaga

Haroldo Lima

Secretário: Tércio Mendonça Vilar.
Local: quarta-feira - 9h - Plenário Sala 19

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Euler Ribeiro
Marcos Lima
Valdir Colatlo

2 vaga (s)

Sarney Filho

Ana Júlia
José Machado

Aécio Neves
Narcio Rodrigues

Salomão Cruz
Zulaiê Cobra

Alceste Almeida
Alcione Athayde

Inácio Arruda
Pedro Wilson (PT)

Valdemar Costa Neto

PT

PDT

PSDB

Bloco (PPBIPL)

Albérico Filho
Chicão Brfgido
Emerson Olavo Pires
Remi Trinta
Wilson Branco

Vilson Santini

Expedito Júnior
Socorro Gomes (PC do B)
Tilden Santiago (PT)
Valdenor Guedes
Wibberto Tartuce

GilneyViana
Ivan Valente

Celso Russomanno
Jorge Anders
Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

Sérgio Carneiro

Raquel Capiberibe

PSB

PV

Serafim Venzon

Gervásio Oliveira

Presidente: Fernando Zuppo (POT)
12 Vice-Presidente: Airton Oipp (PDT)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC)

Fernando Gabeira 1 vaga

Secretãrio: Aurenilton Araruna de Almeida
Local: quarta-feira-10h - Sala 3 Anexo li, Plenário 13.
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Elias Murad (PSDB)
12 Vice-Presidente: AntOnio Feijão (PSDB)
32 Vice-Presidente: Francisco Rodrigues (PPB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Bloco (PMDBIPSDIPSL/PSC)

Davi Alves Silva
Eraldo Trindade

Prisco Viana
Ricardo Izar
Sérgio Naya

Carlos Nelson
Homero Oguido

JoséAldemi
Marcelo Teixeira

1 vagas

Aracely de Paula
João Maia

José Mendonça Bezerra
Paulo Lima
Raul Belém

1 vaga

Alcides Modesto

AntOnio Carlos Pannunzio
Ceci Cunha

Leônidas Cristino
Mário Negromonte

PT

PSDB

Airton Dipp (PDT)
Albérico Cordeiro
César Bandeira
Eliseu Moura
Murilo Pinheiro
Rogério Silva

Bloco (PPBIPL)

Edison Andrino
Henrique Eduardo Alves
Nan Souza
Simara Ellery
Wilson Cignachi

Carlos Airton
Felipe Mendes
Francisco Rodrigues
2 vaga (s)

João Leão
Pedro Henry (POT)
Roberto Franca
Zé Gerardo

João Paulo

Bloco (PFLlPTB)

Anivaldo Vale
Augusto Nardes

Elton Rohnett
Ivo Mainardi
José Priante

Pinheiro Landim
1 vaga

Abelardo Lupion
Carlos Magno

Júlio César
Maluly Netlo

Maria Valadão
Paulo Heslander

Bloco (PPBIPL)

Átila Lins
Luciano Pizzatlo
Moisés Lipnik
Rogério Silva
VilmarRocha
Werner Wanderer

Davi Alves Silva
Francisco Rodrigues

AryKara
João Thomé Mestrinho
José Pinotti
Marquinho Chedid
Noel de Oliveira



Nedson Micheleti José Augusto

PDT

Fernando Zuppo Edson Ezequiel

PCdoB

Fernando Gomes (PTB) 1 vaga

SIP

Nelson Marchezan 1 vaga

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: José Priante (PMDB)
12 Vice-Presidente: Elton Rohnelt (PSC)
22 Vice-Presidente: Luiz Carlos Hauly (PSDB)
32 Vice-Presidente: Paulo Bauer (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Anibal Gomes
Max Rosenmann
Nair Xavier Lobo

Sandro Mabel
2 vagas (s)

Affonso Camargo
Arolde de Oliveira

Carlos Melles
Felix Mendonça

Hugo Rodrigues da Cunha
Jaime Martins

Roberto Pessoa
Waldomiro Fioravante

Bloco (PPBIPL)

João Mendes
José Múcio Monteiro
Lima Netto
Luiz Braga
Magno Bacelar
Paulo Bauer
Roberto Fontes
Rubem Medina

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

• Antonio do Valle
Dilso Sperafico
Elton Rohnelt
José Priante
Orejno Gonçalves
Paulo Ritzel

Suplentes

Antonio Geraldo
Célia Mendes
Costa Ferreira

João Maia
Luiz Braga

Vicente Cascione

Bloco (PFUPTB)

José Carlos Coutinho
Laura Carneiro
Marilu Guimarães
Paulo Bornhausen
VilmarRocha
1 vaga

Secretário: Ronaldo de Oliveira Noronha
Local: terça-feira, quarta-feira e quinta-feira - 1Oh - Plenário 17.
Telefone: 318-7071

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Presidente: Hélio Bicudo (PT)
12 Vice-Presidente: Pedro Wilson (PT)
22 Vice-Presidente: Fernando Lopes (PDT)

Titulares

Bloco (PMDBIPSDIPSUPSC)

De Velasco
Elcione Barbalho
Fernando Diníz
Roberto Valadão
1 Vaga

Bloco (PPBIPL)

Agnaldo Timóteo
Anivaldo Vale
3 vaga (s)

Gilvan Freire
4 vaga (s)

Francisco Silva
Jair Siqueira

Mauricio Campos
2 vaga (s)

Cunha Lima
Enivaldo Ribeiro
Francisco Horta
João Pizzofatti
João Ribeiro
Renato Johnsson

Antonio Balhmann
Luiz Carlos Hauly
Luiz Fernando
Salomão Cruz
Vittorio Medioli

PSDB

Ari Magalhães
Fetter Júnior

Francisco Domelles
Herculano Anghinetti

Hugo Biehl
Laprovita Vieira

Antonio Aureliano
Antonio Kandir

Koyu lha
Nelson Otoch
Veda Crusius

PSDB PT
FlavioAms
Nilmário Miranda (PT)
Sebastião Madeira
Tuga Angerami

4 vaga (s) João Fassarella
José Machado
Severino Cavalcanti (PPB)

Celso Daniel
Luiz Mainardi

Maria da Conceição Tavares
PDT

PT Edson Ezequiel Femando Zuppo

Helio Bicudo
Pedro Wilson

Domingos Dutra
Marta Suplicy Ricardo Heráclio

PSB
Gonzaga Patriota

Socorro Gomes

Secretária: Terezinha de Lisieux Franco Miranda
Local: Sala 8 - Anexo 11
Telefone: 318-6887

PCdoB

Fernando Lopes

Ubaldino Junior

PDT

PSB

PCdoB

Eurfpedes Miranda

Fernando Lyra

1 vaga

Júlio Redecker

Secretário (a): Anamelia Ribeiro Correia de Araujo
Local: quarta-feira -1 Oh - Plenário 112 - BI. das Lid.
Telefones: 318-7024 a 7026

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Moacyr Andrade (PPB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Valle (PL)
22 Vice-Presidente: Mauricio Requião (PMDB)
32 Vice-Presidente: Marilu Guimarães (PFL)

1 vaga



Bloco (PMDBIP5DIPSUPSC)

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Carlos Apolinário
Hélio Rosas

Ubaldo Corrêa
6 vaga (s)

Anfbal Gomes
Confúcio Moura
Fernando Diniz
Freire Júnior
João Almeida
Luiz carlos Santos
Michel Temer
Ubaldo Correa
Zé Gomes da Rocha

Suplentes

Jairo Carneiro
José Jorge

Paes Landim
Ronivon Santiago
Vic Pires Franco

1 vaga

Bloco (PFUPTB)

, Titulare•.

Cláudio Chaves
Costa Ferreira
Marilu Guimarães
Osvaldo BioJchi
Osvaldo Coelho
Paulo Uma

Elias AbraMo Eliseu Padilha
Maria Elvira Emerson Olavo Pires
Marisa Serrano Rita Camata
Marquinho Chedid Zé Gomes da Rocha
Mauricio Requião 1 vaga

Bloco (PPBIPL)

Álvaro Velle Agnaldo Timóteo
Dolores Nunes Cleonâncio Fonseca
Eurico Miranda Expedito Júnior
Mário de Oliveira José Unhares
Moacyr Andrade Luiz Buaiz

PSDB
Alexandre Santos Luciano Castro
FlávioArns Osmânio Pereira
Ubiratan Aguiar Roberto Santos
1 vaga 1 vaga

PT

Esther Grossi João Fassarella
Padre Roque Maria Laura
Pedro Wilson Teima de Souza

PDT
Severiano Alves Luiz Durão

Bloco (PPBlPL)

Bonifácio de Andrada
Eraldo Trindade
José Egydio
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro,Canedo
Pedro Corrêa
Valdemar Costa Neto
1 vaga

PSDB

Arnaldo Madeira
Amon Bezerra
Arlhur Virgílio
Ayrton Xerez
caminho Matos
Edson Silva
Jayme Santana

PT

Ana Júlia
Arlindo Chinaglia
Eduardo Jorge
Nilmário Miranda

AryValadão
Eujácio Simões

6 vagas

Adelson Ribeiro
Alexandre Santos
Cipriano Correia

Luiz Fernando
Paulo Mourão

2 vaga (5)

Augusto carvalho
Chico Vigilante

Miguel Rossatto
Paulo Bernardo

PSB PDT

1 vaga

Beto LéUs

José Maurfcio
1 vaga

Adauto Pereira
Efraim Morais

Hugo Lagranha
João Mellão Neto

José Coimbra

Bloco (PFLlPTB)

PCdoB

PSB

Giovani Queiroz
1 vaga

José Carlos Saboia

Augusto Viveiros
Benito Gama
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes

Haroldo Lima

Secretário: Jorge Henrique Cartaxo
Local: quinta-feira -1 Oh - Plenário 9. Sala 961
Telefone: 318-6888

COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Presidente: Delfim Netto (PPB)
12 VICe-Presidente: Francisco Dornelles (PPB)
22 Vice-Presidente: Augusto VIveiros (PFL)
32 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

Titulares Suplentes

1 vaga

Antonio dos Santos
Antonio Geraldo

carlos Magno
João Iensen

José carlos Aleluia
José Tude

Mussa Demes
Ney Lopes

Osório Adriano
Paulo Heslander

Urslcino Ouiroz3 vagas

Bloco (PFLlPTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Betinho Rosado
Heráclito Fortes
Hilário Coimbra
Jaime Martins
José Carlos Coutinho
Maurfclo Najar
Werner Wanderer

Ricardo Gomyde

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Local: quarta-feira -10h
Telefones: 318-6900I6905I7011n012

COMISSÃO DE FISCAUZAÇÃO
FINANCEIRA E CONTROLE

Presidente: Jaime Martins (PFL)
12 Vice-Presidente: Werner Wanderer (PFL)
22 Vice-Presidente: Arnon Bezerra (PSDB)
32 VICe-Presidente: Arlindo Chinaglia (PT)

Titulares Suplentes



PCdoB

1 vaga

Edson Soares
Paulo Feij6

Salomão Cruz
Vittorio Meddioli

Airton Dipp

Alberto Silva
Edinho Bez

3 vaga (s)

Adão Pretto
José Borba (PTB)

Milton Mendes

Paulo Bornhausen
Werner Wanderer

Zila Bezerra

Alceste Almeida
Augustinho Freitas

Edson Queiroz
Maurfcio Campos
Roberto Campos

PDT

PT

PSDB

PSB

José Maurfcio

Bloco (PFLlPTB)

AntOnio Ueno Aroldo Cedraz
Aracely de Paula Benito Gama
Átila Uns Nelson Trad
Leur Lomanto Paulo Gouvêa
Sarney Filho Régis de Oliveira
Theodorico Ferraço Roberto Fontes

Bloco (PMDBJPSDIPSl/PSC)

Genésio Bernardino Edison Andrino
Luiz Henrique Moreira Franco
Nair Xavier Lobo Robson Tuma
Paes de Andrade 2 vaga (s)
Ushitaro Kamia o

Bloco (PPBIPL)

Carlos Camurca
Fausto Martello
Jorge Tadeu Mudalen
Romel Anizio
Safatiel Carvalho

Marcos Lima
Oscar Goldoni
Paulo Titan
Rivaldo Macari
Sérgio Miranda (PCdoB)

Bloco (PPBIPL)

Adroaldo Streck
Antônio Feijão
José Chaves
Sylvio Lopes

Chico Ferramenta
Fernando Ferro
Luciano Zica

Moisés Lipnik
Osmir Lima
Sérgio Barcellos

Bloco (PMDBIPSDIPSl/PSC)

1 vaga

Secretária: Valda °D. S. Lobo
Local: quarta-feira -10h - Plenário sala 15-B
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
Presidente: ÁtiláLins (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Herculano Anghinettl (PPB)
32 Vice-Presidente: Renan Kurtz (PDT)

Titulares Suplentes

1 vaga

Suplentes

Lima Netto
Mauro Lopes

Roberto Magalhães
Rogério Silva

Wilson Cunha

Bloco (PFLlPTB)

Edinho Bez
Eliseu Padilha
Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Jurandyr Paixão
Max Rosenmann
Pedro Novais

Bloco (PPBIPL)

Ari Magalhães Anivaldo Vale
Basflio Villani Flávio Derzi
Delfim Netto Francisco Horta
Eujácio Simões João Pizzolatti
Fetter Júnior Laprovita Vieira
Francisco Dornelles Nelson Meurer
VadãoGomes Valdomiro Meger

PSDB

AntOnio Kandir Arnaldo Madeira
Fernando Torres Ayrton Xerez
Firmo de Castro Jorge Anderes
Márcio Fortes Luiz Carlos Hauly
Paulo Mourão Vicente Arruda
Veda Crusius 1 vaga

PT

Celso Daniel Luiz Gushiken
José Fortunati Marcelo Déda
Maria da Conceição Tavares Milton Temer
Paulo Bernardo Nedson Micheleti

PDT

Fernando Lopes Coriolano Sales
1 vaga Enio Bacci

PSB

João Colaço Sérgio Guerra

Osório Adriano
Roberto Brant (PSDB)
saulo Clueiroz
Sérgio Naya
Silvio Torres (PSDB)

Bloco (PMDBJPSDIPSl/PSC)

AntOnio do Valle
Germano Rigotto

Paulo Ritzel
Pinheiro Landin

4 vagas

Aldo Rebelo

Secretária: Maria Linda Magalhães
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 5
Telefones: 318-6960/6989/6955

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Romel Anlzlo (PPB)
12 Vice-Presidente: carlos Camurça (PPB)
22 Vice-Presidente: Paulo Titan (PMDB)
32 Vice-Presidente: Osmir Lima (PFL)

Titulares

Efraim Morais
Eliseu Resende
José santana de Vasconcelos

Abelardo Lupion
Murilo Pinheiro

Nelson Marquezelli

Cunha Bueno
Herculano Anghinetti
José Teles

Adylson Motta
Cunha Lima
Jofran Frejat



Mário Cavallazzl
Robério Araujo

Aécio Neves
Feu Rosa
Franco Montoro
José Thomaz NonO

Luiz Gushiken
Paulo Delgado

PSDB

PT

Severino Cavalcanti
Wagner Salustlano

Itamar Serpa
Jayme Santana

Pimentel Gomes
1 vaga

Fernando Gabeira (PV)
Marta Suplicy

Luiz Buaiz
Nilton Baiano
Talvane Albuquerque

Carlos Mosconi
Cipriano Correia
Eduardo Mascarenhas
Fátima Pelaes
Márcia Marinho
Osmânio Pereira
Rommel Feij6
Sebastião Madeira

PSDB

Robério Araujo
2 vaga (s)-

B.Sá
Elias Murad

Ezfdlo Pinheiro
Feu Rosa

Jovair Arantes
3 vaga (s)

PDT
PT

Bloco (PMDBlPSDIPSUPSC)

Armando Abmo Adelson Salvador
Darcfsio Perondi Armando Costa
Elcione Barbalho Chlcão Brfgldo
Euler Ribeiro Genésio Bernardino
José A1demlr Laire Rosado
José Plnotti Olavo C~lheiros

Udia Cluinan 3 vaga (s)
Rita Camata
Saraiva Felipe

Wilson Braga
1 vaga

Arlindo Chlnaglla
Eduardo Jorge
Jair Meneguelli

Paulo Paim

carlos Alberto
luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Blolchi

Paulo Bauer
Roberto Jefferson

Sérgio Barcellos

Raquel capiberibe

PSB

PDT

Cldinha Campos
Serafim Venzon

João Melão Neto
José Carlos Aleluia
José Coimbra
Undberg Farias
Mendonça Filho
Wilson Cunha
Zila Bezerra

Humberto Costa
José Augusto
Marta SUplicy
Taga Angerami (PSDB)

Nilson Gibson

Bloco (PMDBJPSDIPSUPSC)

José Pimentel (PT) Alberto Golclman
Noel de Oliveira Paulo Ritzel
Olavo Calheiros 3 vaga (s)
Sandro Mabel
Z8ire Rezende

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretário (a): Mfrlam Maria Bragança Santos
Local: quarta-feira -1 Oh - Plenário Sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318·2156

COMISSÃO DE TRABALHQ, ADMINISTRAÇÃO
E SERViÇO PUBUCO

Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
12 Vice-Presidente: IIdemar Kussler (PSDB)
22 Vice-Presidente: Jair Meneguelll Jair Meneguelli (PT)
32 Vice-Presidente: José Coimbra (PTB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

2 vagas

Carlos Cardinal
LeonelPavan

Bloco (PPBIPL)

Miro Teixeira
Renan Kurtz

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Ceci Cunha (PSDB)
Célia Mendes
Fernando Gonçalves
Iberê Ferreira
Jair Soares
Jonival Lucas
José Tude
Roberto Jefferson
Urslcino Queiroz

PSB

Gonzaga Patriota Pedro Valadares

Secretário: Manoel Araujo Fernandes
Local: terça-feira, quarta-feira e Quinta-feira -1 Oh - Plenário Sala 2
Telefones: 318-8266 - 318-6992 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE
SOCIAL E FAMíUA

Presidente: Eduardo Mascarenhas (PSDB)
12 Vice-Presidente: Osmânlo Pereira (PSDB)
22 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
32 Vice-Presidente: José Aidemir (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Adhemar de Barros Filho (PPB)
Antonio Joaquim Araujo

Augusto Viveiros
Cláudio Chaves

Costa Ferreira
Dumo Plsaneschi

Laura Carneiro
Marilu Guimarães

Roland Lavigne

Alcione Athayde
Arnaldo Faria de Sá
Augusto Farias
Jofran Frejat
José Unhares

Dolores Nunes
José Egydio

Marcio Reinaldo Moreira
Pedro canedo
Pedro Corrêa

Chico Vigilante (PT)
Jair Bolsonaro
Maria Laura (PT)
Miguel Rossatto (PT)

Bloco (PPBIPL)

Ary Magalhães
Arnaldo Faria de Sá
Benedito Guimarães

Darci Coelho



PPS

Sérgio Arouca 1 vaga

Secretária: Talita Veda de A1lTleida
Local: terça-feira, quarta-feiraequinta-feira -1 Oh - Plenário Sala 11
Telefones: 318-6987/6990/7004/7007

COMISSÃO DE VIAÇÃO E TRANSPORTES
Presidente: Newton Cardoso (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (PMDB)
22 Vice-Presidente: Mauro Lopes (PFL)
32 Vice-Presidente: José Carlos Lacerda (PSDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Valdomiro Meger Julio Redecker

PSDB

B.Sá A1mlno Affonso
IIdemar Kussler AntOnio Carlos Pannunzio
Luciano Castro Domingos Leonelli
Nelson Otoch Olavio Rocha

PT

Jair Meneguelli Carlos santana
Paulo Paim Jaques Wagner
Paulo Rocha Luciano Zica

PDT

Wilson Braga Renan Kurtz

PSB

Femando Lyra João Colaço

PCdoB

Agnelo Queiroz Aldo Rebelo

Suplentes

Chico da Princesa
Cláudio Cajado
Dumo Pisaneschi
Jairo Azi
João Maia
Lael Varella
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Paulo Gouvêa
Philemon Rodrigues
Ricardo Barros

Betinho Rosado
Corauci Sobrinho

Eliseu Resende
Fernando Gonçalves

Iberê Ferreira
Jaime Femandes

João Mendes
José santana de Vasconcellos

Luiz Braga
Rubem Medina

1 vaga

Benedito Guimarães Felipe Mendes
Davi Alves Silva Jorge Wilson
Francisco Silva Nilton Baiano
Lufs Barbosa 2 vaga (s)
Marcelo Teixeira (PMDB)

PSDB

Hugo Lagranha (PTB) candinho Mattos
José Carlos Lacerda Femando Torres
Jovair Arantes João Leão
LeOnidas Cristino José Chaves
Mário Negromonte Márcio Fortes
Paulo Feijó Pedro Henry (PDT)
Simão Sessim Zé Gerardo

PT

Carlos santana Chico Vigilante
João Coser GilneyViana
Teima de Souza Hélio Bicudo
1 vaga João Paulo

PDT

Antonio Geraldo (PFL) Edson Ezequiel
Vicente André Gomes Matheus Schmidt

PSB

Pedro Valadares Alexandre Cardoso

PCdoB

AntOnio Brasil (PMDB) Socorro Gomes

Secretário: Ruy Omar Prudêncio da Silva
Local: quarta-feira - 10h - Plenário sala 11
Telefones: 318-6973 a 6976

COMISSÕES TEMPORÁRIAS

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
DESTINADA A INVESTIGAR A SITUAÇÃO

DOS BINGOS NO BRASIL
Proposiçio: REQ-2/95 Prazo: 26-5·95 à 23-10-95

Presidente: Zulaiê Cobra
12 Vice-Presidente: Ricardo Gomyde
22 Vice-Presidente: Vicente 'André Gomes
32 Vice-Presidente: Padre Roque
Relator: Eurico Miranda

Titulares

Bloco (PMDBlPSDIPSLlPSC) PFLlPTB

Anfbal Gomes 4 vagas
Nestor Duarte

Noel de Oliveira
Paulo TItan 3 vagas

5 vaga (s)

Alberto Goldman
Alberto Silva
Barbosa Neto
Carlos Nelson
João Thome Mestrinho
Moreira Franco
Newton Cardoso
Oscar Andrade
Rubens Cosac

Agnaldo TImóteo
Arceste Almeida
AryValadão

Blocc) (PPBIPL)

BasilioVillani
Eurico Miranda
Fasto Martello

Amaldo Faria de Sá
Eurico Miranda
Nelson Meurer
1 vaga

Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

PMDB

PPB

PSDB

4 vagas

3 vagas

Cunha Bueno
Marcos Medrado

Wagner salusliano
1 vaga

Jovair Arantes
Salvador Zimbaldi



PCdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Maria Auxiliadora Montenegro
Local: Serviço de CPI - Sala 139, Anexo 11
Telefone: 318-7056

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO

DESTINADA A INVESTIGAR DENÚNCIAS DE IR~
REGULARIDADES NAS ENTIDADES

DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Proposição: REQ-1195 Autor: Freire Júnior

Presidente: Manoel Castro (PFL)
12 Vice-Presidente: João Mellão Neto (PFL)
32 Vice-Presidente: Arnaldo Faria de Sá (PPB)
Relator: Freire Júnior (PMDB)

Titulares Suplentes

COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
PARA INVESTIGAR A OCORRÊNCIA DE

POSSíVEIS IRREGULARIDADES NA
FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS

Proposição: REQ-3/95 Autor: Paulo MourAo

Presidente: Barbosa Neto
12 VICe-Presidente: José Pinotti
22 Vice-Presidente: Jovair Arantes
32 Vice-Presidente: Moacyr Andrade
Relator: Ayres da Cunha

Titulares Suplentes

PFUPTB

Carlos Santana
Padre Roque

Vicente André Gomes

Marquinho Chedid

PT

PDT

PLlPSDIPSC

João Fassarella
Pedro Wilson

Severiano Alves

Roland Lavigne

Ayres da Cunha
Fernando Gonçalves
Jairne Martins
José Rocha

Anfbal Gomes
Barbosa Neto
José Pinotti

Moacyr Andrade
Nilton Baiano
Salatiel Carvalho

PMDB

PPB

Aroido Cedraz
Duilio Pisaneschi

Pedro Corrêa
Ursicino Queiroz

Chicão Brígido
Jorge Tadeu Mudalen

Saraiva Felipe

Basnío Villani
Célia Mendes
Jofran Frejat

Presidente: Mendonça Filho (PFL)
12 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
22 Vice-Presidente: Jayme santana (PSD8)
32 Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPB)
Relator: João Almeida (PMD8)

1 vaga

Rommel Feij6
Tuga Angerami

Itamar Serpa

José Egydio

Eduardo Jorge
Humberto Costa

PT

PDT

PSDB

PSBIPMN

PLlPSDIPSC

Elias Murad
Jovair Arantes

Arlindo Chinaglia
José Augusto

Serafim Venzon

Pedro canedo

Alexandre Cardoso

Secretário: Carmen Guimarães Amaral
Local: Serviço de CPf-Anexo 11- sala 139-8
Telefone: 318-7054

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS
POÚTlCAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE

ESTAS, A ATUAUZAÇÃO DO CÓDIGO ELEIT~
RAL E MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL~PARTlDÁRIA,INCLUSIVE AS

NECESSÁRIAS A!-TERAÇÕES NA
CONSTlTUIÇAO FEDERAL

PFLlPTB

Heráclito Fortes Álvaro Gaudêncio Neto
João Mellão Neto Fernando Gonçalves
José Coimbra Maluly Netto
Manoel Castro Mauro Lopes

PMDB

Freire. Júnior Henrique Eduardo Alves
Geddel Vieira Lima Noel de Oliveira
Jorge Wilson zaire Rezende

PPB

Arnaldo Faria de Sá Alcione Athayde
José Linhares Anivaldo Vale
Simão Sessim Moacyr Andrade
1 vaga 1 vaga

PSDB

Luiz Piauhy1ino Ceci Cunha
Feu Rosa Jorge Anders

PT

José Pimentel Fernando Ferro
Paulo Bernardo Luiz Gushiken

PDT

Cidinha Campos Vicente André Gomes

PUPSD/PSC

Pedro Canedo Luiz Buaiz

PSBIPMN

Alexandre Cardoso 1 vaga

Secretário: Regina Maria Veiga Brandão
Local: Serviço de CPI- Sala 139
Telefone: 318-7055



Titulares Suplentes Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB) PFUPTB

Aracely de Paula
Bonifácio de Andrada
Coraucl Sobrinho
José santana de Vasconcellos
Mendonça Filho
Paulo Gouvea
Vicente Cascione

Iberê Ferreira
Paes Landim

Pedrinho Abrão
Ricardo Barros

Roberto Pessoa
Rodrigues Palma

VilmarRocha

Albérico Cordeiro
Aracely de Paula
Carlos Magno
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Paulo Lima
Vilson santini

Adauto Pereira
Antonio Joaquim Araújo

Hilário Coimbra
João Iensen

Mauro Fecury
2 vaga

PMOB PMOB
João Almeida
Marcelo Barbieri
Nicias Ribeiro (PSDB)
Olavo Calheir~s

Roberto Valadão
Ubaldo Corrêa

PPB

Barbosa Neto
Chicão Brfgido
Marisa Serrano

Maurfcio Requião
Tetê Bezerra

1 vaga

Candinho Mattos (PSDB)
Homero Oguido
Maria Elvira
Sandro Mabel
Silas,Brasileiro
1 vaga

Aníbal Gomes
Jorge Tadeu Mudalen (PPB)

José Aldemir
Noel de Oliveira
Pinheiro Landim
Wilson Cignachi

PPB
Alzira Ewerton
Jarbas Lima
José Janene
Prisco Viana
Romel Anfzio

PSOB
Feu Rosa
Jayme santana
Roberto Santos
Silvio Torres

PT

João Paulo
Paulo Delgado
Sandra Starling

Arnaldo Faria de Sá
Cunha Bueno
José Linhares

Ricardo Izar
1 vaga

Aécio Neves
Cipriano Correia

Paulo Feijó
Zé Gerardo

José Geno/no
Padre Roque

Waldomiro Fioravante

Agnaldo Timóteo
Efraim Morais (PFL)
Eurico Miranda
Ricardo Izar
Silvernani Santos

Arthur Virgllio Neto
Jovair Arantes
Nelson Otoch
Zulaiê Cobra

Carlos santana
João Fassarella
José Fortunati

Gerson Peres
José Carlos Lacerda (PSDB)

Marcos Medrado
Nelson Meurer

Wagner salustiano

PSOB

Alexandre Santos
Domingos Leonelli

2 vagas
PT

Hélio Bicudo
José Augusto
Pedro Wilson

POT POT
Coriolano Sales
Matheus Schmidt

f:nio Baccl
Eurfpedes Miranda

Fernando Lopes
Matheus Schmidt

Ênio Baccl
Wolney Queiroz

Bloco (PSBIPMN) Bloco (PUPSOIPSC)

Proposição: PEC-D175195 Autor: Poder Executivo

Presidente: Jurandyr Paixão
12 Vice-Presidente: Cássio Cunha Lima
22 Vice-Presidente: Antônio Kandir
32 Vice-Presidente: João Pizzolatti
Relator: Mussa Demes

PCdoB
Sérgio Miranda Aldo Arantes

Secretária: Maria Helena C. de Oliveira
Local: servo Com. Espo Anexo li-Saias 124-A/152-A-Ala Nova
Telefones: 318-68741706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTlTUIÇÃO,N2 175-A, DE
1995, QUE "ALTERA O CAPITULO DO

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL"

Bloco (PUPSOIPSC)

Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

Secretário: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: servo Com. Especiais: Anexo 11- sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067/706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER
SOBRE TODAS AS PROPOSiÇÕES, EM

TRÂMITE NESTA CASA, REFERENTES AOS
JOGOS E À REGULAMENTAÇÃO DOS

CASSINOS NO BRASIL

Presidente: Homero Oguido (PMDB)
12 Vice-Presidente: Silas Brasileiro (PMDB)
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch (PSDB)
32 Vice-Presidente: Ricardo Izar (PPB)
Relator: Aracely de Paula (PFL)

1 vaga Marquinho Chedid Pedro Canedo

Gonzaga Patriota
Bloco (PSBIPMN)

Nilson GibsonHaroldo Lima

pedoB

Femando Lyra

Aldo Arantes



Titulares Suplentes 32 Vice-Presidente: Vago

Benito Gama Betinho Rosado Relator: Benito Gama

Eliseu Resende Francisco Diógenes Titulares Suplentes
Félix Mendonça João Mendes PFLlPTB
Mussa Demes Júlio César
Paulo Cordeiro Luiz Braga Benito Gama Augusto Viveiros
Paulo Uma Osmir Lima Félix Mendonça Efraim Morais
Rubem Medina Osório Adriano Vilmar Rocha José Coimbra

PMDB Ney Lopes Moisés Lipnik

Alberto Goldman Antônio Brasil Paes Landim Osório Adriano

Cássio Cunha Lima Edinho Bez Saulo Queiroz Roberto Pessoa

José Luiz Clerot Hélio Rosas Theodorico Ferraço 1 vaga

José Priante Udia Quinan
Jurandyr Paixão Rubens Cosac PMDB
1 vaga Ubaldo Correa Edinho Bez Antônio do Valle

PPB Gonzaga Mota Marcos Lima
Francisco Dornelles Enivaldo Ribeiro Juraodyr Paixão Paulo Ritzel
João Pizzolatti Felipe Mendes Silas Brasileiro 3 vagas
Laprovita Vieira Fetter Júnior Udson Bandeira
Renato Johnsson Flávio Derzi 1 vaga
Pauderney Avelino Vadão Gomes

PSDB PPB
Anivaldo Vale Cunha Bueno

Antônio Kandir Fernando Torres Basnio Villani Laprovita Vieira
Firmo de Castro Mário Fortes Francisco Dornelles Luciano Castro
Luiz carlos Hauly Roberto Brant José Janene Márcio Reinaldo Moreira
Veda Crusius Silvio Torres Valdomiro Meger Roberto Campos

PT

Celso Daniel José Fritsch
PSDB

Conceição Tavares José Machado Antônio Kandir Antônio Feijão,

José Fortunati Paulo Bernardo Ayrton Xerez Fernando Torres
Firmo de Castro Márcio Fortes

PDT Luiz Carlos Hauly Marconi Perillo

Airton Dipp Fernando Lopes
Matheus Schmidt Fernando Zuppo PT

PUPSDIPSC José Fortunatl Ana Júlia

Francisco Horta
José Pimentel Conceição Tavares

Eujácio Simões \ Nedson Micheleti Paulo Bernardo

PSBIPMN

Sérgio Guerra Ubaldino Júnior PDT

PCdoB Coriolano sales Márcia Cibilis Viana

Haroldo Lima Sérgio Miranda
Fernando Lopes 1 vaga

Secretária: Marlene Nassif PUPSD/PSC
Locel: Servo Com. Esp. -Anexo li-saia 131C/135C -Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052 Francisco Horta Eujácio Simões

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A EXAMINAR OS PROJETOS DE PSBlPMN

LEI, EM TRÂMITE NESTA CASA, Sérgio Guerra Ricardo Heráclio

QUE VERSAM SOBRE MATÉRIAS RELATIVAS
AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, PCdoB

REGULAMENTADORAS DO ART. 192 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL Ségio Miranda Aldo Rebelo

Presidente: Gonzaga Mota (PMDB)
Secretário: SRvio Sousa da Silva12 Vice-Presidente: Edinho Bez (PMDB)

22 Vice-Presidente: Antônio Kandir (PFL)
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 120-B - Ala Nova
Telefone: 318-7052



Proposição: PL n2 4.376193 Autor: Poder executivo

Presidente: José Luiz Clerot
12 Vice-Presidente: Jorge Tadeu Mudalen
22 Vice-Presidente: Régis de Oliveira
32 VICe-Presidente: Jarbas Lima (PPR)

Titulares Suplentes

COMISSÃ() ESPECIAL

DESTINADA A PROFEHIR PARECER SOBRE O
PROJETO DE LEI NSI 4.376193, DO PODER
EXECUTIVO, QUE IIFIEGULA A FALÊNCIA,

CONCORDATA PREVENTIVA E A
RECUPERAÇÃO DAS EMPRESAS QUE

EXERCEM ATIVIDADE ECONÔMICA
REGIDA PELAS I.EIS COMERCIAIS,

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIASII

PCdoB
Aldo Arantes Aldo Rebelo

Secretário: Rejane S. Marques
Local: servo de COm. Esp. - Anexo 11 5aIas 131-et135-e - Ala Nova
Telefones: 318-706117065/7052

COMISSÃO ESPECIAL

PARA DAR PARECER AO PROJETO DE LEI
NSI 4.591, DE 1994, E SEUS APENSADOS,

QUE DISPÕEM SOBRE A POÚTlCA NACIONAL
DE DROGAS E DÃO OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PFLIPTB
Augusto Viveiros Benito Gama
José Múcio Monteiro Hugo Rodrigues da Cunha
Osvaldo Biolchi José Jorge
Raul Belém Luiz Barbosa

PfJlDB
Dilso Sperafico Femando Diniz
Jorge Tadeu Mudalen Gilvan Freire
José Luiz Clerot Oscar Goldoni

PPB
Ibrahim Abi-Ackel Adhemar de Barros Filho
Jarbas Lima Adylson Motta
Valdomiro Meger Raimundo santos
1 vaga 1 vaga

PSDB
Danilo de Castro Herculano Anghinettl
Jovair Arantes Nelson Otoch

PT

Milton Mendes Miguel Rossatto
sandra Starling Waldomiró Fioravante

PDT
Eurfpedes Miranda Femando Lopes

PLlPSDIPSC
De Velasco Francisco Rodrigues

Raquel capiberibe

Arlindo Chinaglia
GilneyViana

Humberto COsta

Carlos Airton
Carlos Camurç~

Felipe Mendes
Rogério Silva

Valdomiro Meger

Suplentes

André Puccinelli
Luiz Femando
Nicias Ribeiro

3 vagas

2 vagas

José Egydio

AntOnio Geraldo
Arolde de Oliveira

Benedito de Lira
Betlnho Rosado
Ellseu Resende

João Iensen
Philemom Rodrigues

B.Sá
Eduardo Mascarenhas

Jovalr Arantes
1 Vaga

PPB

PT

PDT

PSDB

PMDB

PFIA'TB

PSDIPMN

PLlPSDIPSC

32 Vice-Presidente:
Relator: Ursicino Queiroz

Titulares

Eduardo Jorge
Esther Grossi
Marta Suplicy

Roland Lavigne

Femando Gabeira (PV)

Laura Carneiro
Maria Valadão
Valdenor Guedes
Wagner Salustiano
1 vaga

Elias Murad
sebastião Madeira
Tuga Angerami
Vanessa Felippe

Fernando Gonçalves
Jaime Martins
Luiz Moreira
Maluly Netto
Paulo Cordeiro
Ursicino Queiroz
1 vaga

AntOnio Joaquim
Eurfpedes Mirª,nda

PCdoB

Lindberg Farias 1 vaga

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Servo Com. Esp. - Anexo li-Salas 131-C/135-e - Ala Nova
Telefones:318-7065/706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ESTUDAR OS PROJETOS
PÚBLICOS fEDERAIS DE IRRIGAÇÃO E

RECURSOS HIDRICOS E APRESENTAR PRO.
POSTAS AO ORÇAMENTO DA UNIÃO,

NO SENTIDO DE VIABILIZAR A
EXECUÇÃO DOS MESMOS

Presidente: José Rocha (PFL)
12 Vice-Presidente: Júlio César (PFL)
22 Vice-Presidente: João Leão (PSDB)

Chicão Brfgido
Edinho Araújo
Euler Ribeiro
Lafre Rosado

. Remi Trinta
Wagner Rossi

Autor: Senado FederalProposição: PL n2 4.591/94

Presidente: Lafre Rosado
12 Vice-Presidente: Elias Murad
22 Vice-Presidente: Remi Trinta



PSBlPMN

Beto Lélis Bosto França

Secretária: Ana Clara Serejo
Local: seNo Com. Esp. -AneJ«l 11- SaJas 131.at35-C-Pav. &Jp.
Telefones: 706317066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A ANALISAR A QUESTÃO
DO DESEMPREGO

32 Vice-Presidente: Enlvaldo Ribeiro (PPB)
Relator: Nicias Ribeiro (PMDB)

Titulares Suplentes

PFUPTB

José Rocha Betinho Rosado
José Tude C1áucio Cajado
Júlio César Fernando Gomes
Roberto Pessoa Luiz Braga

PMOB

André Puccinelli Freire Júnior
Cássio Cunha Lima Marcelo Teixeira
Nicias Ribeiro Pinheiro Landim

PPB

Enivaldo Ribeiro Marconi Perillo
Felipe Mendes Moacyr Andrade
Sérgio Naya 2 vagas
1 vaga

PSOB

Arnon Bezerra AntOnio Aureliano
João Leão Robério Araújo

PT

Ivan Valente Alcides Modesto
Domingos Dutra José Pimentel

POT

Luiz Durão 1 vaga

PUPSOIPSC

Augusto Farias Elton Rohnelt

PMOB

Bloco (PFL/PTB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno

Félix Mendonça
Júlio César

Suplentes

Marcos Medrado
Paulo Bauer

Roberto Balestra

Carlos Alberto
Couraci Sobrinho

Roberto Pessoa
Vilson santini

Albérico Filho
Hermes Parcianello

Maria Elvira

PPB

Eurico Miranda
Felipe Mendes
1 vaga

José Aldemir
Nair Xavier Lobo
sandro Mabel

PMOB

PFL/PTB

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
João Mendes
Ricardo Barros

Bloco (PUPSOIPSC)

Ronivon santiago (PFL) Pedro canedo

secretaria: Maria do Amparo Bezerra da Silva
Local: Servo Com. Esp. -Anexo 11- salas 131-e1135/C-Ala
Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A,
NO PRAZO DE 40 (QUARENTA) SESSÕES,

PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇ,ÃO 9-A, ~E 1995,

QUE "ACRESCENTA PARAGRAFO UNICO AO
ART. 180 DA CONSTITUiÇÃO FEDERAL".

(INCENTIVO AO TURISMO)

Proposlçio: PECo9l9S Autor: Ricardo Herácllo
e Outros

Presidente: sandro Mabel
12 Vice-Presidente: José Aldemir
22 Vice-Presidente: Nelson Otoch
32 Vice-Presidente:
Relator: Ricardo Barros

Titulares

PPB

Célia Mendes (PFL) Cleonâncio Fonseca
Francisco Silva Francisco Dornelles
José Rezende Jair SIqueira

PSOB

José Anlbal AntOnio Ballvnann
Márcio Fortes Roberto Brant

PT

Maria da Conceição Tavares carlos santana
Miguel Rossetto Jair Meneguelli

POT

Miro Teixeira Fernando Zuppo

Bloco (PSBlPMN)

Gonzaga Patriota 1 vaga

Suplente.

Benito Gama
Carlos Alberto
José Tude
Manoel Castro

Presidente: Miro Teixeira (PDT)
12 Vice-Presidente: sandro Mabel (PMDB)
22 Vice-Presidente: Miguel Rossetto (PT)
32 Vice-Presidente: Célia Mendes
Relator: Carlos Alberto (PFL)

Titulares

Albérico Filho
Eliseu Padilha

Mauri Sérgio
2 vagas

PSOB

Alexandre Santos Ceci Cunha



Nelson Otoch Sylvio Lopes PT

Fernando Ferro
José Pimentel

PT

P[)T

João Coser
Milton Mendes

Domingos Dutra
Hélio Bicudo
Marcelo Deda

Fernando Ferro
José Machado

Pedro Wilson

PDT

LeonelPavan
PLJPSDIPSC

José Maurfcio Cidinha Campos
Silvio Abreu

Magno Bacelar (SIP)
Renan Kurtz

Eujácio Simões 1 vaga BLOCO PLJPSDIPSC

De Velasco

Átila Lins
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Luiz Fernando
OIávio Rocha

Udson Bandeira

Adelson Salvador

PPB

PMDB

BLOCO PSBJPMN

Francisco Rodrigues

Beto Lélis

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Ângela Mancuso
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11 - sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-687417052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSJlTUIÇÃO FEDERAL'~
(DEMARCAÇAO DAS TERRAS INDIGENAS)

Proposição: PEC-0133192 Autor: Niclas Ribeiro

Presidente: AntOnio Brasil
12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra
Relator: salomão Cruz

Titulares Suplentes

PFLJPTB
Alceste Almeida
Carlos da Carbrás
Salomão Cruz
Vic Pires Franco

AntOnio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Suplentes

Edinho Araujo
João Natal

Jorge Wilson
José Priante

Nicias Ribeiro
Wagner Rossi

Aroldo Cedraz
Jaime Fernandes

Luiz Braga
Philemon Rodrigues

Salomão Cruz
José Tude

Ursicino Queiroz

PPB

PMDB

BLOCO PFLJPTB

PSBlPMN
Ubaldino Júnior Ushitaro Kamla

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 - Salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL.

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇ~O Nll
155-A, DE 1~93, QUE "ALTERA A REDAÇAO DO

PARAGRAFO 111 [lO ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)

Proposição: PEC-0155193 Autora: Cidlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Ibrahim Abi-Ackel

Titulares

Adauto Pereira
AntOnio Geraldo
Jairo Azi
Theodorico Ferraço
S~verino Cavalcanti
Vicente Cascione
Wilson Cunha

Aloysio Nunes Ferreira
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
José Luiz Clerot
Luiz Fernando
Udson Bandeira

Costa Ferreira
Dolores Nunes
Gerson Peres
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

Danilo de Castro
Régis de Oliveira
Robério Araújo
Vicente Arruda

Adylson Motta
Mário de Oliveira
Roberto Balestra

Talvane Albuquerque
Welson Gasparini

PSDB

Ezrdio Pinheiro
João Leão

Jorge Anders
Saulo Queiroz

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

Robério Araújo
Tuga Angerami

Domingos Dutra

PSDB

PT

Benedito Guimarães
Carlos Camurça
Luciano Castro

1 vaga

João Maia
Sebastião Madeira

Ivan Valente



PSBJPMN

Raquel Capiberibe Gervásio Oliveira

Secretária: Edla Calheiros
Local: Serv. Especiais - Anexo 11 - Sala 120-8 - Na Nova
Telefones: 318-7066/7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
N2 169, DE 1993, QUE "ALTERA O INCISO IV

DO ARTIGO 167 E O ARTIGO 198 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL,

E,PREVÊ REC_URSOS ORÇAMENTÁR~OS
A NIVEL DA UNIAq, ESTADOS E MU!'UCIPIOS
PARA MANUTENÇAO DO SISTEMA UNICO DE

SAÚDE, COM O FINANCIAMENTO DAS
REDES PÚBLICAS FILANTRÓPICAS

E CONVENIADAS"

Presidente: Roberto Jefferson
12 Vice-Presidente: Ursicino Queiroz
22 Vice-Presidente: Carlos Mosconi
32 Vice-Presidente: Fernando Gomes
Relator~ Darcrsio Perondi

Titulares

PMOB

PFUPTB

Ubaldino Júnior

Arlindo Chinaglia
José Fritsch

Marta Suplicy

Pedro canedo

Giovannl Queiroz
Wilson Braga

Hugo Lagranha
Jaime Fernandes

Mauro Fecury
Roberto Pessoa

Pimentel Gomes
Roberto Araújo

Sebastião Madeira

PT

PDT

PMDB

PSBJPMN

PUPSDIPSC

Ceci Cunha
Jovair Arantes
Osmânio Pereira

Serafim Venzon
Vicente André Gomes

Eduardo Jorge
Humberto Costa
José Augusto

Luiz Buaiz

Alexandre Cardoso

PCdoB

Agnelo Queiroz Jandira Feghali

Secretária: Marlene Nassif
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo 11 - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067/7066/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE
40 (QUARI;NTA) SESSÕES, PROFERIF!
PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A

CONSmUlçÃO NR 84, DE 1991, QUE
"ACRESCENTA INCISO AO ARTIGO

.42 DO ATO DAS DISPOSIÇÇ;ES
CONSmUCIONAIS TRANSITORIAS"
(IRRIGAÇÃO DA ILHA DE MARAJÓ)

Proposição: PEe-0084191 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Deputado Carlos Nberto
12 Vice-Presidente: Deputado Paulo Titan
22 Vice-Presidente: Deputado Anivaldo Vale (PPR)
32 Vice-Presidente: Deputada Ana Júlia
Relatora: Deputada Elcione Barbalho

Titulares Suplentes

PFLlPTB

Carlos Alberto
Carlos da Carbrás
Eliseu Moura
Hilário Coimbra

Marta Suplicy

Expedito Júnior

Suplentes

Giovanni Queiroz

Dumo Pisaneschi
Fátima Pelaes
Jaime Martins
José Coimbra

Luiz Moreira
Maluly Netto

1 vaga

Autores: Eduardo Jorge
e Waldir Pires

POT

PUPSOIPSC

AntOnio Joaquim

Elton Rohnelt

GilneyViana

Proposição: PEe-0169193

Ayres da Cunha
Carlos Magno
Fernando Gonçalves
Jair Soares
Jairo Azi
Roberto Jefferson
Ursicino Queiroz

Armando Abmo
Confúcio Moura
Darcisio Perondi
Fernando Gomes
José Pinotti
Saraiva Felipe

PPB

Adylson Motta
Jofran Frejat
José Linhares
Moacyr Andrade
Sérgio Arouca (PPS)

PSDB

Carlos Mosconi

Elcione Barbalho
Rita Camata

Anibal Gomes
3 vagas

Alcione Athayde
Enivaldo Ribeiro
Fausto Martello

Talvane Albuquerque
1 vaga

B.Sá

Elcione Barbalho
Olávio Rocha
Paulo Trtan

Anivaldo Vale
Benedito Guimarães
Raimundo Santos
1 vaga

Antônio Feijão
Arthur Virgmo

Ana Júlia
Paulo Rocha

PPB

PSDB

PT

Cássio Cunha Lima
Euler Ribeiro

1 vaga

Edson Queiroz
Gerson Peres

Luciano Castro
1 vaga

Aécio Neves
Roberto França

Adão Pretto
Alcides Modesto



PDT Wilson Braga Silvio Abreu

Wolney Queiroz Wilson Braga PUPSDIPSC

PSBJPMN

Adelson Salvador Beto Lélis

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais - Anexo 11- Sala 10- Mezanino
Telefones: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL
DESTI_NADA A, NO PRA:ZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll~, DE 1991,

QUE "INTRODUZ MODIFICAÇOES NA
ESTRUTU~A POLICIAL"

Proposição: PEC-46191 Autor: Dep. Hélio Bi-
cudo

Presidente: Deputado Augusto Viveiros
12 Vice-Presidente: Deputado José Rezende
22 Vice-Presidente: Deputado lidemar Kussler
32 Vice-Presidente: Deputado Fausto Martello
Relator: Deputado Hélio Rosas

Titulares Suplentes

PFLJPTB

Ary Kara Elias Abrahão
Gilvan Freire Hélio Rosas

Alcione Athayde José Luiz Clerot Luiz Fernando (PSDB)
Jarbas Lirna José Thornaz Nono (PSDB) MarcosLirna

Marcos Medrado Roberto Valadão 2 vagas

Rogério Silva Wagner Rossi
1 Vaga PPB

Augusto Farias Alzira Ewerton

Herculano Anghinetll Edson Queiroz Jair Siqueira
Ibrahim Abi-Ackei Renato Johnsson

Mário Negromonte
Jarbas Lima Ricardo Izar

Nélson Otoch
Prisco Viana Roberto Balestra

Sebastião Madeira
PSDB

Almino Affonso Ayrton Xerez
Domingos Dutra lidemar Kussler Danilo de Castro

Marta Suplicy Vicente Arruda Edson Soares
Milton Mendes Zulaiê Cobra Eduardo Mascarenhas

PT

Magno Bacelar (SlP) Luiz Mainardi José Genoíno

José Egydio

Adelson Salvador

Antônio dos Santos
Átila Lins

Benedito de Lira
João Iensen

Leur Lomanto
Paes Landim

Philemon Rodrigues

PSBIPMN

De Velasco

PBdoB

Ricardo Gomyde Lindberg Farias

Secretária: Ângela Mancuso
Serviço de Comissões Especiais: Anexo 11- Salas 131-e/135-C
Ala Nova
Telefones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL
DE8T1_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll ~6-A DE
1992, QUE INTRODUZ MODIFICAÇ~ES NA

ESTRUTURA DO PODER JUDICIARIO
Autor: Hélio Bicudo

e Outros

Presidente: Wagner Rossi (PMDB)
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão (PMDB)
22 Vice-Presidente: Vago
32 Vice-Presidente: Jarbas Uma (PPB)
Re!ator: Jairo Carneiro (PFL)

Titulares Suplentes

Gonzaga Patriota

Proposição: PEC·96192

PMDB

Bloco (PFLJPTB)

Bonifácio de Andrada (PPB)
Ciro Nogueira
Cláudio Cajado
Jairo Carneiro
Maurício Najar
Régis de Oliveira
Vicente Cascione

Ronivon Santiago

Aloysio Nunes Ferreira
Ivo Mainardi

Pinheiro Landim
3 vagas

Davi Alves Silva (PMN)
Efraim Morais

José Borba
José Rocha
Maluly Netto

Murilo Pinheiro
Paulo Heslander

PT

PPB

PD'r

PSDB

PM[)B

PUPS[)IPSC

Francisco Rodrigues

Euler Ribeiro
Freire Júnior
Hélio Rosas
Noel de Oliveira
Sandro Mabel
1 vaga

Eurípedes Miranda

Abelardo Lupion
Augusto Viveiros
Carlos Magno
José Rezende
Lael Varella
Theodorico Ferraço
1 vaga

Adelson Ribeiro
Feu Rosa
IIdemar Kussler
Sylvio Lopes

Hélio Bicudo
José Fortunati
Nilmário Miranda

Fausto Martello
Jair Bolsonaro
Laprovita Vieira
Valdomiro Meger
Welson Gasparlni



Mjttoo Mendes
1 vaga

Pedro Wilson
1 vaga Eurfpedes Miranda

PDT

Silvio Abreu

PDT PUPSDlPSC

PCdoB

Aldo Arantes Haroldo Lima

Secretária: Marlene Nassif
Local: Anexo 11- salas 131-C/135-C - Ala Nova
Telefones: 318-70671706617052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 188-A, DE 1994, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFOS 62 E 7S! AO ARTIGO 8S! DO

ATO DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS, DISPONDO SOBRE

ANISTIA QU,\NTO ÀS PUNiÇÕES AP~ICADAS,
ATRAVES DE ATOS DE EXCEÇAO,

A SERVIDORES MILITARES".

Proposição: PEe-188J94 Autor: zalre Rezende
Presidente: Ary Kara
12 Vice-Presidente: Roberto Valadão
22 Vice-Presidente: Tuga Angerami
32 Vice-Presidente: Augusto Nardes
Relator: Darci Coelho

Titulares Suplentes

PFLJPTB
Darci Coelho Jonival Lucas

\

Osmir Lima José Mendonça Bezerra
Paes Landim Ricardo Barros
Paulo Heslander Theodorico Ferraço

PMDB
AryKara Rita Camata
Elcione Barbalho
Roberto Valadão 2 vagas

PPB

Augusto Nardes Anlvaldo Vale
Jair Bolsonaro Arnaldo Faria de Sá
Marcos Medrado Renato Johnsson
1 vaga 1 vaga

PSDB

Sylvio Lopes Feu Rosa
Tuga Angeraml Roberto Brant

PT

GilneyViana Inácio Arruda
José Pimentel Pedro Wilson

PSBlPMN

Ubaldino Júnior Raquel Capiberibe

Secretário: Snvio Sousa da Silva
Local: servo Com. Esp. Anexo li-Saias 131-G/135-C-AlaNova
Telefones: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO N2 33-A, DE 1995,

DO PODER EXECUTIVO QUE "MODIFICA
O SISTEMA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL,

'ESTABE,LECE NORMAS DEATRANSIÇÃO E
DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

Proposição: PEe-33195 Autor: Poder executivo

Presidente: Jair Soares
12 Vice-Presidente: Fátima Pelaes
22 VICe-Presidente: Pimentel Gomes
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Euler Ribeiro

Titulares Suplentes

PFLJPTB

Augusto Viveiros Álvaro Gaudêncio Neto
César Bandeira Dumo Pisaneschi
Jair Soares Fernando Gonçalves
Laura Carneiro José Carlos Vieira
Manoel Castro Magno Bacelar
Roberto Jefferson Roberto Fontes
Vicente Cascione Vic Pires Franco

PMDB

Euler Ribeiro Anfbal Gomes
José A1demir Darcfslo Perondl
Lfdia Qulnan Henrique Eduardo Alves
Marl~ Serrano Maurl Sérgio
Remi Trinta Olavo Calheiros
Rita Camata Wilson Cignachi

PSDB

Eduardo Mascarenhas Carlos Mosconi
Marcia Marinho Arnaldo Madeira
Pimentel Gomes Feu Rosa
Romel Anfzio Osmânio Pereira

PPB

Jair Siqueira Célia Mendes
Laprovita Vieira Jair Siqueira
Mário Cavallazzi Paulo Paim
Prisco Viana Pedro Valadares
Renato Johnsson Valdenor Guedes

PT

Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia
Jair Meneguelli Humberto Costa
José Augusto José Pimentel

Expedito JúniorEujácio SimõesCoriolano sales
Matheus SChmidt

Gonzaga Patriota

Bloco (PLJPSDIPSC)

Francisco Rodrigues (PPB)

Bloco (PSBIPMN)

De Velasco

1 vaga

~nio Bacol
Silvio Abreu



po'r Feu Rosa

Eurfpedes Miranda Cidinha Call)pos Márcio Fortes

1 vaga 1 vaga

PUPSDlPSC Padre Roque
Luiz Buaiz Pedro canedo Paulo Bernardo

PSBJPMN Teima de Souza

Alexandre Cardoso Ubaldlno Júnior

Robério Araújo
Veda Crusius

PT

João Fassatella
José Machado

Sandra Stariing

POT

Proposição: PEC-163J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Pedro Novais
1g Vice-Presidente: Paulo Ritzel
2g Vice-Presidente: Márcio Fortes
3g Vice-Presidente: An{valdo Vale
Relator: Ney Lopes

Titulares Suplentes

PFUPTB

PCdoB

Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Brunilde Liviero Carvalho de Moraes
Local: servo Com. Esp.: Anexo li-SaIa 120-B - Ala Nova

. Telefones: 318-706617067n052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTI_NADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA

DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO NlI 163-A, DE
1995, QUE "ALTERA OS ARTS. 71 E 72 DO ATO
DAS DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS TRAN

SITÓRIAS, INTRODUZ~DAS PELA EMENDA
CONSTITUCIONAL DE REVISÃO N1I 1, DE 1994

(FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA)"

PCdoB

Inácio Arruda Sérgio.Miranda

Secretária: Rejane S. Marques
Local: servo Com. Esp.: Anexo 11-salas 131-e/135-e - Ala Nova
Telefones: 318-7061n06517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTlNAD~A,NO PRAZO DE 40 (QUA~ENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A

PROPOSTA DE EMENDA,À CONSTlTUIÇ~O
N1I 2-A, DE 1995, QUE "DA NOV~REDAÇAO

AO ARTlGO_62 DA CONSTlTUIÇAO I;EDERAL"
(EMISSAO DE MEDIDA PROVISORIA)

Proposição: PEC-2195 Autor: Roberto Magalhães

Presidente: Saulo Queiroz (PFL)
19 Vice-Presidente: Jairo Carneiro (PFL)
3g Vice-Presidente: Adylson Motta (PPB)
Relator: Aloysio Nunes Ferreira (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

AntÔl'lin Balhann
Cleonâncio Fonseca (PPB)

Sérgio Guerra

Expedito Júnior

Flávio Derzi
Jarbas Lima

2 vagas

Armando Costa
Moreira Franco

1 vaga

Airton Dipp
Fernando Lopes

Ciro Nogueira
Cláudio Cajado

Jair Siqueira (PPB)
Nelson Marquezelli

PT

PPB

PSOB

PMDB

PSBlPMN

PUPSDIPSC

Alexandre CardoSO

AntOnio Carios Pannunzio
Arthur Virgmo

Aloysio Nunes Ferreira
José Luiz Clerot
Pedro Novais

Átila Lins
Jairo Carneiro
Paulo Heslander
Saulo Queiroz

Eujácio Simões

Adylson Motta
Márcio Reinaldo Moreira
Prisco Viana

Fernando Zuppo
Renan Kurtz

Augusto Viveiros
Efraim Morais

Heráclito Fortes
Hugo Lagranha

José Borba
Paulo Lima

VilmarRocha

A1zira Ewerton
Pauderney Avelino

Silvemani Santos
1 vaga

Anibal Gomes
Edinho Bez

Femando Diniz
Hélio Rosas

Hermes Parcianello
Paulo Titan

PPI3

PSDB

PMDB

Anivaldo Vale
Luciano Castro
Mareio Reinaldo Moreira
Wagner Salustiano

Albérico Filho
Antonio do Valle
Gonzaga Mota
Paulo Ritzel
Pedro Novais
Ubaldo Correa

Benedito de Lira
Hugo Rodrigues da Cunha
José Coimbra
José Jorge
Ney Lopes
Osório Adriano
Rodrigues Palma

Adroaldo Streck
AntOnio Kandir

Firmo de Castro Hélio Bicudo
João Leão Milton Temer

Marcelo Déda
Sandra Starling



Adroaldo Slreck
Edson Soares

João Leão
Marconi Perillo

Carios Nelson
Nan Souza (PSL)
Pinheiro Landim

sandro Mabel
2 vagas

Jaime Fernandes
José Carios Vieira

José Mendonça Bezerra
Mauro Fecury
Mauro Lopes

Pedrinho Abrão
Theodorico Ferraço

Alzlra Ewerton
Luciano Castro

Márcio Reinaldo Moreira
Mário Cavallazzj

1 vaga

PPB

PMDB

PSDB

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nll173195, QUE
MODIFICA O CAPíTULO DA ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA, ACRESCENTA NORMAS ÀS
DISPOSiÇÕES CONSTITUCIONAIS GER~IS
E ESTABELECE NORMAS DE TRANSIÇAO.

Proposição: PECo173195 Autor: Poder Executivo

Presidente: João Mellão Neto (PFL)
12 VICe-Presidente: Hugo Rodrigues da Cunha (PFL)
22 Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDBA)
32 Vice-Presidente: Vadão Gomes (PPB)
Relator: Moreira Franco (PMDB)

Titulares Suplentes

PFLlPTB
Hugo Rodrigues da Cunha
João Mellão Neto
Paes Landim
Paulo Gouvea
Philemon Rodrigues
Régis de Oliveira
Vicente Caseione

Aloysio Nunes Ferreira
Elcione Barbalho
Henrique Eduardo Alves
João Thomé Mestrinho
Laire Rosado
Moreira Franco

Rávio Derzi
Gerson Peres
Jair Bolsonaro
Roberto Campos
VadãoGomes

Almino Affonso
Leônldas Cristino
Márcio Fortes
Roberto Brant

~nio Bacci

Gonzaga Mota
José Aldemir
Lrdla Qulnan

Expedito Jllnlor

Dolores Nunes
Pedro Corrêa

Robério Aralljo

Ibere Ferreira
Jonival Lucas

Luis Barbosa (PPB)
Osmir Lima

PDT

PPB'

PSDB

PMDB

Bloco (PLJPSDIPSC)

EUJácio Simões

Coriolano Sales

Bloco (PSBlPMN)

1 vaga Alexandre Cardoso

secretária: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Servo Com. Esp•• Anexo 1I·5aIas 131-C/135-e - Ala Nova
Telefone: 318-7067/7066/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSOES, PROFERIR PARECER A PROPOSTA
DE EMENQA A CONSTITU~ÃO 25-A, DE 1995,

QUE "DA NOVA REDAÇAQ AO CAPUT DO
ART. 5Q DA CONSTlTUIÇAO FEDERAL".

(GARANTINDO DEFlNmVAMENTE A
INVIOLABILIDADE DO DIREITO A VIDA,

DESDE A SUA CONCEPÇÃO)

Proposição: PECo25195 Autor: sevlrlno cavalcanti

Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
12 Vice-Presidente: Álvaro Gaudêncio Neto (PFL)
22 Vice-Presidente: Salvador Zimbaldl (PSDB)
32 Vice-Presidente: Maria Valadão (PFL)
Relator: Armando AbRio (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)
Álvaro Gaudênlo Neto
Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues
severino CavalcanU (PPB)

Armando AbRIo
Edlnho Bez
Nilton Baiano (PPB)

Alcione Athayde
Augusto Farias
Maria Valadão (PFL)

salvador Zimbaldl
Zulaiê Cobra

PT

Márcia Marinho
Osmânio Ferreira Marcelo Deda

Maria Laura
Teima de Souza

PT
Celso Daniel
Ivan Valente

Waldomiro Fioravante
Hélio Bicudo

Marta Supllcy

seraflm Venzon

Luiz Buaiz

PDT

Bloco (PLJPSDIPSC)

AnaJlllla
Padre Roque

Giovannl Queiroz

Pedro canedo

Euripedes Miranda
Matheus SChmidt

Alexandre Cardoso

PDT

Bloco (PSBIPMN)

Femando Zuppo
1 vaga

Nilson Gibson

Bloco (PSBlPMN)
Raquel capiberibe Adelson salvador (PMDB)
Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 120-B Ala Nova
Telefone: 318·7066/7067

EuJáclo Simões

Agnelo Queiroz

Bloco (PLlPSDIPSC)

PCdoB
Mauricio campos

Aldo Arantes



Secretára: Rejane S. Marques COMISSÃO ESPECIAL
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11- Salas 131-C1135 DESTINADA A PROFERIR PARECER À
Telefone: 318-70611706517052

PROPOSTA DE EMENQA À CONSTlTUtÇÃO NII
COMISSÃO ESPECIAL 41, DE 1991" QUE liDA NOVA REDAÇAO AO

DÁ NOVA REDAÇÃO AO PA~ÁGRAFO411 DO PARAGRAFO 411 DO ART. 18 DA
ART. 18 DA CONSllTUIÇAO FEDERAL CONSTrrUlçÃO FED~RAL."(R~STRINGE

Presidente: Nicias Ribeiro A CRI~ÇAO DE MUNICIPIOS NA EPOfA DAS

12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni ELEIÇOES E EXIGINDO A PUBUCAÇAO DOS
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando ESTUDOS DE VIABILIDADE MUNICIPAL)
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer Proposição: PEC-41191 Autor:
Relator: Antônio Geraldo Presidente: Nicias Ribeiro

Titulares Suplentes 12 Vice-Presidente: Oscar Goldoni

PFLIPTB
22 Vice-Presidente: Luiz Fernando

Antônio Geraldo Carlos Melles
32 Vice-Presidente: Nelson Meurer

Ayres da Cunha Hugo Ro(jrigues da Cunha
Relator: Antonio Geraldo

César Bandeira José Tude Titulares Suplentes

Hilário Coimbra Philemon Rodrigues PFUPTB
Luiz Barbosa Sérgio Barcellos
Mauro Lopes Severino Cavalcanti Antônio Geraldo Carlos Melles

Mussa Demes Wilson Cunha Ayres da Cunha Hugo Rodrigues da Cunha
César Bandeira José Tude

PMDB Hilário Coimbra Philemon Rodrigues
Lufs Barbosa Raimundo Santos

Chicão Brigido Ivandro Cunha Lima Mauro Lopes Sérgio Barcellos
Fernando Diniz Marisa Serrano Mussa Demes Wilson Cunha
Ivo Mainardi Noel de Oliveira
Nicias Ribeiro Simara Ellery
Oscar Goldoni 2 vagas PMDB

Pedro lrujo Chicão Brfgido Ivandro Cunha Lima
Fernando Diniz Marisa Serrano

PSDB Ivo Mainardi Noel de Oliveira

Antônio Kandir Arthur Virgflio Nicias Ribeiro Simara Ellery

Eduardo Mascarenhas Eduardo Barbosa Oscar Goldoni 2 vagas

FlávioArns Jayme Santana Pedro lrujo

Luiz Fernando Roberto Santos PPB

PI?B
BasflioVillani Cleonâncio Fonseca
Gerson Peres Felipe Mendes

Basflio Billani Cleonâncio Fonseca Márcio Reinaldo Moreira Hugo Biehl
Gerson Peres Felipe Mendes Nelson Meurer Salatiel Carvalho
Márcio Reinaldo Moreira Hugo Biehl Telmo Kirst Talvane Albuquerque
Nelson Meurer Salatiel Carvalho

Talvane Albuquerque PSDB

PT Antônio Kandir Arthur Virgflio
Eduardo Marcarenhas Jayme Santana

Celso Daniel Chico Ferramenta FlávioArns Roberto Santos
João Paulo João Coser Luiz Fernando 1 Vaga
Luiz Mainardi João Fassarella

PIOT
PT

Coriolano Sales Renan Kurtz Celso Daniel Chico Ferramenta

Edson Ezequiel 1 vaga João Paulo João Coser
Luiz Mainardi João Fassarella

PUPSDIPSC

Eujácio Simões
PDT

1 vaga

PSBIPMN Coriolano Sales Renan Kurtz

Ubaldino Júnior Sérgio Guerra
Edson Ezequiel 1 vaga

PCdoB PSBIPMN

Agnelo Queiroz Jandira Feghali Ubaldino Júnior Sérgio Guerra



Secretário: José Maria Aguiar Castro
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 S. 131-C/135-C
Telefones: 318-706517061170q2

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROMOVER E DEBATE E O
EXAME DA AUTOGESTÃO DO FUNDO DE

DEFESA DA ECONOMIA CAFEEIRA
-FUNCAFÉ

Presidente: Carios Melles (PFL)
12 Vice-Presidente: Adelson Salvador (PMDB)
22 Vice-Presidente: Danilo de Castro (PSDB)
32 Vice-Presidente: Dilceu Sperafico (PPB)
Relator: Silas Brasileiro (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Eujácio Simões

Socorro Gomes

PUPSDIPSC

PCdoB
1 vaga

Jandira Feghali

PL

Francisco Horta Marquinho Chedid (PSD)

Secretária: Maria do Amparo
Local:Com. Esp. Anexo 11 - salas 131-C/135-C- Ala Nova
Telefone: 318-7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
------seSSÕES, PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

N2 155-A, DE 1993, QUE "ALTERA A
REDAÇÃO DO PARÁGRAFO 12 DO

ARTIGO 53 DA
CONSTITUiÇÃO FEDERAL"

(IMUNIDADE PARLAMENTAR)
Proposição: PEe-0155J93 Autora: Cidlnha Campos

Presidente: Vicente Cascione
12 Vice-Presidente: Aloysio Nunes Ferreira
22 Vice-Presidente: Vicente Arruda
32 Vice-Presidente: Prisco Viana
Relator: Ibrahim Abi-Ackel

Abelardo Lupion Célia Mendes Titulares Suplentes
Carios Melles José Borba
Chico da Princesa Mauro Lopes BLOCO PFLlPTB
José Rocha Nelson Marquezelli Adauto Pereira Aroldo Cedraz
Maluly Netto VilmarRocha Antônio Geraldo Jaime Fernandes
Raul Belém Werner Wanderer Jairo Azi Luiz Braga
Theodorico Ferraço 1 vaga Theodorico Ferraço Philemon Rodrigues

PMDB Severino Cavalcanti salomão Cruz
Adelson salvador André Puccinelli Vicente Cascione José Tude
Dilso Sperafico Nair xavier' Lobo Wilson Cunha Ursicino Queiroz
Hermes Pacianello Wilson Cignachi
Silas Brasileiro 3 vagas PMDB
Simara Ellery
Valdir Colatto Aloysio Nunes Ferreira Edinho Araujo

PPB Gilvan Freire João Natal

Cleonâncio Fonseca Herculano Anghinetti Ivandro Cunha Lima Jorge Wilson
José Luiz Clerot José PrianteDilceu Sperafico 4 vagas
Luiz Fernando Nicias RibeiroJosé Rezende
Udson Bandeira Wagner RossiNelson Meurer

Vadão Gomes
PSDB PPB

Antônio Aureliano Carlos Mosconi Costa Ferreira Adylson Motta
Danilo de Castro Elias Murad Dolores Nunes Mário de Oliveira
Jorge Anders 'Welson Gasparini Gerson Peres Roberto Balestra
Salvador Zimbaldi 1 vaga Ibrahim Abi-Ackel Talvane Albuquerque

PT Prisco Viana Welson Gasparini
Alcides Modesto Milton Mendes
João Coser Nedson Micheletl PSDB
Padre Roque Tilden santiago

PDT Danilo de Castro Ezfdio Pinheiro

Coriolano Sales Airton Dipp Régis de Oliveira João Leão

Luiz Durão Renan Kurtz Robério Araújo Jorge Anders

PSB
Vicente Arruda saulo Queiroz

Gervásio Oliveira Ushitaro Kamia (PPB) PT

PCdoB Domingos Dutra Fernando Ferro
Ricardo Gomyde 1 vaga Hélio Bicudo José Machado



BLOCO PLIPSDIPSC

PDlT

Marcelo Deda Pedro Wilson

Francisco Rodrigues De Velasco

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE

EMENDA À CONSTITUiÇÃO 233-A/95, QUE",
MODIFICA O ART. 34 E O CAPíTULO 111,

SEÇÃO I, DA CONSTITUiÇÃO FEDER_Al E O
ART. 60 DO ATO DAS DISPOSJÇOES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS"

(EDUCAÇÃO)

Proposição: PEC-233196 Autor: Poder Executivo

Presidente: Elias Abrahão (PMDB)
12 Vice-Presidente: Marisa Serrano (PMDB)
22 Vice-Presidente: Ubiratan Aguiar (PSDB)
32 Vice-Presidente: Cleonâncio Fonseca (PPB)
Relator: José Jorge (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

José Jorge Augusto Viveiros
Maria Valadão Bonifácio de Andrade (PPB)
Osvaldo Biolchi Costa Ferreira
Paes Landim José Tude
Paulo Bauer Osmir Lima
Raul Belém Paulo Bornhausen
Roberto Jefferson Ricardo Barros

PMDB

Elias Abrahão Ivandro Cunha Lima
. Eliseu Padilha Lídia Quinan

Maria Elvira Simara Ellery
Marisa Serrano 3 vagas
Mauricio Requião
Rita Camata

PPB

Augusto Nardes Agnaldo Timóteo
Cleonâncio Fonseca Dolores Nunes
Darci Coelho Eurico Miranda
Ibrahim Abi-Ackel José Linhares
Jair Siqueira Mario de Oliveira

PSDB

Alexandre Santos Flávio Arns
Marconi Perillo Itamar Serpa
Ubiratan Aguiar Osmâncio Pereira
Vicente Arruda We/son Gasparini

PT

Esther Grossi José Fortunati
Ivan Valente Paulo Delgado
Pedro Wilson Sandra Starling

PDT

Fernando Zuppo Renan Kurtz
Severiano Alves Sérgio Carneiro

Bloco (PSBIPMN)

Ubaldino Júnior Gervásio Oliveira

PCdoB

Lindberg Farias Ricardo Gomyde

Bloco (PLlPSDIPSC)

Welinton Fagundes Pedro Canedo

Haroldo Lima

Ivan Valente
Marta Suplicy

Suplentes

Átila Lins
Hilário Coimbra

João Ribeiro
Murilo Pinheiro

Luiz Fernando
Olávio Rocha

Udson Bandeira

Adelson Salvador

João Maia
Sebastião Madeira

Benedito Guimarães
Carlos Camurça
Luciano Castro

1 vaga

p'r

PPB

PSDB

PMIlB

PCdloB

PFUPTB

BLOCO PSBIPMN

Beto Lélis

Aldo Aranlts

Robério Araújo
Tuga Angerami

Antônio Brasil
Confúcio Moura
João Thomé Mestrinho

Alceste Almeida
Carlos da Carbrás
Salomão Cruz
Vic Pires Franco

Carlos Airton
Jair Bolsonaro
Valdenor Guedes
1 vaga

Domingos Dutra
GilneyViana

Cldinha Campos Magno Bacelar (SlP)
Silvio Abreu Renan Kurtz

Secretária: Ângela Mancuso
Local: Se!v. Com. Especiais - Anexo 11- sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-6874/7052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A, NO PRAZO DE 40 (QUARENTA)
SESSÕES, PROFERIR PARECER À

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO N!I
133, DE 1992, QUE "ACRESCENTA
PARÁGRAFO AO ARTIGO 231 DA

CONSTITUiÇÃO FEDERAL"
(DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS)

Proposição: PEC-0133192 Autor: Nlclas Ribeiro

Presidente: Antônio Brasil
. 12 Vice-Presidente: Jair Bolsonaro
22 Vice-Presidente: Roberto Araújo
32 Vice-Presidente: Domingos Dutra

, Relator: salomão Cruz

Titulares



Proposição: PEC-81195 Autor: Marcelo Teixeira
Presidente: José Carlos Coutinho (PFL) .
12 Vice-Presidente: João Maia (PFL)
22 Vice-Presidente: Maio Negromonte (PSDB)
32 Vice-Presidente: Carlos Camurça (PPB)
Relator: Roberto Paulino (PMDB)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

Secretária: Ana Clara
..Local: Serviço de Com. Esp. Anexo 11 sala 131-C
Telefone: 318-7555n563

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER A
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO

81-A, DE 1995, QUE "CRIA O IMPOSTO SOBRE
DISTRIBUiÇÃO DE COMBl!STíVEIS LíQUlDOS
E GASOSOS, DE COMPETENCIA DA UNIAO E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PL

Bloco (PFUPTB)
AntOnio Joaquim Araújo

Carlos Magno
Eliseu Moura

Fernando Gonçaives
João Mendes

Osmir Lima
Paes Landim

Eujácio Simões

Expedido Júnior
Luiz Buaiz

Neison Meurer
Roberto Balestra

Taivane Albuquerque
1 vaga

Francisco Horta

Secretária: Angela Mancuso
Local: Anexo 11 - sala 131-C
Telefone: 318-7063/7066

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nll 256-A, DE 1995, DO SENADO FEDERAL,
QUE "OUTORGA COMPETÊNCIA À UNIÃO,

PARA INSTITUIR CON~IBUIÇÃO PROVISÓ~IA
SOBRE MOVIMENTAÇAQ OU TRANSMISSAO

DE VALORES E DE CREDITOS E DIREITOS
DE NATUREZA FINANCEIRA".

Proposição: PEe-256195 Autor: Senado Federal,
Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
12 Vice-Presidente: Efraim Morais (PFL)
22 Vice-Presidente: José Linhares (PPB)
32 Vice-Presidente: Carlos Mosconi (PSDB)
Relator: André Puccinelli (PMDB)

Titulares Suplentes

Efraim Morais
Félix Mendonça
José Rocha
Júlio César
Roberto Jefferson
Rogério Silva
Ursicino Queiroz

Bloco (PMDBlPSDIPSL/PSC)
André Puccinelli Hermes Parcianello
Armando AbRio José Aldemir
DarcCsio Perondi Marcelo Teixeira
Genésio Bernardino Pinheiro Landim
Max Rosenmann saraiva Felipe
Udson Bandeira Tetê Bezerra

Bloco (PPBIPL)
Alcione Athayde
Francisco Dornelles
José Linhares
Márcio Reinaldo Moreira
Pedro Canedo
Roberto Campos

João Pizzolatli
João Ribeiro

Roberto Campo~

2 vagas

AntOnio Aureliano
Cunha Lima

Marconi Perlllo
Zé Gerardo

Betinho Rosado
Chico da Princesa

José Carlos Aleluia
José Tude
Lima Netto

Murllo Pinheiro
Werner Wanderer

Henrique Eduardo Alves
Oscar Andrade

Paulo Trtan
Pedro lrujo

2 vagas

PPB

PSDB

PMDB

Aracely de Paula
Dumo Pisaneschi
Eliseu Resende
Félix Mendonça
João Maia
Jonival Lucas
José Carlos Coutinho

Alberto Silva
Anfbal Gomes
AntOnio Brasil
Carlos Nelson
Marcelo Teixeirá
Roberto Paulino

Basmo Villani
Carlos Camurça
Enivaldo Ribeiro
Marcos Medrado
Salatiel Carvalho

AntOnio Feijão
L8Õnidas Crlstino
Mário Negromonte
Paulo Feij6

PT PSDB

Carlos Santana
Fernando Ferro
Luiz Mainardi

José MaurCcio
LeonelPavan

Pedro Valadares

Haroldo Lima

PDT

PSB

PCdoB

João Coser
Alexandre santos Ceci Cunha
B.Sá Marconi Perlllo

Luciano Zica Carlos Mosconi Roberto Rocha
Teima de Souza Osmânio Pereira Sebastião Madeira

Vicente Arruda Silvio Torres

Airton Dipp PT

Fernando Lopes Eduardo Jorge 3 vaga (s)
Humberto Costa

Ricardo Heráclio José Augusto

PDT

Socorro Gomes Serafim Venzon LeonalPavan



PC:doB

Sérgio Miranda Agnelo Queiroz

Secretária: Edla Calheiros Bispo
Local: Serviço Com. Esp. - Anexo li,Sala 120-B
Telefones: 318-7066 318·7067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR À PROPOSTA DE
EMENDA À CON~TI'rUlçÃO N!217195, QUE

"ALTERA PARAGRAFOS PRIMEIRO E
SEGUNDO DO ART. 45 DA CON~TlTUIÇÃO
FEDERAL" (FIXANDO EM NO MINIMO 5 E

NO MÁXIMO 47 O NÚMERO DE DEPUTADOS
EM CADA UNIDADE DA FEDERAÇÃO)

Proposição: PEC-17195 Autor: Antônio Joaquim
Presidente: Paulo Gouvêa (PFL)
22 Vice-Presidente: Cunha Lima (PPB)
32 Vice-Presidente: Francisco Silva (PPB)
Relato~: AntOnio Brasil (PMDB)

Titulares Suplentes

PFI.IPTB

José Tude
Júlio César

Mendonça Filho
Roberto Fontes

Candinho Mattos (PSDB)
Darcfslo Perondi

1 vaga

PMDB

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROFE
RIR PARECER A PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇ~O N2 57, DE 1995, QUE,"DÁ

NOVA REDAÇAO AO ARTIGO 14, PARAGRA
FOSPRIMEIRO E SEGUNDO E ACRESCENTA

INCISO" (VOTO FACULTATIVO).

Prop'oslção: PEC-S7J95 Autor: Emerson Olavo

Presidente: João Almeida (PMDB)
12 Vice-Presidente: Orclno Gonçalves (PMDB)
22 Vice-Presidente: José de Abreu (PSDB)
32 Vice-Presidente: Benedito Guimarães (PPB)
Relator: Enedito de Lira (PFL)

Titulares Suplentes

Bloco (PFUPTB)

AntOnio Joaquim Araújo
Aracely de Paula
Benedito de Lira
Hugo Lagranha

Emerson Olavo Pires
João Almeida
Orclno Gonçalves

Ricardo Haráclio

~ISB

Sérgio Guerra

CariosMelles
Hilário Coimbra
Osmir Lima
Paulo Gouvêa

Aroldo Cedraz
José Coimbra Alzira Ewerton

José Mendonça Bezerra Benedito Guimarães
Roberto Fontes

PPB

PSDB

Darci Coelho
2

AntOnio Brasil
Olavo Calheiros
Udson Bandeira

PI\IIDB

PPB

Carios Apolinário
Genésio Bemardino

1 vaga

José de Abreu
1 vaga

João Fassarella
Sandra Stariing

PT

Celso Russomanno
Vicente Arruda

Ana Julia
João Paulo

Benedito Guimarães
Felipe Mendes
Francisco Silva

Carios Airton
Pedro Valadares (PSB)

1 vaga
Matheus Séhmidt

PDT

Bloco ,(PSBIPMN)

Coriolano Sales

Bloco (PLlPSDIPSC)

Eujácio Simões Expedido Júnior (PPB)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Esp. Anexo 11 Salas 131-C/135-C
Telefone: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE

EMENDA À_CONSTITUiÇÃO 169-A, DE_1995,
QUE "DISPOE SOBRE A REMUNERAÇAO DE
VEREADORES E PREFEITOS MUNICIPAIS".

Proposição: PEC-169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcfsio Perondi (PMDB)
12 Vice·Presidente: JOSG Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: AntOnio Carlos Pannunzio (PSDB)
Relator: João Maia (PFL)

PSDB

Cunha Lima (PPB) Adroaldo Streck
Roberto Brant Alexandre Santos

PT

João Paulo Carios Santana
José Fritsch Domingos Dutra

PDT

Airton Dipp 1 vaga

Bloco (PSBIPMN)

José Carios Sabóia Nilson Gibson

Bloco (PLlPSDIPSC)

Francisco Horta Eujácio Simões

Secretário: Mário Drausio Coutinho
Local: Anexo 11- Salas 131-C/135-C
Telefone: 318-7065/7066/7052

1 vaga Gervásio Oliveira



Titulares Suplentes Bloco (PPBlPL)

José Machado
Tilden Santiago

Matheus SChmidt

Nan Souza (PSL)
2 vagas

Arthur Virgnio
Celso Russomanno

1 vaga

PDT

PT

Enivaldo Ribeiro
José Teles
1 vaga

PSDB

José Maurício

Luiz Mainardi
Paulo Bernardo

Antônio Carlos Pannunzlo
Ayrton Xerez
1 vaga

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Silva
Local: servo Com. Especiais - Anexo 11 Sala 131
Telefone: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A ACOMPANHAR OS
PROCEDIMENTOS RELATIVOS À

DEMARCAÇÃO DAS TERRAS INDíGENAS E
AS QUESTÕES DECORRENTES

DESTE PROCESSO

Coordenador: Sarney Filho (PFL)

Benedito Guimarães (PPB)
Carlos Airton (PPB)
Davi Alves Silva (PPB)
Gilney Viana (PT)
salomão Cruz (PSDB)
sarney Filho (PFL)
Sebastião Madeira (PSDB)
Silas Brasileiro (PMDB)

Secretária: Edla Calheiros Bispo
serviço de Comissões Especiais: Anel«> 11-Sala 131-e - AJa Nova
Telefones: 318-7066/7065/7052

COMISSÃO EXTERNA

DESTINADA A FAZER LEVANTAMENTO DAS
OBRAS INACABADAS DO GOVERNO FEDERAL
Coordenador: Deputado Carlos Alberto

Albérico Cordeiro
Márcio Fortes
Ivo Mainardi
Carlos Alberto
Cunha Bueno
Fernando Ferro
Aroldo Cedraz
S/mara Ellery

Secretário: José Maria Aguiar de Castro
Serviço de Comissões Especiais-Anexo 11- salas 131-et135-C
-Ala Nova
Telefones: 318-7065/7061

Bloco (pFLlPTB)

Célia Mendes
Costa Ferreira
Femando Gomes
João Maia

João Mellão Neto
José Jorge
José Tude

Rubem Medina

Bloco (PMDBlPSDIFSL/PSC)

Darcísio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Rltzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)

Bloco (PPBIPL)

Enivaldo Ribeiro Nan Souza (PSL)
José Teles 2 vagas
1 vaga 2 vagas

PSDB

Antônio Carlos Pannunzio Arthur Virgnio
Ayrton Xerez Celso Russomanno
1 vaga 1 vaga

PT

Luiz Mainardi José Machado
Paulo Bernardo Tilden Santiago

PDT

José Maurício Matheus SChmidt

PSB

Nilson Gibson Bosco França (PMN)

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Servo Com. Especiais-Anexo 11 Sala 1-31
Telefone: 318-7066/7067/7052

COMISSÃO ESPECIAL

COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A
PROFERIR PARECER À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUiÇÃO Nl! 169-A,

DE 1995, QUE "DISPOE SOBRE A
REMUNERAÇÃO DE VEREADORES E

PREFEITOS MUNICIPAIS".

Proposição: PEC·169195 Autor: Fernando Gomes

Presidente: Darcísio Perondi (PMDB)
12 Vice-Presidente: José Luiz Clerot (PMDB)
22 Vice-Presidente: José Teles (PPB)
32 Vice-Presidente: Antonio Carlos Pannunzjo (PSDB)
Relator: João Maia (PFL) .

Titulares Suplentes

Bloco (PFLlPTB)

Célia Mendes
Costa Ferreira
Fernando Gomes
João Maia

João Mellão Neto
José Jorge
José Tude

Rubem Medina

Bloco (PMDBJPSDIF5L/PSC)

Darcísio Perondi Orcino Gonçalves
José Luiz Clerot Paulo Rltzel
Nestor Duarte Roberto Rocha (PSDB)



, "
DIARIO DA CAMARA DOS DEPUTADOS

PREÇO DE ASSINATURA

SEMESTRAL

Assinatura si o porte R$31,OO

Porte do Correio R$ 96,60

Assinatura c!porte R$ 127,fIJ (cada)

Valor do número avulso R$ 0,30

Os pedidos devemseracompanhados de chequepagável emBrasílla, Nota de Empenho ou Ordem dePagamento
pela Caixa EconÔmica Federal-Agência 1386- PAB-CEGRAF, conta corrente nO 920001-2 elou pelo Banco do Brasil
- Ag~da 0452-9 - CENTRAL, conta corrente nO 5556020414, a favor do

"CENTRO GRAFICO DO SENADO FEDERAL

Praça dos Três Poderes - Brasílla - DF
CEP: 70160-900

Maiores infonnações pelos Telefones (061) 311-3738 e 311-3728 na Supervisão de Assinaturas e Distribuição de
Publicações - Coordenação de Atendimento ao Usuário.



EDiÇÃO DE HOJE: 160 PÁGINAS


