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1- ATA DA 378 SESSÃO DA CÂMARA DOS DEPU
TADOS, DA 18 SESSÃO LEGISLATIVA DA 50" LEGISLA
TURA, EM 12 DE ABRIL DE 1995

I - Abertura da Sessão
11 - Leitura e assinatura da ata da sessão anterior
In - Leitura do Expediente

OFÍCIOS

N° 634195 - Do Senhor Deputado Ubiratan Aguiar, Vice
Líder do PSDB, solicitando a substituição do Deputado Eduardo
Barbosa pelo Deputado Herculano 4nghinetti na Comissão de
Agricultura e Política Rural.

N° 636195 - Do Senhor Deputado Ubiratan Aguiar, Vice
Líder do PSDB, solicitando a substituição do Deputado Herculano
Anghinetti pelo Deputado Eduardo Barbosa na Comissão de Segu
ridade Social e Família.

N° 138/95- Do Senhor Deputado Fernando Lyra, Líder do
Bloco Parlamentar (pSBIPMN), indicando os Deputados que inte
grarão a CPI destinada a investigar a arrecadação e destinação da
verba referentes a direitos autorais, principalmente no que se refe
re à atuação do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição 
ECAD.

N° 74/95- Do Senhor Deputado Mauricio Campos, Presi
dente da Comissão de Defesa Nacional, comunicando que decla
rou prejudicado o PDL n° 431/94.

N° 15/95 - Do Senhor Deputado Candido Mattos, infor
mando troca do nome parlamentar.

N° 21/95[-:- Do Senhor Deputado Zé Gomes da Rocha, soli
citando prorrogaxão de licença.

REQUERIMENTOS

- Do Senhor Deputado Koyu lha, solicitando o desarquiva
meno d,:"s Projetos de Lei de sua autoria.

- Do Senhor Deputado Wàldomiro Fioravante, solicitado o
desarquivamento dos projetos que relaciona.

PROJETOS APRESENTADOS

Projeto de Lei nO .161, de 1995 (Do Sr. Alexandre Ceranto)
- Dispõe sobre a obrigatoriedade de execução do Hino Nacional
nos estabelecimentos de ensino, e dá outras providências.

Projeto de Lei nO 162, de 1995 (Do Sr. Alexandre Ceranto)
- Estabelece exigência para a expedição dos certificados de con
clusão dos cursos de 20 Grau e de bacharel em Letras e Ciências
Pedagógicas.

Projeto de Lei n° 163, de 1995 (Do Sr. Alexandrde Ceranto)
- Introduz alterações no art. 20 da Lei n° 4.771, de 15 de setembro
de 1965 - Código Florestal.

Projeto de Lei nO 164, de 1995 (Do Sr. Alexandre Ceranto)
- Determina que, nas propriedades rurais com mais de dez hecta
res de extensão, pelo menos vinte por cento da área respectiva se
jam destinados à produção de alimentos.

Projeto de Lei n° 165, de 1995 (Do Sr. Paulo Paim) - Altera
disposição da Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991, que "dispõe
sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a ela
pertinentes", relativa ao pagamento de impostos, taxas e prêmio do
seguro que incidam sobre o imóvel.

Projeto de Lei n° 166, de 1995 (Do Sr. Candido Mattos) 
Regulamenta o disposto no inciso VII do art. 50 da Constituição
Federal.

Projeto de Lei n° 167, de 1995 (Do Sr. Candido Mattos)
Dispõe sobre a aplicação do disposto no inciso XXXIII do art. 50
da Constituição Federal.

Projeto de Lei n° 168, de 1995 (do Sr. Ivan Valente) - Dis
põe sobre procedimentos para recebimento de pequenos valores e
investimentos deixados por pessoas falecidas em instituições fi
nanceiras.

Projeto de Lei n° 169, de 1995 (Do Sr. Affonso Camargo) 
Revoga o parágrafo único do art. 118 da Lei nO 5.682, de 21 de ju
lho de 1971, e dá nova redação ao inciso III do mesmo artigo.

Projeto de Lei n° 170, de 1995 (Do Sr. Jackson Pereira)
Dispõe sobre a utilização de saldos do Fundo de Garantia do Tem
po de Serviço - FGTS, de empregados de bancos estaduas em pri
vatização.
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Projeto de Lei nO 171, de 1995 (Do Sr. Jackson Pereira)
Autoriza a criação de áreas de livre comércio em municípios loca
lizados na faixa de fronteira. do Brasil, nas condições que estipula.

Projeto de Lei nO 172, de 1995 (Do Sr.Jackson Pereira) 
Altera o parágrafo único do art. 6° da Lei nO 8.742, de 7 de dezem
bro de 1993, que "dispõe sobre a organização da Assistência So
cial e da outras providências."

Projeto de Lei nO 173, de 1995 (Do Sr. Fernando Diniz) -'
Toma obrigatória a realização de exame de acuidade visual nos
pré-escolares e escolares de 2 (dois) a 12 (doze) anos.

Projeto de Lei n° 174, de 1995 (Do Sr. Gonzaga Patriota) 
Considera equipamento de uso obrigatório os cintos de segurança
no territ6rio nacional, e dá outras p~ovidências.

Projeto de Lei nO 175, de 1995 too Sr. Benedito Domingos)
- Estabelece a proibição de fumar nO,interior de aeronaves, em
vôos domésticos, realizados por empresas aéreas brasileiras em
todo o territ6rio nacional. ,.

Projeto de Lei n° 176, de 1995 (Do Sr. José Genoíno) - Dis
põe sobre a opção de interrupção da gravidez.

Projeto de Lei nO 177, de 1995 (Do Srl Corauci Sobrinho) 
Altera o art. 2° da Lei nO 8.501, de 30 de nàvembro de 1992, que
"dispõe sobre a utilização de cadáver não reClamado, para fins de
estudos ou pesquisas científicas e dá outras providências".

Projeto de Lei n° 178, de 1995 (Do Sr. Corauci Sobrinho) 
Determina aos hospitais primários, secundários e ambulatórios
médicos públicos e privados a obrigatoriedade de contar com ci
rurgiões-dentistas em seu corpo clínico.

Projeto de Lei n° 179, de 1995 (Do Sr. Corauci Sobrinho)
l}evoga o parágrafo lOdo art. 1° da Lei n° 8.010, de 29 de março de
1990, e complementa o disposto no art. 17 do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, estabelecendo novas regras para a:linporta
ção de produtos destinados à pesquisa científica e tecnológica:

Projeto de Lei nO 180, de 1995 (Do Sr. Paulo Bernardo e
outros 6) - Estabelece nonnas para a realização de eleições riJ.lmi
cipais de 3 de outubro de 1996 e dá outras providências. _

Projeto de Lei n° 181, de 1995 (Do Sr. Newton Cardoso)
Proíbe a nomeação de pessoas vinculadas ao Sistema Financeiro
para çargos de direção do Banco Central do Brasil e estabelece
praws para ex-dirige~tes do Banco ocuparem cargos em institui-
ções de crédito privadas. .

Projeto de Lei nO 182, de 1995 (Do Sr.Edison Andrino)--:
Altera a Lei nO 8.078, de 11 de setembro de 1990, que "dispõe so
bre a proteção do consumidor, e dá outras providências":

Projeto de Lei n° 183, de 1995 (Do Sr. Cândido Mattos)
Regulamenta o disposto no inciso LXIII do art. 5° da Constituição
Federal.

Projeto de Lei nO 184, de 1995 (Do Sr. Cândido Mattos)
Altera a redação do parágrafo' 2° do artigo 15 da Lei nO 8.213, de
24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de Benefícios da
Previdências Social".

Projeto de Lei nO 185, de 1995 (Do Sr. Ivo Mainardi) 
Complementa o disposto nos artigos 227, 228 e 229 da Constitui-
ção Federal. .

Projeto de Lei nO 187, de 1995 (Do Sr. Chico Vigilante)
Toma obrigatório o uso do cinto de segurança em todo o territ6rio
nacional e dá outras providências. "

Projeto de Lei nO 188, dç 1995 (Do Sr. Zaire Rezende) 
Dispõe sobre a utilização do babaçu.

Projeto de Lei nO 189, de 1995 (Do Sr. Ushitaro Kamia)
Dispõe sobre proibições ao porte de armas de fogo e dá outras pro
vidências.

IV - Pequeno Expediente
JOSÉ GENOÍNO - Artigo "O Governo precisa governar",

de autoria do orador, publicado no Jornal da Tarde, sobre os 100
dias do governo Fernando Henrique Cardoso.

SILVIO ABREU - Rejeição, pelo Congresso Nacional, da
Medida Provisória nO 938, de 1995, que estabelece alterações na
legislação relativa ao ensino superior.

BETO MANSUR - Conveniência da retenção, pelo Minis
tro Odacir Klein, dos Transportes, da proposta de contra~ de ade
são que pennite à Companhia Siderúrgica Paulista - COSIPA 
operar com cargas de terceiros, em seu terminal privado, enquanto
a empresa não saldar sua dívida para com a Companhia Docas do
Estado de São Paulo - CODESP.

ARNALDO MADEIRA - Dificuldades enfrentadas pelo
Governador Mário Covas, do Estado de São Paulo, para pagamen
to do frlncionalismo do Estado.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Esclarecimentos ao Ple
nário sobre a Ordem do Dia.

GILNEY VIANA - Criação de Área de Livre Comércio em
Cáceres, Estado do Mato Grosso. Problemática social do Município.

ALCIDES MODESTO - Caráter tendencioso de notícias
veiculadas pela imprensa relativas à derrubada do veto presiden
cial ao § 2° do art. 16 do Projeto de Lei de Conversão nO 11 à Me
dida Provisória nO 482, de 1994, sobre o Plano Real.

BETINHO ROSADO - Injustiça de matérias veiculadas
pela imprensa, contráriaS aos mcentivos fiscais concedidos à Zona
Franca de Manaus.

DOMINGOS DUfRA - Assinatura, pelo Presidente Fer
nando Henrique Cardoso, de decretos sobre desapropriação de ter
ras para fins de reforma agrária. Retirada de processos constantes

.em lista de,desapropriações no Estado do Maranhão.
OLAVIO ROCHA - Carta da SI"" Marlene Gomes de Al

meida, Coordenadora do Comitê em Defesa das Crianças Altami
renses, acerca de "rimes Tll'l;lticados conlra crianças e adolescentes
no Município de Altamira, Estado do Pa~. '

TlLDEN SANTIAGO - Reportagem "Globo domina IJ;ler
cado e caminha para monop6lio na exploração de TV a cabo", pu
blicada no jornal Folha de S. Paulo.

JARBAS LIMA - Desabafo do orador contra adjetivação
dirigida pelo Presidente da República a Parlamentares brasileiros.

ÁIRTON DIPP - Urgente adoção de providências gov;ertla
mentais para o fornecimento de formulários utilizados para con
cessão.de bepeficios aos portadores de .iiéficiência e aos idosos
com setenta anos. ou ma~s. Criação,· nq ilrUbitç d8.. Comissão, de
Agricultura e Política R]lral da Casa, de subcomissão destina4a" ao
exame de assuntos de interesse dos pequenos produtores.

,ARNALDO MADEIRA - Questão de ordem sobre exigên
cia de apreciação, pela Mesa, de pronunciamento do Deputado Jar
bas Lima, tendo em vista o art. 73, inciso XII, do Regimento
Interno, que proíbe referências descorteses ou injuriosas a mem
bros dos Poderes da República.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Solicitação das notas ta
quigráficas referentes a discurso do Deputado Jarbas Lima.

JARBAS LIMA (pela ordem) - Pedido de apreciação conjun
ta, pela Mesa, de pronunciamento do orador e de declarações do Pre
sidente Fernando Henrique Cardoso sobre a atuação da Casa.

PRESIDENIE (Ronaldo Perim) - Resposta ao Deputado
Jarbas Lima.

PAES LANDIM- Visita do Ministro José Eduardo de An
drade Vieira, da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, e do Presidente do Banco do Nordeste do Brasil S/A, Sr.
Byron Queiroz, à região de cerrado do Estado do Piauí. Conclusão
da BR-135, entre os Estados da Bahia e do Piauí. Sentido da inter
pretação do Ministro José Eduardo de Andrade Vieira da declara
ção do Presidente da República sobre derrubada de v~to



rum.
PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Intempestividade do pe-

dido do Deputado Feu Rosa.
vm - Encerramento
2-ATOS no PRESIDENTE
a) Exonerações: José Cavalcante de Lhna, Maria Djanira

de LiII\3- Ferreira.
b) Dispensas: José Maria Aguiar de Castro, Maria Helena

Coutinho de Oliveira.
c) Nomeações: José Cavalcanti de Lima, Maria Djanira de

Lima Ferreira, Maria de Lourdes Plácido Silva.
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DOS: TIIEODORICO FERRAÇO; MAURÍCIO REQUIÃO, AU
GUSTO VNEIROS; AGNELO QUEIROZ; EDSON EZEQUIEL
EOurnOS.

vn- Comunicações Parlamentares
MARILU GUIMARÃES - A pessoa humana como centro

e referência para avaliação de mérito de ações políticas. Participa
ção da oradora na Segunda Sessão Mundial Preparatória da Confe
rência Mundial da Mulher, em Nova Iorque, Estados Unidos da
América. .

ALDO RE~ELO (Como Líder) - Submissão do Governo
brasileiro diante das exigências dos Estados Unidos da América
para aprovação de lei ~obrepatentes e propriedade industrial.

CÁSSIO CUNJ;IA UMA - Improcedência de matéria vei
culada pelo Jornal Nacional, da Rede Globo de Televisão, a pro
pósito do quadro educacional no Estado da Paraíba. Excelência do
trabalho realizado pelo ex-Governador Ronaldo Cunha Lima na
área da educação.

GONZAGA PATRIOTA - Liberação de recursos, pelo Mi
nistro José Serra, do Planejamento e Orçamento, para conclusão
das obras da Adutora do Oeste, nó Estado de Pernambuco.

JOSÉ FRITSCH - Corte de recursos orçamentários destina
dos à educação.

MARIA LAURA - Criação pelo Governo Cristovam Buar
que, do Distrito Federal, de grupo de trabalho encarregado da for
mulação do projeto piloto da Universidade Aberta. Ações do
Governador no setor educacional.

SARNEY FILHO - Vinculação da credibilidade da popula
ção brasileira na democracia 1:10 sucesso do Plano Real. Sustenta
ção do Congresso Nacional ao plano de ,estabilização econômica.

AGNELO QUEIROZ f" Interferência do Tribunal de Justiça
do Distrito Federal nos trabalhps da CP! da Câmara Distrital desti
nada a a.\?urar grilagem de terras.

SERGIO CARNEIRO - Gravidade da declaração do Presiden
te Fernando Henrique Cardoso a Parlamentares do E~uido da Bahia
acerca da pouca disponibilidade mensal de recursos da União panl
atendimento às demandas da sociedade brasileira. Situação dos imó
veis pertencentes à União. Redefmição das atribuições da União, dos
Estados e Municípios brasileiros. Posicionamento do PDT diante das
propostas de refonna constitucional.

ALDO ARANTES - Homenagem póstuma aos opositores
da ditadura militar mortos na Guerrilha do Araguaia. Contrarieda
de do PCdoB às propostas de refonna política do Governo Fernan
do. Henrique Cardoso.

AUGUSTO CARVALHO - Contestação, em relatório do Tri
bunal de Contas da União, ãos mímeros relativos à situação fmanceira
da Previdência Social apresentados pelo Governo Federal.

CHICO VIGILANTE (pela ordem) - Relatório do Tribunal
de Contas da União contestatório 9o0s números apresentados pelo
Governo Federal sobre a situação fInanceira da Previdência Social
para justificação clã nãó-concessão do reajuste do valor do salário
mínimo para 100 reais.

FEU ROSA (pela ordem) - Pedido de verifIcação de quo-
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presidencial pelo Congresso Nacional.
PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Prorrogação do período

destinado ao Pequeno Expediente.
CONFúCIO MOURA - Aplausos ao Governo Fernando

Henrique Cardoso pela iniciativa de implantação de política de re
forma agrária no Estado de Rondônia.

EDSON EXEQUIEL - Conseqüências do corte das emen
das de parlamentares ao Orçamento Geral da União. Maior aten
ç;ão do Governo Federal ao Estado do Rio de Janeiro. Prioridade
da reforma fiscal e tributária.

OSVALDO REIS - Importância da Ação Paramaçônica Ju
venil- APJ - na fonnação de crianças e jovens brasileiros. Aplau
sos ao Desernbargador Francisco Murilo Pinto, Soberano
Grãl'!-Mestre do Grande Oriente do Brasil, pelo empenho na reali
zação do programa apejotista.

HERMES PARCIANELLO - Protesto contra intromissão
dos Conselhos Regional de Medicina e de Odontologia, e da Asso
ciação Médica do Paraná, refratários à abertura dos cursos de Me
dicina e Odontologia na Universidade Estadual do Oeste do
Paraná - UNIOESTE.

ANTÕNIO BRASIL - Inaceitabilidade das reformas cons
titucionais, propostas pelo Governo, sem prévia e aprofundada dis
cussão das matérias.

DOMINGOS LEONELU - Posicionamento democrático
do Presidente Fernando Henrique Cardoso com relação ao êon
gresso Nacional.

MIGUEL ROSSETTO - Apresentação ao Supremo Tribu
nal Federal, pelo orador, de Ação Direta de Inconstitucionalidade
da Medida Provisória n° 964, de 1995, que prevê a apropriação,
pelo Caixa do Tesouro, de recursos do Fundo de Amparo ao Tra
balhador - FAT. Amíncio da apresentação, na Comissã<? de Traba
lho, de Administração e SeIYiço Público, de requerimento de
convocação de autoridades. governamentais para esclarecimento
acerca das conseqüências da medida.

ADYLSON MOTTA (pela ordem) ~ Indagação à Presidên
cia sobre petíodo de apresentação ae proposições e pauta dos tra
balhos da sessão.

PRESIDENTE (Ronaldo) Perim) - Resposta ao Deputado
Adylson Motta.

HUGO BIEHL - Inauguração do Centro de Fonnação Pro
fissional do SeIYiço Nacional de Aprendizagem Comercial - SE
NAC - no Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina.

MOREIRA FRANCO - Clima de insegurança vivido pelo
magistério brasileiro diante das propostas governamentais de mu
dança nas regras do sistema previdenciário.

PAULO ROCHA- Anúncio de encaminhamento ao Minis
tério dos Transportes de requerimento de informações sobre a
construção da Hidrovia Araguaia-Tocantins.

FRANCISCO DORNELLES - Revisão, pelo Prefeito César
Maia, do Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, da
cassação da autonomia dos taxistas. Contrariedade à decisão do Con
faz de negar isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS - para carros novos adquiridos por taxistas.

, AUGUSTO VIVEIROS - Elogio à Administração César
Maia, na Prefeitura do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

V - Grande Expediente
MARCELO DEDA - Modelo neoliberal de governo, prati

cado pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, subserviente a
interesses norte-americanos. Manutenção do monopólio estatal do
petróleo. Propostas do PT para modificação dos dispositivos cons
titucionais referentes a monopólios e empresas estatais.

VI - Ordem do Dia
APRESENTARAM PROPOSIÇÕES OS SRS. DEPUTA-
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d) Designaçõês por Acesso: José Maria Aguiar de Castro, 23/95, em 12-4-95.
Maria Helena Coutinho de Oliveira. b) Comissão de Relações Exteriores, nO 7/95, em 12-4-95.

3 - REQUERIMENTOS DE JNFORMAÇÕES nOs 189, c) Comissão de Seguridade Social e Família, nO 6/95, em
190, 192, 194, 197, 199,201,202, 204, 206, 207, 209, 212, 214, 12-4-95.
216 a 219, 221, 222, 225, 226, 231 a 233, de 1995, com pareceres d) Comissão de Trabalho, de Administração e SelViço Pú-
e despachos. blico, nOs 11 e 12 de 1995, em 12-4-95.

COMISSÕES 5 - MESA
4 - Distribuição de Projetos 6 - LÍDERES E VICE-LÍDERES
a) Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, nO 7 - COMISSÕES

Piauí

Sergipe

B. Sá - PP; Felipe Mendes - PPR; Paes Landim - Bloco-

Marcelo Deda - M.

PFL.

Alagoas

Ceci Cunha - PSDB; Moacyr Andrade - PPR; Talvane Al
buquerque - PP.

Bahia

Alcides Modesto - PT; Beto Lelis - Bloco - PSB; Coriola
no Sales - PDT; Domingos Leonelli - PSDB; João Leão - PSDB;
,José Rocha - Bloco - PFL; Manoel Castro - Bloco - PFL; Mário
Negromonte - PSDB; Pedro Irujo - PMDB; Prisco Viana - PPR;
Roberto Santos - PSDB; Sérgio Carneiro - PDT; Simara Ellery
PMDB.

Rio Grande do Norte

Augusto Viveiros - Bloco - PFL; Betinho Rosado - Bloco
- PFL; Henrique Eduardo Alves - PMDB; Iberê Ferreira - Bloco
-PFL.

Paraíba

Álvaro Gaudêncio Neto - Bloco - PFL; Cássio Cunha Lima
- PMDB; José Luiz Clerot:-.PMDB.

Pernambuco

.Antônio Geraldo - Bloco - PFL; Gonzaga Patriota- Bloco
- PSB; Humberto Costa - PT; Inocêncio Oliveira - Bloco - PFL;
Roberto Fontes - Bloco - PFL; Roberto Magalhães - Bloco 
PFL.

Minas Gerais

Antônio do Valle - PMDB; Bonifácio de Andrada - Bloco
- PTB; Carlos Mosconi - PSDB; Eduardo Barbosa - PSDB; Fer
nando Diniz - PMDB; Hugo Rodrigues da Cunha - Bloco - PFL;
Jaime Martins - Bloco - PFL; Jair Siqueira - Bloco - PFL; Már
cio Reinaldo Moreira - PP; Odebno Leão - PP; Raul Belém 
Sem Partido; Sérgio Miranda - PCdoB; Silas Brasileiro - PMDB;
Sílvio Abreu - PDT; Tilden Santiago - PT.

Espírito Santo

Feu Rosa - PSDB; João Coser - PT; Luiz Durão - PDT;
Roberto Valadão - PMDB.

Ceará

Roraima

Ata da 373 Sessão, em 12 de abril de 1995
Presidência dos Srs.: Ronaldo Perim, }O Vice-presidente

e Robson Tuma, }O Suplente deSecréilírío

Às 14 HORAS COMPARECEM OS SENHORES.:
Luis Eduardo
Ronaldo Perim
BetoMansur
Wilson Campos
Benedito Domingos

Antônio Balhinann - PSDB; Firmo de Castro - PSDB;
Jackson Pereira - PSDB; José Linhares - PP; Leônidas Cristmo
PSDB; Pimentel Gomes - PSDB.

Amazonas

Arthur Virgílio Neto - PSDB; Átila Lins - Bloco - PFL;
Euler Ribeiro - PMDB; Paudemey Avelino - PPR.

Rondônia

Confúcio Moura - PMDB.

Acre

Célia Mendes - PPR; Chicão Brígido - PMDB; João Maia
- PMDB; Zila Bezerra - PMDB.

Tocantins

Antônio Jorge - PPR; Dolores Nunes - PP; Freire Júnior
PMDB; João Ribeiro - Bloco - PFL; Melquiades Neto - PPR; Os
valdo Reis - PP; Udson Bandeira - PMDB. .

Maranhão

Davi Alves Silva - Bloco - PFL; Domingos Dutra - PT;
Magno Bacelar - PDT.

Elton Robnelt - Bloco - PSC; Francisco Rodrigues - Bloco
- PSD; Luciano Castro - PPR; Salomão Cruz - Bloco - PFL.

Amapá

Antonio Feijão - Bloco - PTB; Eraldo Trindade - PPR; Fá
tima Pelaes - Bloco - PFL; GelVásio Oliveira - Bloco - PSB; Mu
rilo Pinheiro - Bloco - PFL; Valdenor Guedes - PP.

Pará

Anivaldo Vale - PPR; Antônio Brasil- PMDB; Benedito
Guimarães - PPR; Giovanni Queiroz - PDT; Hilário Coimbra 
Bloco - PTB; Olávio Rocha - PMDB; Paulo Titan - PMDB; Rai
mundo Santos - PPR.



Abril de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quint.t-feira 13 6321

Rio de Janeiro

Conceição Tavares - PT; Edson Ezequiel- PDT; Francisco
Dornelles - PPR; Itamar Serpa - PDT; Jandira Feghali - PCdoB;
Márcia Cibilis Viana - PDT; Milton Temer - °PT; Roberto Jeffer- o

son - Bloco - PTB.

São Paulo

Alberto Goldman - PMDB; Aldo Rebelo - PCdoB; Antô
nio Carlos Pannunzio - PSDB; Arlindo Chinaglia - PT; Arnaldo
Madeira - PSDB; Celso Daniel- PT; Corauci Sobrinho - Bloco
PFL; Franco Montoro - PSDB; Hélio Bicudo - PT; João Paulo
PT; José Am'bal- PSDB; José Genoíno - PT; Marcelo Barbieri
PMDB; Marta Suplicy - PT; TeIma de Souza - PT; Tuga Angera
mi - PSDB; Welson Gasparini - PPR.

Mato Grosso

Gilney Viana - PT; Rogério Silva - PPR.

Distrito Federal

Augusto Carvalho - PPS; Jofran Frejat - PP; Osório Adria
no - Bloco - PFL.

Goiás

Marconi Perillo - PP; Sandro Mabel- PMDB.

Mato Grosso do Sul

Andre Puccinelli - PMDB; Flávio Derzi - PP; Marilu Gui
marães - Bloco - PFL.

Paraná

Abelardo Lupion- Bloco - PFL; Antonio Ueno- Bloco- PFL;
Dilceu Sperafico - PP; Elias Abrahão - PMDB; Hermes Parcianello
PMDB; João Iensen- Bloco- PTB; Mauricio Requião- PMDB.

Santa Catarina

Edinho Bez - PMDB; Hugo Biebl- PPR; José Carlos Vieira
Bloco - PFL; José Fritsch - PT; Luiz Henrique - PMDB; Paulo
Bauer- PPR; Paulo Gouvea- Bloco- PFL; Valdir Colatto- PMDB.

Rio Grande do Sul

Adylson Motta - PPR; Aírton Dipp - PDT; Augusto Nardes
- PPR; Carlos Cardinal- PDT; Darcísio Perondi - PMDB; Esther
Grossi - PT; Germano Rigotto - PMDB; Ivo Mainardi - PMDB;
Jarbas Lima - PPR; Miguel Rossetto - PT; Paulo Paim - PT; Wil
son Cignachi - PMDB; Yeda Crusius - PSDB.

I - ABERTURA DA SESSÃO

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A lista de presen
ça registra o comparecimento de 164 Senhores Deputados.

Está aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus e em nome do Povo Brasileiro ini

ciamos nossos trabalhos.
O Sr. Secretário procederá à leitura da ata da sessão anterior.

11 - LEITURA DA ATA

O SR. SILVIO ABREU, servindo como 20 Secretário, pro
cede à leitura da ata da sessão antecedente, a qual é, sem observa
ções, aprovada.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Passa-se à leitura
do expediente.

O SR. síLVIO ABREU, servindo como 10 Secretário, pro
cede à leitura do seguinte

IH - EXPEDIENTE

OFICIOS

Do Deputado Ubiratan Aguiar, Vice-Líder do PSDB,
nos seguintes termos:

OF. PSDBIIIN° 634195
Brasília, 10 de abril de 1995

A Sua Excelência Q Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de àctermi

nar a substituição do Deputado EDUARDO BARBOSA pelo De
putado HERCULANO ANGHINETTI, como membro suplente,
na Comissão de Agricultura e Políti~a Rural.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço. - Deputado Ubiratan Aguiar, Vice
Líder do PSDB.

OF. PSDBIIIN° 636/95
Brasília, 10 de abril de 1995

Senhor Presidente,
Venho solicitar a Vossa Excelência a gentileza de determi

nar a substituição do Deputado HERCULANO ANGHINETTI
pelo Deputado EDUARDO BARBOSA, como membro suplente,
na Comissão de Seguridade Social e Família.

Na oportunidade, reitero a Vossa Excelência manifestações
de elevada estima e apreço. - Deputado Ubiratan Aguiar, Vice
Líder do PSDB.

Do Deputado Fernando Lyra, Líder do Bloco Parlamen
tar (PSBIPMN), nos seguintes termos:

OFILIPSBI 138195
Brasília, 4 de abril de 1995

ASua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
M.D. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência a indica,.

ção dos Deputados UBALDINO JÚNIOR, na condição de titular,
e NILSON GIBSON, como suplente, para integrarem a Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigar a arrecadação e destina
ção da verba referente a direitos autorais, principalmente no que se
refere à atuação do Escritório Central da Arrecadação e Distribui
ção - ECAD (Requerimento CPI n° 5/95 - Deputado Eraldo Trin~

dade e outros).
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência

protestos de apreço.
Atenciosamente, - Deputado Fernando Lyra, Líder do

PSDB.
Do Sr. Deputado Maurício Campos, Presidente da Co

missão de Defesa Nacional, nos seguintes termos:
Of. CDN-P/074195

Brasília, 10 de abril de ~995

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 164, I, do Regimento Interno, comunico

a V. Ex& que declaro prejudicado o Projeto de Decreto Legislativo
nO 431/94 - da Comissão de Relações Exteriores (Mensagem nO
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1.018193) - que "autoriza o envio de 25 oficiais das Polícias Mili
tares dos Estados e do Distrito Federal para integrarem a Operação
das Nações Unidas em Moçambique - ONUMOZ".

Em anexo, estudo sobre a matéria da Assessoria Legislativa
desta Casa.

Atenciosamente, - Deputado Mauricio Campos, Presidente.
DIRETORIA LEGISLATIVA
ASSESSORIA LEGISLATIVA

Origem: Presidência da Comissão de Defesa Nacional.
Tipo de Trabalho: consulta
Assunto: Prejudicialidade e Constitucionalidade do PDC nO

431194, da Comissão de Relações Exteriores.
Assessor: Dr. João Ricardo Carvalho de Souza
Data: 3 de abril de 1995

Introdução

A Presidência da Comissão de Defesa Nacional consulta
esta Assessoria Legislativa quanto à prejudicialidade e constitucio
nalidade do Projeto de Decreto LegisJativo n° 431, de 1994, da
Comissão de Relações Exteriores, o qual "autoriza o envio de 25
oficias das Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal
para integrar a Operação das Nações Unidas em Moçambique -
ONUMOZ. "

Para o atendimento da consulta formulada, esta resposta
está dividida em três tópicos principais. O primeiro faz um resumo
da Mensagem nO 1.018/93 do Poder Executivo, que deu origem ao
PDC nO 431194, e sua tramitação na Câmara dos Deputados. O se
gundo trata da prejudicialidade do PDC; e, o terceiro tece conside
rações sobre a constitucionalidade da proposição.

Encerrando a resposta à consulta esta Assessoria apresenta
suas conclusões sobre o Projeto em apreciação.

Resumo do Conteúdo e Tramitação da Mensagem nO
1.018194, do Poder Executivo

A Mensagem nO 1.018, de 1993, encaminhou à Câmara dos
Deputados a informação de que o Secretário-Gera1 das Nações Uni
das, Boutros Ghali, solicitou a colaOOração do Govemo brasileiro, no
sentido de que fosse autorizado o envio de vinte e cinco oficiais das
Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal para integrar a
Operação das Nações Unidas em Moçambique - ONUMOZ.

O pedido do Sr. Secretário-Geral da ONU era respaldado na
Resolução n° 882, do Conselho de Segurança, que defmiu um ca
lendário para o processo de paz naquele país e indicou a necessi
dade de um contingente de cento e vinte e oito policiais dos
Estados-Membros da Organização.

Em face da solicitação, e reconhecidos os beneficios que o
seu atendimento traria para a posição do Brasil, junto àquela Orga
nização internacional, a Presidência da República determinou que
fossem tomadas as providências necessárias para a mobilização do
contingente solicitado.

A mensagem também identificou as fontes de financiamen
to das despesas. Seguindo a prática habitual das Nações Unidas, o
pagamento do soldo básico do oficial correria por conta dos Esta
dos-Membros cedentes dos oficiais e as despesas de transporte e
de diárias, à conta dà ONU.

Encerrando sua mensagem, o Poder Executivo declara:
• '. I

"Ao autorizar o "envio de pessoal das Polícias
Militares dos Estados e do Distrito Federal, creio ser mi
nha responsabilidade manter Vossas Excelências per
manentemente informados sobre as medidas que venho
tomando, em matéria de relações internacionais, para
que haja ampla coordenação entre os Poderes Executivo

e Legislativo, nesse campo, em benefício da execução
eficiente da política extema brasileira." (grifamos)

_ A Mensagem.no 1.018/93 foi remetida à Comissão de Rela
ções Exteriores. Nessa Comissão, por meio do pareCer do ilustre
Deputado José Telles, foi "autorizado o envio de 25 oficiais das
Polícias Militares dos Estados e do Distrito Federal para integrar a
Operação das Nações Unidas em Moçambique - ONUMOZ", nos
tllrmos do PDC nO 431/94.

O PDC nO 431194 foi despachado, em 28 de abril de 1994, à
Comissão de Finanças e Tributação, para fms de parecer terminati
vo quanto à adequação fmanceira ou orçamentária da proposição;
à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, para manifes
tação quanto à constitucionalidade ou juridicidade da matéria; e, à
Comissão de Defesa Nacional, para exame de mérito.

Em 15 de março de 1995 a Comissão de Finanças e Tribu
tação aprovou, por unanimidade, o parecer do Relator Deputado
Pedro Novais, pela adequação fmanceira e orçamentária.

Aguarda o PDC nO 431/94 parecer da CDN e da CCJR.

Da Prejudicialidadlf

A leitura cuidadosa da, Mensagem n° 1.018, de 21 de de
zembro de 1993, em especial dO seu último parágrafo, nos aponta
que o Poder Executivo ao enviar a mensagem em tela, ao Congres
so Nacional, já havia autorizado o envio dos oficiais policiais-mi
litares para Moçambique.

Com efeito, através de um levantamento, feito junto à As
sessoria Parlanientar da PM do DF, uma das Unidades Federativas
que contribuiu para a mobilização do efetivo enviado para Mo
çambique, ficou constatado que:

a) O Govemo brasileiro, em atendimento à solicitação do
Secretário-Geral da ONU, enviou, em novembro de 1993, 28 (vin-
te e oitó) oficiais PM, assim distribuídos: . "

1) Alagoas - cinco oficiais;
2) Distrito Federal- sete oficiais;
3) Maranhão - dois oficiais;
4) Pará - sete oficiais;
5) Rio de Janeiro - sete oficiais.
b) Esse contingente retomou ao Brasil em novembro de

1994; ,
c) o Brasil, além desse contingente inicial de "inte e.oito

'oficiais, enviou, ainda, um éfetivo de 38{trinta e oito) oficiais po
liciais-n:iíÍit,ares, ém abril de 1994, assim distribuídos:,

1) Amazonas - dois oficiais;
2) Mato Grosso do Sul- três oficiais;
3) Mato Grosso"': quatro oficiais;
4) Piauí - cinco oficiais;
5) Rio Grande do Norte - quatro oficiais;
6) Rio C-rande do Sul- quatro oficiais;
7) Rondônia- cinco oficiais;
8) Roraima - três oficiais;
9) Sergipe - três
d) esse segundo grupo também já retomou ao Brasil. Trinta

e três oficiais retornaram em novembro de 1994 e cinco oficiais
os oficiais da Paraíba - retomaram em janeiro de 1995.

Da simples leitura dessas informações, ressalta o fato de
que o presente Projeto de Decreto Legislativo nO 431, de 1994,
perdeu o objeto, uma vez que antoriza o envio de oficiais das Polí
cias Militares à Moçambique, quando, em verdade, esses oficiais
já foram e já retornaram.

Destaque-se, pro relevante, que os mesmos já haviam ini
ciado seu deslocamento, para Moçambique, antes mesmo do envio
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da Mensagem nO 1.018193 à Câmara Deputados.

Da Constitucionalidade

A questão que se apresenta, quanto à constitucionalidade do
PDC, em apreciação, diz respeito à competência do Congresso Na
ciona! para exercer o controle prévio de atos do Poder Executivo.

A Constituição Federal de 1988 adota, como um dos seus
principios basilares, o principio da divisão de poderes.

Assim, nos temos do art. 20 da CF/88, temos que:
"Art. 20 São Poderes da União, independentes e

harmônicos, entre si, o Legislativo, o Executivo e o Ju
diciário."

Como nos ensina José Afonso da Silva, em seu livro "Curso
de Direito Constitucional Positivo", 9& ed., 3& tiragem, 1994, Ma
lheiros Editores Ltda, São Paulo, p.l00-l:

"A independência dos poderes significa: a) que
a investidura e a pelIDanência das pessoas num dos ór
gãos do Governo, não dependem da confiança nem da
vontade dos outros; b) que, no exercicio das atribuiçõ- .
es que lhes sejam proprias,não precisam os titulares
consultar os outI'osneni necessitam de sua autoriza
ção;c) que, na organização dos respectivos' serviços,
cada um é livre, observadas apenas as disposições cons
titucionais e legais; (•.) Há interferências, que visam ao
estabelecimento de um sistema de freio econtrapesos, à
buscado equilíbrio necessário à realização do bem da
coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o
desmando, de um em detrimento 'do outra e, especial
mente, dos governados." (grifamos)

Há, no texto, dois pontos"fundamentais 'para a questão que
estamos a analisar.

O primeiro é que, no exercício das atribuições que lhes se
jam próprias, não precisam os titulares dos Podetes da União con
sultar os titulares dos outros poderes, nem necessitam de sua
autorização. O segundo ponto é que as ressalvas a este principio 
que constituein,. em síntese, o sistema de freio e contrapesos - de
vem ser claramente'expressas no texto constitucional, caso contrá-
rio aplica-se a regra geral dlt independêJlcia. -

Tendo por balizamento essas premissas, passamos à análise
da questão da constitucionalidade do PDC nO 431194.

A Constituição Federal em seu art. 84, incisos VII e VIII dispõe:

"Art. 84. Compete privativamente ao Presidente
da República:

......................................................_ :. .
,vn - manter relações com Estados estrangeiros e

acreditar seus representantes diplomáticos; . ,
vnr - celebrar tratados, convenções e atos ·inter

nacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional."
Já o art.49, da'Lei Maior~em seu inciso I, estabe-

lece:
"Art, 49. É da competência exclusiva do Congres

so Nacional.

I - resolver defmitivamente sobre tratados, acor
dos ou atos internacionais que acarretem encargos ou
compromissos gravosos ao patrimônio naciona1;"

Esta competência exclusiva do Congresso Nacio
nal, com pequenas diferenças de redação, já constava da
Constituição Federal de 1946, em seu art. 66, inciso 1:

"Art. 66. É da competência exclusiva do Congres
so Nacional:

I - resolver definitivamente sobre os tratados e
couvenções celebradas com os Estados estrangeiros pelo
Presidente da República.

Celso D. de Albuquerque Mello, em sua obra Curso de Di
reito Internacional Público, 8& Ed. 1986, Livraria Freitas Bastos
SÁ., v.l, p. 470, esclarece:

"A Carta da ONU não se refere à sua personalida
de no mundo internacional. Esta omissão parece que se
deveu ao fato de não se querer dar qualquer idéia dI} que
ela era um superestado.

O Assunto foi resolvido pela CUl em um parecer
sobre a "reparação por danos sofridos a serviço das Na
ções Unidas". (••.) A CU (1949) considerou que prelimi- .
narmente deveria apreciar se a ONU possuía
personalidade internacional, resolvendo afirniativa
mente. (...) Considerou que a ONU já havia concluído
acordos internacionais, bem como que ela só poderia
I}xercer as suas funções se tivesse personalidade intei:na~

cional. (.••).
No âmbito interno dos Estados a personalida

de da ONU foi reconhecida de modo claro no art. 104
-da carta." (grifamos)

No art. 104, da Carta das Nações Unidas temos:
"A Organização gozará, no território de cada um de

seus Membros, da capacidade jurldica:necessária ao exercí
cio de suas funções e à realização de seus propósitos."

Ou seja, pode-se afumar que a ONU, para fms de direito in
ternaçional, equipara~se a um Estado estrangeiro, sendo, portanto,
objeto do disposto no art. 84, inciso VII, de nossa Carta Magna.

Ainda na Carta das Nações Unidas encontramos, em seu
art. 25, que:

"Art.25. Os Membros das Nações Unidas con
cordam em aceitar e executar as decisões do Conse
lho de Segurança, <;le acordo com a presente Carta."
(grifamos)

A solicitação de envio de oficiais policiais militares, feita
pelo Secretário-Geral da ONU, teve como fundamento a Resolu
ção nO ~82, do Conselho de Segurança.

. . Assim, de acordo com o árt. 25, supracitado, o Brasil, ao
tomar-se signatário da Carta das Nações Unidas, e tendo sido a
mesma resolvida defmitivamente pelo Congresso Nacional, nos
termos do art. 66, I da CF/46, assumiu o compromisso de "aceitar
e e:x;ecutar as decisões do Conselho de Segurança". Em conse
qüência, o Poder Executivo - a quem compete privativamente
manter relações com Estados es.trangeiros - pode, e deve, enviar
os oficiais da Polícia Militar, sem que para isso necessite nova au
torização do Poder Legislativo, uma vez que ela já lhe foi concedi
da quando da resolução definitiva da Carta da ONU, pelo
Congresso Nacional. .

Portanto, a iniciativa de autpPzar o Poder Executivo a exer
cer atribuição que lhe é própria fere o principio da independência
dos poderes, incorrendo. assim, em vício de inconstitucionalidade.

Conclusão

Em face do exposto nos tópicos "Da Prejudicialidade" e
''Da Constitucionalidade", é nosso entendimento, sub judice, que
essa Presidência pode:
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a) considerar o Projeto de Decreto Legislativo n° 431/94
prejudicado por perda de oportunidade, nos termos do art. 164, I,
do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD);

b) encaminhar uma consulta, nos termos do art. 140, caput,
do RICD, à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação so
bre a constitucionalidade do PDC n° 431/94, a quem cabe se mani
festar sobre o tema, conforme preceitua o ar!. 32, TIl, c), também
doRICD.

Esperando ter atendido sua solicitação, colocamo-nos à dis
posição de V. Ex' para informações complementares no ramal
6700. - João Ricardo Carvalho de Souza, Consultor Legislativo
da Área XVII - Defesa Nacional.

I) Corte Internacional de Justiça

Do Sr.Deputado Candinho Mattos, nos seguintes ter·
mos:

ExmoSr.
Deputado Luís Eduardo
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Brasília

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, tenho a honra de fazer

chegar às mãos do Excelentíssimo Senhor Pr~sidente, desta Casa
Legislativa, Certidão do TREIRJ, que consta as opções de nome,
no qual concorri às eleições de 1994.

Para tanto infamo a V. Ex', que o nome que gostaria de
utilizar, assinar e para fIns de correção junto ao painel do plenário,
é CANDINHO MArrOS.

Na expectativa de poder contar com o imprescindível apoio
de V. Ex' ao assunto ora exposto, antecipadamente agradeço e
aproveito a oportunidade para reiterar-lhe a minha elevada estima
e distinta consideração.

Atenciosamente, Cândido Mattos.

Ao Sr. Diretor-Geral. Em 12-4-95. - Luis Eduardo,
Presidente.

Certidão

ROBERTO MARCONI DURÃO, Diretor-Geral do Tri
bunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, no uso de suas atri
buições legais, Certifica, atendendo a requerimento
protocolado neste Tribunal sob o n° 4361, que Candido Pereira
Mattos concorreu ao cargo de Deputado Federal nas eleições de
1994 com as seguintes opções de nome: Candido Mattos e Can
dinho. Dada e passada nesta cidade do Rio de Janeiro, capital
do Estado do Rio de Janeiro~ aos vinte dias do mês de março do
ano de mil novecentos e noventa e cinco. Eu, Maria Luzia Ro
drigues datilografei a presente certidão, que vai assinada por
Rejane B. de Souza Diretora da Coordenadoria de Registros e
Informações Processuais, visto por, Diretor da Secretaria Judi
ciária. E eu, Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do
Rio de Janeiro a subscrevo e assino.

Roberto Marconi Durão, Diretor-Geral TRElRJ.
Do Sr. Deputado Zé Gomes da Rocha, nos seguintes termos:

OFÍCIO N° 21/95 - Gab. 74}
Excelentíssimo Senhor

Deputado Luis Eduardo Magalhães
Presidente da Câmara dos D~putados
Nesta

Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, venho comunicar a Vossa Excelência a

necessidade de prorrogar meu licenciamento desta Casa por mais
30 (trinta) dias por razões e para tratar de assuntos particulares.

Por se tratar de assuntos inadiáveis e os quais necessito re
solver com a máxima urgência é que solicito a: compreensão, bem
como o acatamento de Vossa Excelência ao que aqui exponho.

Antecipamente grato, aproveito o ensejo para renovar-lhe
sinceros protestos de minha estima e respeito.

Atenciosamente, - Zé Gomes da Rocha, Deputado.
Defiro

REQUERIMENTOS
Ao Sr. Diretor-Geral.
Em 12-4-95.
Luis Eduardo, Presidente.

Do Sr. Deputado Koyu Iha, nos seguintes termos:
ExmOSr.
Deputado Luis Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmada dos Deputados
Brasília - DF

Brasilia, 30 de março de 1995
Senhor Presidente,
Anecipando meus cordiais cumprimentos, encareço de V.

, Ex' o desarquivamento dos Projetos de Lei de minha autoria que
foram para arquivo em função do fmal da Legislatura passada.

Em função de nossa reeleição, gostaríamos de dar a tramita
ção normal.a nosso trabalho, razão deste apelo.

Certo da atenção de V. Ex', manifesto minha'distinta consi
deração e elevado apreço. - KoyU Tha. Deputado.

Defiro, nos termos do art. 105, parágrafo único
do RICD, o desarquivamento dos seguintes Projetos
de Lei nOs 2.53lJ89, 2.534189, 3.268189, 3.313189,
4.175189, 4.99lJ9O, 5.22lJ9O, 6.084190, 6.086J90,
6.087J'JO, 1.286191, 4A76194,4.63~ e 4.926195.

Em 12-4-95. - Luis Eduardo, Presidente.
Do Sr. Deputado Waldomiro' Fioravante, nos seguintes

termos:
Exmo.Sr.
Deputado Luis Eduardo Maron de Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados.
Brasilia - DF

Por intermédio desta, venho solicitar a V. Ex', nos termos
,do art. 105, parágrafo único do Regimento Interno, o desarquiva
menta dos seguintes Projetos de Lei, todos de minha autoria: PL
3.566193, PL 3.912/93, PL 4;123/93; PL 4.251193, PL 4.280/93 e
PL 4.847/94.

Termos em que espera Deferimento
Brasilia 4 de abril de 1995. - Waldomiro Fioravante.

Desarquive-se nos termos do art. 105, parágra.
fo único do Regimento Interno da Câmara dos Depu
tadOs. - Em 12-4-95. - Luis Eduardo, Presidente.
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.-Jdtr:oc:cas como as fraudes na Prevldencia Social •
. : :p';,llanuus ,la ·~rcamento da União e toda sorte de gaty

"'.,",,'n "e oJue-e '!tlma o Tesouro lolacional.

PROJETO DE LEI N° 161, DE 1995
(Dro Sr. Alexandre Ceranto)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de execução do Hino Nacio

nal nos estabelecimentos de ensino, e dã outras providên

cias.

["sa 's Ituacão provoca. indubl tave Imente. acões

(As ~OMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA ij DESPORTO; E DE CONS
TITUIÇAo E JUSTIÇA E DE ~EDAÇAo (ART. S4) - ART. 24, II.

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. lQ t obrigatórIa a execucão do HIno NacIonal ,
dIariamente. no Infclo dos turnos letIvos. nos estabele
cImentos de ensIno de lQ e 2Q Graus. assIm como nos de 
nfvel superlor.Públlcos ou prIvados.

Art. 2Q Amedida prevista no artIgo anterior vlgorª
rá ce~to e vInte dias após a publlcacão desta leI.

irt, ~Q A inobservância do disposto nesta lei sujei
:3ra os JIretOres dos estabelecImentos de ensino Infrato
:·~s "o pagamento de mui ta de mi I reaIS Dor :nfracâo,

~,rágrafo unlco. Amulta de que trata este artigo 
,era atualizada ooservando-se o mesmo índice de reaJuste
cas caaernetas de poupanca.

~rt. ~Q O ?oder Executivo. ouvido o Mlnlsterio Ja
~ducacão e do Jesporto. regulamentara esta leI no ~razo

'~e sessenta dias. aispondo. InclUSive. sobre a forma ·Je
f:scallzacão de seu cumprimento.

A' L. '::" Fsta .ei entra em 0;;90r -a data "e 2ua '"
~! Icacão.

Art, bQ Revogam-se as dlsposicces em ,-ontrár~o,

S8ia Jas Sessões,aos

J ú S T I F I C AC Ã O
0,

~m virtude das solicitacões da viaa contemporânea.

e :ambem ·em funcão de nossa oropr!a traalcão cultural,
'J fato e que somos um DaVa no quai o clvismo encontra
se multo adormecido.

:; ;;" ,-"~r :odos os títulos e oara reverter esse

:", _cve; ~:vismo ser estimulado no seio de tOda
~";')IJ;at.:ão brasi leira. aDrangendo criancas. adoiescen

~"s e aauI tos.

:; ..~ ,'ada e :nals representativo da nacional iaaoe
~:'"IJ'jl ico como ;Jatriótlco do Que o nino Nacional

~~2 ~lê~ :'e :~nter' !]ei;ssima melodia. tem :etra que

lo Bras! I.

Per isso/r.e~te ~:::.:Js~JC!:. pr:;,:c:-lz2lflCS 'lllp, 80 ln1
cic c!§.-:: :::s at!vl':!?des e~r:o!arp's,nos estabeiecimentns
de ell~j,-,c ,je IQ e 2Q Gr~~s e de '1f'lel superior
c0~!!(~s e p·!~adcs. deve rã ser executado ~ Hing Nac!onal

A íl,jl de iJrooorCiondr t,:,noo :Jara Que as 10stltui _
Sl:?- r.!r .. ~: ~IJ ~ê 2(jaotem a essa f=X ~gência, d fixado )

:'CcU :e cento e iinte dIas Jara adocão das ]edldas cabl
','';::;,

Afim de dotar a medida alvitrada da Indispensável
eficácia. são previstas penalidades aos diretores de esta
beleclmentos de ensino Que deixarem de cumprir reportada
providencia.

, , Par todo o exposto. esperamos Que a Iniciativa ve
nha a me\ecer acolhimento.

Sala das Sessões.aos i \ I

Deputado ALEXANDRE CERANTO

PROJETO DE LEI Nº 162, DE 1995
(Do Sr. Alexandre Ceranto)

Estabelece exigência para a expedição dos certifica

dos de conclusão dos cursos de 29 Grau e de bacharel

em Letras e Ciências Pedagógicas.

(As COMISSOES DE EDUCAÇAO, CULTURA E DESPORTO; E DE
CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDACAo (ART. 54)

ART. 24. II)
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o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. lQ Para a expedlcão dos certificados de
conclusão dos cursos de 2Q Grau e de bacharel em Letras
.e Ciencias Pedagógicas. o aluno. comprovadamente. dev~

rá ter alfabetizado pelà menos duas pessoas. com mais
de treze anos de idade. ao longo do respectivo curso.

Art. 2Q A, responsabilidade para o cumprimento 
da exigencia de que trata o artigo anterior será do
diretor do estabelecimento de ensino de 2Q Grau ou
da instituição de ensino superior. em forma a ser

. determinada em regulamento.

Art. 3Q O, Poder Executivo. ouvido o Minlsté~, ,
rio da Educação e do Desporto. regulamentará esta
lei. no prazo de sesse'nta dias.

Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 5Q Revogam-se as disposicões em contrá-
rio.

'Sala das Sessões.aos

JUS T I F IC' AC AO

Nas últimas décadas. em nosso, País. a educação
foi objeto do mais completo desprezo por parte do PQ
der Público. do que decorreu a vertiginosa Queda na
Qualidade do ensino. a repetência. a- evasão escolar- .
e o analfabetismo.

~ Inadmissível que neste final de milênio. o
Brasil ainda conte com mais de dezoito milhões de 
analfabetos, sem falar-se daqueles outros milhões que
mal sabem escrever o próprio nome e que, embora fo
ra das estatísticas oficiais, são. também, iletrados.

~ preciso que o País enfrente com decisão e
coragem essa gravíssima questão. começando pela reâ
ponsabllidade Que deve ser atribuída aos privilegia
dos que conseguem concluir o 2Q Grau ou uma institui
cão de nível superior. em cursos de Letras e Ciências
Pedagógicas.

Essa responsabilidade social. a nosso ver. d~

ve traduzir-se na obrigacão dos alunos dos aludidos
cursos em alfabetizarem pelo menos duas pessoas com
mais de treze anos de Idade. condicão para que possam

receber o' respectivo certificado de conclusão.

Esse o objetivo desta proposicão que. dentre
outras medldas ••estabelece que o Poder Executivo,ou
vindo o Ministério da Educacão e do Desporto. a re
gulament~rá. no prazo de sessenta dias.

Por todo o exposto. temos plena convlccão de
que a Iniciativa haverá de merecer acolhimento .

Sala das Sessões. aos iL\ C" ~. '(-

..... \

• *' ,/._' -',_ ",4

Dep~tado ALEXANDRE CERANTO

PROJETO DE LEI Nº 1.63, DE 1995
(Do Sr. AI~lqandre Ceranto)

Intr~d~z ~~te~ações no ar~igc 29 da Lei n9 4.771, de 15

de'setembro de 19(5 - Código Florestal.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 4.479, DE 1994)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.' lQ· Oart. 29, da Lei n9 4 771. de. 15 de setel]]
bro de 1955.- passa a viger acrescido dos seguintes §§19,

29 e 39:

"Art. 2.º ••••••••• 1. f" '., ••••••

• i ••• Ii 11'. 11"" I •••• I •••••••

§ lQ No caso de desmatamento 
das áreas-de preservacão permanente de que

trata este artigo, o respectivo prQ
prietário terá aprazo máximo . de
cinco anos para reflorestá-la inte
gralmente.

§ 2Q No caso de inobsefvància
I

do prazo previsto no parágrafo ant~

rior, a área será declarada de'uti
lidade pública e expropriada pelo 
Município em cujo território se en



Abril de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira 13 6327

contrar, para fins de restauracão 
da vegetacão.

§ 3Q Afiscalizacão do cumpri
mento das disposicões dos parágrafos
lQ e 2Q deste artigo cabe ao IBAMA~

Art. 2Q Esta lei entra em vIgor na data de sua

publlcacão.

Art. 3Q Revogam-se as dlsposicões em contrário.

Sala das Sessões.aos

JUS T I F I CAC AO

o art. 2Q. do Código Florestal (Lei nQ 4 771. de 15

de setembro de 1965). considera áreas de preservacão peI
manente. as florestas e demais formas de vegetacão nat~

ral.ao longo dos rios e de quaisquer outros cursos d·água.
nas faIxas marginais ali especificadas. que vão de trinta

a duzentos metros de largura.

Sem embargo dessa determlnacão legal.muitos propri~

tários de terras não a observam. o que vem provocando sg
rios prejuízos ao melo-ambiente e ao equilíbrio ecológi

co.

Por Isso. a fim de proporcionar maior eficácia à

referida dlsposicão legal. preconizamos o acrescimo de
parágrafos ao art. 2Q. da lei nQ ~ 771~65. determinando
que o proprietário rural que não promover ao reflorestª
menta necessarlo no prazo de cinco anos. terá a respe~

tiva área declarada de utilidade pública para fins de
expropriacão pelo Município onde estiver locallzada.oa

ra fins de restauracão da vegetacão.

E a flscallzacão do cumprimento das novas disPQ
sicões caberá ao IBAMA.

Temos para nós que as modlficacões alvitradas 
proporcionarão maior efetividade à medida, motivo p~

lo qual temos conviccão de que a iniciativa haverá'
de merecer acolhimento.

Sala das Sessões.aos

Deputado ALEXANDRF. CERANTO

'LEGISL~CAl) CI1l10A ANEXAOA PELA
COOROEIIAÇAIl UI: ESTUDOS LEGISLATIVOS-C.DI

CÓDIGO FLORESTAL

LEI N." 4.771. DE 15 DE SETEMBRO DE 1965
Institui o novo Cód~o Florcstal

Art. 1.° - As florestas eXIstentes no território nacional e as demais for
mas de vegetação. reconhecidas de utilidade às terras que revestem. são
bens de interesse comum a todos os habitantes do Pais, exercendo-se os
direitos de propriedade, com as limitações que a legislação em geral e espe
cialmente esta lei estabelecem.

Parácrafo único - As ações ou omissões contrárias às disposições deste
Código na utUlzação e exploração das florestas são conSIderadas uso nocivo
da propriedade (art. 302, XI b, do Código de Processo Civil).

Art. 2.° - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito des
ta Lei. as fiorestas e demais formas de vegetação natural situadas (1) :

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nivel
mais alto em faixa ma~nal cuja largura mlnlma seja:

1) de 30 (trinta) metro.. para os cursas d'água de menas de 10 'dezl
metros de largura:' ,

2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de
10 ' Jez) a ~O (cinqüenta) metros de largura:' '

3) de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de SO I cin
qüenta! a 200 'duzentosl metros de largura:

4J de 200 (duzentos! metros para os cursos d'água que tenham de 200
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura:

5) de SOO (quinhentos) metros para 05 cursos d'ãguh que tenham lar-
gura superior a 600 (selscentos) metros: .

RedaçiO da aUne. a. dada pela Lei n,o 7.803/83

I lo! ao redor das lagoas. lagos ou re~ervatórios d'água naturais ou
artifIciais:

c) nas nascentes, ainda que Intermitentes e nas chamadas "olhos
d"água". qualquer que seja a I sua situação topográfica. num raio minimo
do SO (cinqüenta! metros de 'largura:

Redaçlo da &tine.. c dll.dz pela Lei n.o 7 803;~ry

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras:

e) nas encostas ou partes destas, com ctecllvidade superior a 4S", equi
valente a 100% na !lnha. lie maior dec!lve;

f) nas restingas, como flxadoras de dunas ou estabilizadoras de man
gues:

~, nas bordas dos tabuleiros ou chapados. a partir da linha de ruptura
d~ :-~!e':o. C~ !:::.:.::~ ~~~c:::. i::.!e::~:" ~ um t:=c:::.: :::.ctr~ :::::. !J:;:;jcções hori
zontais:

h) em altitude superior a 1.800 I mil e oitocentos! metras, qualquer
que seja a vegetação.

Pará~raro único - Np caso de áreas urbanas. assim entendidas as
compreendidas nos perimetros urbanos definidos por lei municipal. e nas
regiões metropolitanas n aglomcracões urban"ns. em todo o territórIo abran
gido, observar-se-á. o disposto nos respectivos planos diretores e leis de
uso do solo. respeitados Os principias e limItes a que se refere este artigo.

Redaçl\.o clu aUne&lS r, h e parágrafo dada pela Lei n.O 7.803/83

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

PROJETO DE LEI Nº 164, DE 1995
(Do Sr. Alexandre Ceranto)

Determina que, nas propriedades rurais com mais de
dez hectares de extensão, pelo menos vinte por ce~

to da área respectiva sejam destinados à produção

de alimentos.

(As COMISSOES DE AGRICULTURA E pOLíTICA RURAL, E DE
CONSTITUICAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54)

ART. 24, U)·

o CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 12 Nas propriedades rurais com mais de dez he~

tares. é obrigatória a destinacão de pelo men~s vinte por

cento da área respectiva .para o cultivo de produtos agrl

colas destinados à alimentacão humana.
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Art. 22 A inobservância do disposto no artigo ante-

rlor Implicará na declaracâo de utilidade pública da
pro~rledade em questão, para fins de reforma agrária,
salvo as glebas que sejam consideradas áreas de pre

servacão ambientai.
Art. ·3Q O Poder Executivo, ouvido o Ministerio -

da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária,
regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias.

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua

publicacão.
Art. 5Q Revogam-se as dlsposicões em contrário.

Sala das Sessões,aos
JUS T I F I C AC Ã O

Aquestâo fundiária, em nosso País, vem assumindo
Jr::~tr::es ·~a 'aicr. ·.:er:~c·:~e, ·;-; .... G'; :_:r~t'=r".:::-s ;$ :cG,

,:arnpe, :lois, alem de 'laverem. ~ur.> ::Jr!meirs ~s!3gio,si

de tran~f0rmados em bolas-frias. agora estâ::! emigrandO
maciçamente para as cidades, em virtude da absoluta
falta de oportunidades de trabalho no meio rural.

tfundamentaLôor conseguinte, que a 11aiorla das
propriedades volte a produzir. ou comece .3 produzlr.e~

peclalmente alimentos.

Por Isso, nesta proposição, é dete~minado que pe
lo menos vinte por cento das propriedades com ma,ls de
dez hectares deverão ser destinados a cultivo de allmerr
tos.

Essa medida, além de aumentar a oferta de produtos
agrícolas, Incrementará a oferta ' . ·empregos para os
trabalhadores rurais.

~ fim de dotar a inlclatlvJ da Indispensável eflcá
ela, é determinado que, na ir. 'uservãncla do aqui, dl.§,.
posto,a propMedade será declarada de utilidade públi
ca para fins de reforma agrária.

E de assinalar-se, por derra,delro, que a P1'ovlden
cla ora alvitrada encontra suporte ,na Lei Maior, cujo
Inciso XXIII do art. 52 reza Que a propriedade atende
rá a sua funcão social.

Sala das Sessões,aos \l/' (. J;, ") S
, . .- \

./~:../<~'~
. _~eputãdo ALEXANDRE CERANTP

LEGISLAÇÃO ClTADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Ttn:w 11
Dos DIREITOS E GARANTIAS Ft'NDAMEi'lTAlS

CAPIn'l.oI

Dos DIREITOS E DEVERES Il'.UtVIDt'A1S E !CotETIVOS

Art. 5.' Todos são IguaIS perantc a ICI. sem dIstinção dequa.lquer nat~reza. garan~n. I
do-se aos brasIleiros e aos csuangclTos resIdentes no PaIs a mVlOlabllldade do dlTellO
a vida. á liberdade. á 19ualdadc. á scgurança e a propnedade. nos tennos segumtes:

\XIII -.1 propnod"ac "lcndcra.1 sua limçao SOCI"!.

PROJETO DE' LEI Nº 165, DE 1995
(Do Sr. Paulo Paim)

Altera d~spos~cão da Lei n9 8.245, àe 1ô à: outubro J~

1991, que "dispõe sobre as lOcações dos ü:lóveis urbanos

e os procedimentos a el~ pertinentes", relat~va ao pag,

menta de Lmpostos. taxas e prêffiLo de seguro que inciãar

sobre o imóvel ..

IAPE~SE-SE AO PROJETO DE LEI N~ 3.600, DE 1993)

o Cong.resso }.;aclonal d~çreta

Art I" () mCI~o \ 111. do art ~:: da Lei n1 & :~~ de I~ de OUlUDT,'

de ICNl passa a \lgorar com a seguinte r~da~ál'

. \'1lI _ pagar os ImposlO'::o e taxas. e amda (l premlC" de segure'

• ~om~i'em~ntar Ct'ntra t~)!..tO. ~1Ue mCldam Ol! \en,ll.lnl a mCldir Sl'\bre

o imovei' \edada qualquer dISpOSIÇã..., conl,ratual (lU extracontratua.

em contrano.

I'

-\rt 2" Esta 1,,1 entra em vigor na data de sua pubht:açàc

,I rSTWICAÇÃO

A pratica detenninou que. costumeíramente. os encargos referentes
aos Impostos e taxas. e ainda ao prêmio de :;eguro complementar contra toga. que incidem

sobre o imovellocado. sejam suportados pelo inqUIlino

Apesar de a lei determinar que ditas obrigações cabem ao leçador.
ha uma brecha legal· "salvo dispOSlç10 expressa em contrario no contrato" • que li usada
para impor esses pagamentos ao locatario Fi que, sendo os instrumento. de contrato de
locaçio. VII de regra. ímpressos. com as respectivas c~ausulu tornando-5e praticamente' "de
ade••o". impõe••e ao locatarlo o pagamento daquilo quen10 devena lhe caber. 00100

condição pratica\l1ente Inafa.tavel para celebração do contraIo

Este projeto de leí pretende acabar com esta pratica. uma vez que
são os proonetarios dos imovels que devem arcar com as obrigações tributarías • e relativa~

a seguro· respectivas
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Forçar o mquilmo ~ pane hipossuticiente da relação locaticia ~ ao

pagamento de Impostos. taxas e prêmios de seguro. relati\os ao Imo\<el. contigura tlagrante

inJustiça. que nào d~\c prosseguir O locador. alem de parte pn\i1egiada da relação. e.

amda. o unico a .se heneticiar do fala de as obrigações relatl\as ao st:u Imo\d e';)larem em

ordem. e. aSSim, e quem deve suporta~las

Art. 3Q A inobservância do disposto nesta lei

sujeitará a autoridade administrativa ou militar res

ponsável pelo estabelecimento prisional à prática de

crime de responsabilidade, punível com a pena de perda

Por 15S0 contamos .:orn IJ endosso de no~sos Ilustres Pares no

Congresso '\aclonal para aprovação deste projeto

Sala das Sessôes. em 1ttle rnarçlJie ·1995

d. função pública.

Arte 4Q Esta lei entra em vigor na data

.ua publicação.

de

,. ,.,..rr ! :

Dep~;A& 'p~t:\t

Art. 5Q Revogam-se as disposições em contrã-

rioe

Sala das Sessões,aos

Determina o inciso VII, do art. 5º, de

"LEGI5LACAO ClT AOA ANEXADA PFLA
COORDENACAO DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-C.DI

JUS T I I C A ç A

nossa

LEI N? 8.246. DE 18 DE OUTUBRO DE 1991 '

Di.pde .obre OI loc.od•• do. imdvel.
urb.no. • o. procedimento. lei.. pfrtl·
nente•.

o PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que;' Congresso Nacional decreta e eu sanciOnO

a seguinte lei:

TITULO I

Da Locação

CAPITULO I·
DisposiçOes Gerais

" .••.•••• ,., ••••.••••••••••••• , ••••••••••• j.,•••••••.••• ,., •• , ••..•.••• ".

Seçt1.0 IV

0011 deveres do locador e do locatário

Art. 22. O locador é obrigado a:
.........................._._ _ - .

VIII - paKar os impostos e taxas; e ainda o prêmio de se·
guro complementar contra fogo. que incidam ou 'venham a inci·
dir sobre o imóvel. salvo disposição expresla em contrário no
contrato;

PROJETO DE LEI Nº 166, DE 1995
(Do Sr. Candido Mattos)

Regulamenta o disposto no inciso VII, ao artigo 59, da

Constituição Federal.

(As COMISSOES DE DEFESA NACIONAL; E DE CONSTITUIÇAO E

JUSTIÇA E DE REDAÇAo)

o CONGRESSO NACIONA" decrlt.:

Art. 19 Em todo I OI •• t.bll.cimlnto. pri.ion.i.

civi. ou milit.r•• , hlvlri 10cIl .propriado p.r. I

pritic. di rito. rlligio.oa d. qu.lqulr confi•• lo.

Art. 2; A todo int.rno no••at.e.l.cim.nto. d. que

tr.t. o •• tigo .nt.rior i ••••gur.do o dir.ito d. ..c.-

ear • vi.it•••m.n.l di ministro ou "clrdot. di confi.-

elo raligio•• quo prof •••••

Carta política, Que é assegurada, n05 term~5 da lei, a

prestaç~o de assistência religiosa nas entidades civis

e militares de internação coletiva.

As providências consubstanciadas nesta

proposiçêo, por conseguinte, têm por anela tornar

exoqulvel a reportada disposição constitucional ,

inclusive preconizando a aplicação de penalidade

à8 Gutoridadas que as inobservarem.

Sala das Sessões, aos 14 de Alarço d9 1995 e

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••e.eeeeeeeeeeeee.e ••e ..

TtruwlI

CAPlniLoI

Dos~ E DEvws INDIVIDUAIS E'CQLETlVOS

Art. 5.. TodoIlIo ipiJ perlnte alei. leIII cIiIlinçlo de quallj1ICl' natureza. garantia- I
dcMIlOI bmileiflll C101 CIUInpiflll raidentcs no Pais a inviolabilidade do di~itd

• vida. • libcrdlde•• Ipldadc•• lCI\JI1IIÇI e • propriedade. IlOIlcrJl\Ol seguintes:
J - homens e mutilem 110 ilUli. em direilOl c obripçlles, 00. tcmIOI cbta

COIIIlIIIriçIo;
, 11 w ninlUim lCrÍ obripdo a fazer ou deixar de fazer alauma çoisa senlO em
vinudl dlltI:

lU w nlllJllÍll' "1IlbmIüdo I Iol1UrIIIIIIII trIlImeIltO desumano ou deara·
dIMI:

IV - i livrI I IlllJÚtClllÇlo do JlIIIIIIllCIHO. lllI1do vedIdo o anonimato;
Vw i!lMlUfldo odi_dlllIIpOIlI, proporcionIIlO qnrvo. além da inde

niDçIo por daIlo 1I1I&CriII, lIIIlII1 ou • imqom;
VI - i lnvioIiwla liberdada di COIIICibc:la ede cmaça. lCIlIIo UlClUrado o

11mIllmlclodoi cuJlOI rtIllÍ0101e pI'IIl&ida, Da tonaa da lei. I plOleÇio 101 JocaiI
di cuJlO I I _1i1llrliU: '

VII- ,~ IlOIIemIOlI di 111. I JlI'IIlaçIo de lIIist!ncia rellBioU nu
eatidadel c:Ivis emilitares de illlCmaçIo coletiva;
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PROJETO DE LEI Nº 167, DE 1995
(Do Sr. CAndido Mattos)

Dispõe sobre a aplicação do disposto no inciso XXXIII, do
artigo 59, da Constituição Federal.

(~S COMISS~ES DE TRABALHO, DE ADaINISTRAÇ~O E SERVIÇO pQ
BLICO; E DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.tg Constitui crim. d. reaponaabilidade a nio

preataçlo. no prazo improrrogáv.l d. trinta diaa. das

informaç~.a da qua trata o inciso XXXIII. do art. 5g.

da Con.tituiçlo.

Parágrafo único. As autoridade. que incorrerem •

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

TtrVLO 11
Dos Dmuros I: GARAN11AS FUNDAMI:NTAlS

CAPtrVLOl

Dos DIREITOS E DEvEREs INDIVIDUAIS E /:OLETIVOS

Art. 5.· Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qualquer natureza. garantin
do-se 805 brasileirOS e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida. à liberdade. à igualdade. à segurança e à propriedade. nos termos segumtes:

no crim. d. qua trata esta .rtigo s.rlo sujaita.

p.n. d. ~.rda d. funçlo publica.

à XXXIII - lodos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu
Interesse pamcular. ou de mtercssc colcu\'o ou geral. que serão prestadas no prazo da
lei. sob pena de responsabilidade. ressalvadas aquelas cuj~slgilo seja imprescindível
à segurança da SOCIedade e do Estada:

4r:.21 Esta lei entra ~~ vigor na data ce sua

~~t.:~ ~evugam-se as disoosições em

Sala Cas Sessões,aos

JUS T I F I C A ç A O

-:o"t:á-

PROJETO DE LEI Nº 168, DE 1995
(Do Sr. Ivan Valente)

:'i3?Õe sobre r:-rocedi:;,er:.tos ?ara recebiI:".ento je De·:'le..-..03 '/61.

l~res e in~estime~L~s ieixados ~~r pe~soas faleêidd5 e~
i~stituiçães financel~a6.

(F..S CCMISSOt:2 DE 3E:;:~;RIDAZ'E .sOCIAL E FAl1t:"'IA;::E FI:ifl.:;:;A3
E TF IB'3TAÇ~ü; E vE ':''::::STITUI-;ÃO E: JljSTI';A E DE RE.:JAÇAJ
.tl.?i'. 2!i, Ir)

Em consonância cem o estatuido no inci~o

qua serio pr.stadas no prazo da l.i~ sob pena d.

XXXIII, do art.S Q , da Lei Maior, todos têm direito de

recebar dos órglos públicos informaçõas da sau inte

resse particular, ou de interesse coletivo ou geral ,

sigiloresponsabilidade • ressalvadas aquala. cujo

saja imprescindIvel à sagurança da soci.dada e do

O Congresso Nacional decreta:

Art. 12 - Os saldos de contas =entes.
cadernetas de poupança. e outros lnv~ti.ent~ eXlstentes e.
ban= e lOStitUl<;Ões financeiras sob a tltularldarle de
pessoa faleclda. de valor total inferior a Vlnte salários
_in1.08. serio pagos l.ndependenteaente de autoriza.ção
]udiclal. ou certldão expedida pelo Instituto lfaclonal áo
Seguro Soclal. à Vlúva(o). coapanheira(o) e herdeuos.

Estado.

Esaa fundamantal disposiçio constitucion.l

ati o mom.nto, configura mara latra morta. por

§ 1~ À viúva(o). ou coapanheua(o)
habilit"óa perante a PreVldência Soc:lal. terá dueito de
receber cinqüenta por cento do valor. divldindo-se o restante
pelo nuaero de fllhos. ou a totalláade. ea caso de
lDexistêncla de descendentes do falecido.

À.rt. 22 - Os ban= e lnstl tui<;Ões financelras
tosarão as aedidas necessárlas ao pronto paga:aento dos
valores .enclonarlos no artlgo anterlor e. ea caso de recusa.
declararão por =ri to as suas razões para apreciação
judiclal.

S 3~ - À Vlúva(o). =apanheira(o) ou herdeiro.
poderá receber valor que couber " outrea desde que fine
declaração. sob pena de apropnação mdébita (art 1GB áo
Código Penal). de que prestará contas ao benef iciár~o ca
quota parte receblda .. constando da declaração a ]ustlflcativa
para a iapossibllidade de coapareclaento pessoal.

qu.nto nlo foi ••inda. r.gul.mantada.
Esa. l.cuna a propoaiçlo intanta .uprir

d.tar.inando que a. inform.çõaa dav.rlo s.r pra.ta

da. no pr.zo improrrogával da trinta di.a. incorran

do .m cri.a d. r ••pon.abilid.d•• punIval_ co. p.n.

da parda d. funçlo públic•• aa autoridada. que o i-

nob••rv.r••

SU. d•• 5...11••••0. 14 d•••1'90 d. 1995.

oaputa~é'

S 2~ - Os valores que
Jlaiores de 18 anos serão recebidos por
filhos aenores de 18 anos. será
representante legal.

couberea aos f ilhas
eles e. a parte dos
recebida por seu
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§ 12 À cond1ção de coapanhe1ra(o) será
uoaprovada aadiante anotação da Prev1dênc1a Soeial na
C<lrteua de Trabalho do falec1do, ou prova "QU1valente; a
qualidade de Vluva(o) e de herde1ro será coaprovada pela
eX1bição de cert1dão de casaaento, de naSC1aento dos f 1lhos ,
e de oh1to do falec1do, d1spensada a autent1~ de cop1as.

§ 22 - Os pais poderão pleitear o recebuento
dos valores de1ll:ados pelo f ilha (a) falec1do aecilante
apresentação de cert1dão de naSC1aento e de Ób1tO, dispensada
a autent1cação de cóp1as, declarando, sob as pe''',s da le1, a
inex1stência de descendentes do falec1do e de coapanheua
inscr1ta na prev1dênc1a soc1al

Art. 32 - Tratando-se de valores infer10res a
v1nte salários-ain1aos serão pagos, conforae estabelec1do nos
art1.ge6õ antecedentam, os &eguint.eG bens de pe&:&Oa.G falecada&

I - quantias devidas a qualquer título pelos
eapregadores a seus BIIpregÇldos ea decorrência de relação de
eaprego;

I! - quaisqu<;>r valores deVldos, ea razão de
cargo ou eaprego, pela Un1ão, Estado, Distr1tO Federal,
Terr1tórJ.os. Hun~cíplos e suas .Àuta,TqUlas. aos respectlvos"
serVldores;

o falec1do sequer. era contr1bu1nte da Prev1dênc1a Soe1al .as
o doeuaento de Inex1stênc1a de Dependentes é eX1g1Jo

A proposta de proJeto de ~e1 obJet1va pera1tir
o r-eeeb1J1ento de valores que menciona de foraa célere.
aux111ando a a faaíl1a a ultrapassar a dolorosa sltuação da
perda de uaa pal. ou aão. usufrulndo de iaadlato os rec~
financeiros que o falecido e.pregaria no sustento da própr1á
faul1a lhnguea Jlelhor que aro) lTluva(o). ou ooapanhe1ra(0).
para defender os 1nteresses dos fl1hos na d1ficl1 hora do
falec1aento daquele que sustentava a lar. e e.pregar da.
aelhor aaneua =1vel os modestos recursos delXados pelo
falECido

À ~ei. ea sendo aprov",d", '" presente
px-opClSl.tura. terá apll.cação se.ente nos casos ea que os
valores a receber fossea Infer10res a v1nte salár1os-ainuos.
teto que alcançara a aa10r1a da população. e co1ncide coa o
cr~ tério de valor para as ações do Juizado de Pequenas: Causas
(art 3~ da :::.a1 n2 7 2H. de 7 de noveabro de 1984). Assa.
serão eV1 tados os a t ua1S procedi.entos de alvaràs ] ud1.ciais
para a aovaentação de contas de dependentes aenores de ~8

an05, coa repercussões no '7'olu.e de pxocessus subaetídos ao
Poder Judic1árlO, ficando ressalvada a aplicação da Lei n9

6.858/80 para o recebiaento de iaportânc1as superiores a
VInte saldr1.os-_íni.os

lI! - saldos das contas indiViduaiS do FGTS 
Fundo de Garant1a do Teapc de serViço e do Fundo de
Part1clpação do PI5-P1SEP;

IV - rest1.tuJ.çães relat~vas ao I.~to de
Renda e deaals tr1butos recolh1dos por pessoas fis1caS.

Sala das Sessões eJa . de

"</-

de 199

Art 42 - O recebiJlento de \Tdl.ores de1xados
por pessoas falecidas, ea aontante super10r a \Tlnte saláriOS
,Jlimaos, continua reg1do pelo que d1Spõe a :::'e1 n2 6 858. de
24 de noveabro de 1980

JUSTIFICATIVA

A Lei n2 6.858, de 24 de noveabro de 1980,
VISOU s,apl,ficar o recebiaento de valores de1xados a titulo
de herança coa0 saldo de salários. pequenas contas de
poupança. saldos do PIS e FGTS. restitUição do Iaposto de
Renda, tornando 'desnecessária a autorlZação judicial para
recebi.ento de tais 'Valores O recebiaento nõ'~U A ~ fp; t"'"

ae.ilante apresentação. "o banco ou eapregador, de' docuaento
exped1do pela Prev1dênc1a Soelal, por ocas1ão da concessão da
pen..ao. denoJllnado Declaração de Ezistencia de Dependentes
Os valeres deixados pelo falec1do são pagos. ea partes
igua1s. aos dependentes prev1denc1ár1os sendo que as parcelas
dos dependentes menores de 18 anos f icaa autoaatlcaJlente
depositadas ea conta de poupança. cuja aov1aentação soaente é
aut=1zada judic1alaente. ou quando atlngea = 1dade.

A referida lei representou avanço na
desburor~atização das procediaentos ada1nistrat1vos e
Jud1cla1s. coa repercussões POS1tlVas para os cidadãos.
sobretudo aqueles de aenor :renda. que seapre enfrentaa
aaiores dificuldades na prática dos atos da vida C1V11
sob~tudo quando necessltaa foraular pedido perante o poder
judiCiário. A lei. todana. aerece ser aperfeiçoada porque
sua apl1cação se t=nou aui tas vezes injusta e prejudicial
àqueles que pretendia SOCOrTer.

À priaeira observação nesse sentido é que o
IIISS leva de 45 d1as a 6 aases para ezpedu a Certldão de
Existência de Dependentes l!abili tados. tornando o
proced1aento aoroso.

Outra observação é a de que o depósito
autoaátlco. e obrlgatÓrlO, da parcela dos dependentes aanoxes
de 18 anos prlvad~ de recursos no aoaento ea que a fallUia.
abalada pela perda de Wl dos DalS. mais atravessa
diticuldades finance1ras. E quando eleS necess1taa ter acesso
ao deposito para as despesas de Subs1stênc1a é 1ndispellsável
a ,ntervenção JUd1c1al. acarretando a realização de despesas
coa o processo e dea=a no recebiaento dos valores

Ainda uaa outra observação a ser feita é a de
que. ca face da prev1são de recebi.ento dos valores ~los

dependentes previdenciários. quando inel<Ístirea. e herdelro.
ou outra pessoa. Vell postular ea Juízo o recebiaento.
Jladiante alvará Judicial. é noraalaente eXIg1da a
apresentação de outro doeuaento expecUdo pela PrelTldénC1a
Soc1al. qual seJa. Certidão de 1nexistência de Depend,:"tes
Habil1tados Perante a Previdênc1a Soe1al. Tal eX1genc1a
constitui novo entrave burocrático Que atrasa a apreciaçãO
judiclal e. oonS"Quenteaette. o I~biaento Há casos ell que

Deputado :van Valente

DECRETO-LEI ~? 2.848. DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940l")

('ridlf!.fI Pena!.

Apropriaçio índébila

Art. 168. Apropriar-se de coisa alheia moveI. de que tem a pO'l~t: ou a deten.;ào

Pena - reclusão. de 1 (um) a 4 (quatro I anos. e multa.

."-umento de pena

§ 1~ A pena é aumentada de um terço. quando o ag.ente recebeu a cOisa
I - em depósito necessario;

II - na qualídií"de de tutor. curador. smdico. hquldatano. Imentanante. tC'Hame;1.
lelfO ou depositaria JudiCIal;

II1 - em razão de oftclO"emprego ou profissão
• Publtcado ('orno ~ '" o umco cora1!rofo do arf /68

LEI N? 6.858. DE 24 DE NOVEMBRO DE 1980 (*)

DlSpOe sobre o pagamento. aos dependentes Ou sucessores. de
valores não recebidos em l/,da pelos respeCllVOS tllulares.

Art. 1~ Os valores devidos pelos empregadores a05 empregados e os montantel
das COntas mdlvlduais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Parti'
clpação PIS·PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos. em
quotas iguaIS. aos dependentes habilitados perante a PrevidênCIa SOCIal ou na forma da
ieglslação específica dos servidores Civis e militares. e. na sua falta. aOs sucessores pre
VistOS na lei civil. indicados em alvara Judicial, mdependentemente de inventáriO ou ar·
rolamento,

§ 1~ As qUOtas atribuidas a menores ficarão deposttadas em caderneta de poupan·
ça. rendendo juros e correção moneraria. e sÓ serào disponíveis após o menor completa:
18 (dezoito) anos, salvo automação do juiz para aqUISIção de imóvel destinado a reSl·
dêncIa do menor e de sua famíha ou para dispêndIO necessáno à subSistênCia e educaçà('l
do menor.

§ 2? Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este artigo re
verterào em favor. respectivamente. do Fundo de PrevidênCIa e Assistência SOCIal, de
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Partlclpaçào PIS-PASEP.
conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do
fundo 1'1:'-I'A5EP. .

Art. 2~ O disposto nesta Lei se aplica às restituiçOes relativas ao Imposto de~
e outros tributos. recolhidos por pessoa física. e. não existíndo outros bens sujeitos a In

ventàrio, aos saldos bancàrios e de COntas de cadernetas de poupança e fundos de inves·
timento de valor até 500 (quinhentas) ObngaçOes do Tesouro Nacional.
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e

Paragrafo único. Na hipótese de inelOstlrem dependentes ou sucessores do titular.
os valores referidos neste artigo reverterio em favor do Fundo de Previdência e ASSIS

tência Social.
Ar!. 3? Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçilo.
Ar!. 4? Revogam·se as disposiçOCs em contráno,
Brasilla. em 24 de novembro de 1980: 159~' da IndependênCia e 92~ da Republlca

JOÃO FIGUEIREDO

LEI N? 7.244, DE 7 DE NOVEMBRO DE 1984(*)

DlSplJe sobre a criação e o funcionamenro do JUIzado Especial
de Pequenas Causas.

o Presidente da República:

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

I
DISPOSIÇÓES GERAIS

Ar!. I? Os JUIzados Especiais de Pequenas Causas. orgãos da Justiça ordinária.
poderão ser criados nos Estados. no DistrIto Federal e nos Territorios. para processo e
julgamento. por opçilo do autor. das causas de reduzido valor econômico,

Art. 2? O processo. perante o Juizado Especial de Pequenas Causas. orientar-se-a.
pelos critérios da oralidade. siIrplicidade, informalidade. economia processual e celeri·
dade. busoando sempre que possivel a conciliaçilo das partes.

, Art. 3? Consideram·se causas de reduzido valor econômico as que versem sobre
d'reitos patrimoniais e decorram de pedido que. á data do ajuizamento. não exceda a 20
(vi]ltel vezes o salário minimo vigente no Pais e tenha por objeto:

I - a condenação em dinheiro:
11 - a condenação á entrega de coisa cena movei ou ao cumprimento de obrigação

de fazer. a cargo de fabricante ou fornecedor de bens e serviços para consumo:
III - a desconstituicão e a declaraçilo de nulidade de contrato relativo a coisas

moveis e semoventes.
§ I? Esta Lei não se aplica às causas de natureza alimentar, falimentar. fiscal e de

interesse da Fazenda Pública, nem às relativas a acidentes do trabalho. a residuos e ao
estado e capacidade das pessoas. ainda que de cunho patrimonial.

§ 2? A opçilo pelo procedimento previsto nesta Lei imponará em renúncia ao cré·
dito excedente ao limite estabelecido neste anigo. excetuada a hipótese de conciliação,

PROJETO DE LEI N° 169, DE 1995
(Do Sr. Affonso Camargo)

Revoga o parágrafo único do artigo 118 da Lei n9 5.682,

de 21 de julho de 1971, e dá nova redação ao inciso 111

do mesmo artigo.

(A COMIssAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art.,1 Q - Fica revogado o Parágrafo Unico ~o Art. 118 da

Lei nQ 5.682 de 21 de julho de, 1971, passando o

inciso 111 do aesao artigo a vigorar co~ a·seguinte reda

çlio:

WArt. 118 - .

111 - da proaoçlio de congressos ou sessões públi
cas para a difuslio do seu prograaa;

Art. 2Q - Esta Lei entra ea vigor e. lQ de julho de 1995.

Art. JQ - Revoga.-se as disposições e. contrária.

JUS TI r'I C Aç ~ O

A atual redaçlo do artigo 118 da Lei orglnica dos

Partidos Políticos, prev~ e. seu. incisa 111 a trans.isslo

gtatuíta, pelas eaissoras de rádio e televislo dos congres

sos e sessões públicas realizados pelas Partidos, objeti
vando a divulgação de seu progra.a.

O parágrafo único do citada artigo estabelece nor-
aas para a trans.isslo de tais prograaas. prevendo a

a realizaçlo de duas transaissões e. nível nacional, de

sessenta .inutos cada, e uaa trans.isslo ta.béa de se~

senta ainutos e. nível regional.

Ea decorrência do elevado nú.ero de partidos •

que atendem as condições para transmitirem seus progra

aas e devido a possibilidade de fracionaaento dos horá

rios a eles reservados, chega-se a u_a trans.issAo se.~

nal realizada ao longa do ano, ea nível nacional. Isto

sea considerar que as trans.issões regionais não slio re~

lizadas. Se fossea, haveria até duas trans.is~ões par

seaana ea horário nobre do rádio e da televisão.

Diante desse quadro, constatou-se que o obje

tivo da lei ja.ais ~ alcançado. Os institutos de opi

nião pública mostram que o nível de audiência é baixí~

siao e que a própria população rejeita os citados pr~

J
Por outro lado, os partidos nlio conseguem d!

vulgar sua doutrina através dos progra.as de rádio

televisão, fazendo de tal horário ua instruaento de pr~

.oção pessoal ou aesao de deterainados grupos.

Assim, submete~os aos ilustres pares o pre
sente projeto, cujo objetivo é retirar da Lei Orgânica

dos Partidos Políticos os dispositivos que prevêem a

veiculação dos programas anteriormente referidos.

Sala das S'esslles, em \ l{ . 0:;3 .~ '5

AFFONSO CAMARGO

"LEGISLACAo r;ITAD,~ ANEXADA t'ELI'o

C::OORDENAÇAo DE ESrUl:05 LEGISLÁlIVOS·ç.Ol"

LEI N9 5.682, DE 21 DE JULHO DE ~'971

(Texto consolidado)

Lei Orginica dos Partidos Polllicos.

Art. 118. Os partidos terão função permanente através:
1- da atividade contmua dos serviços partidários, incluindo Secretana e Tesou·

raria:
11- da realizaçáo de palestras e conlerénclas nos setores subordinados aos diver·

sos órgãos de direção partidária;
111 - da promoção de congressos ou sessões ptiblicas para a difusão do seu progra·

ma, assegurada a transmissão gratuita. pelas empresas de rádio e televisão;
IV - da manutenção de cursos de liderança política e de formação e aperfeiçoa·

mento de admmistradores municipais, promovidos pelos órgáos dirigentes - nacional
ou regional:

v - da criação e manutenção de instituto de doutrinação e educação política
destinado a formar. renovar e aperfeiçoar quadros e lideranças partIdánas:

VI - da organização e manutenção de bibliotecas de obras polítícas. ~ociah, e
econõmlcas:

VII- da ediçã\de boletins ou outras publicações,
Parágrafo tinico.· Na transmissão gratuita pelas emissoras de radio e teleVisão

dos congressos ou sessões públicas, referidos no inCISO III. observar~se·ãoas seguintes
normas: I

a) as emissoras são obrigadas a realizar, para cada um dos panidos. em rede
e anualmente. uma tra}nsmissão de 60 (sessenta) minutos em cada Estado ou Território.
e duas em âmbito nacional, por íniciauva e sob a responsabilidade dos Diretórios
RegionaIS e Naciona(:
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(ÀS COMISSÕES DE ECONOMIA, :~DCS7RIA E CO~~RCIJ; 8~ FI~A~
Ç'AS E TRIBU7AÇÃO; E JE COUSTITUICí\O :: JU57I~;A I: DE REZlAÇÃ0
(ART. 54) - ART. 24, Ir)

PROJETO DE LEI Nº 171~ DE 1995
(Do Sr. Jackson Pereira)

bl os congressos ou sessóes públicas serão gravados e transmitidos J partir de
vinte e quatro horas depois~

cl não será permitida a tran~míssão de congressos ou sessões púbhcas realizados
tiOS anos d~ elelçõe5 gerais. de âmbito estadual ou mUnicipal. nos 180 (cento e oitenta)
dias que antecedam a~ eleições e até 45 (quarenta e cinco) (:lias depOIs do pleno:

dI na transmissáo destInada a difusão do programa partidário. não será permitida
propaganda de candidatos a cargos eletivos sob qualquer pretexto:

oi cada transmlSsáo sera autOrizada pela Justiça Eleitoral. que fará a necessária
requiSição uos horários a.s eml!:>soras de rádio ~ televisão. mediante requerimento
dos partidos. com antecedência de. peJo menos. 30 (trinta) dias da data da realização
do congresso ou sessão pública.

Autoriza d criação de áreds de livre ~omér~io ~h.
local~zddos roa faixa de fronteira do 3rasil) nas
que estipula.

;:'I,:";':1::::':> .•:.J5

:cndiç::~3

PROJETO DE LEI Nº 170, DE 1995
(Do Sr. Jackson Pereira)

Dispõe sobre a utilização de saldos do Fundo de Garantia

do Tempo de SerViço FGTS, de empregados de bancos est~

duais em privatização4

o Congresso NaCional decreta

Art, l° Fica o Poder Exec:m.... o autorizado a criar areas de livre

comercio - ALe nos municlploS localizados na tàixa de trontclra braSileira. sempre que no

PaiS límnrofe exista em funCIOnamento area da mesma natureza

Paragrafo UOICO -\5 areas de 11\ re comercIo cnadas em funçào do

disposto nesta Lei estarão sujeitas as regras e ao regllne tiscal espeCial aqUi detinidos

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 2.728, DE 1989)

e devido a esses motivos que apresentamos o
presente projeto de lei, contando com o apoio de nossos
ilustres pares para a sua aprovação a

IV • instalação e operaçào de sen:iços de tunsmo ou de qualquer natureza.

V ~ estocagem para comerclalizaçâo no mercado externo.

VI - mdusmailzaçjo de produtos ~m seus ternlon05

A.rt 7° Os p~odutos naCIonaiS ()u naCionalizados. que entrarem nas
areas de livre comercIo. estarào Isentos do Imposto ,obre Produtos Industrializados.
quando destmados as finalidades menCionadas no caput do an 4'='

Art 6° .\, '5alda de mercadOria::. eStranl.!.elras das areas de livre
comercIO para o resrame da {ernrono naCIOnal ~ con:ilderad'""a, para deitas fiscais e
admlmstrau....os. ..:orno Imponação normal

An ;0 As nnponações de mercadClnas desunadas as areas de livre
comercio estarão sUjeitas aos procedimentos normais de nnponação, previamente ao
desembaraço aduaneiro

~ 1° As mercadOrIas estrangeiras. que salrem das areas de livre
comercIO para o restante do PaIs. esrarào sUjeitas a trIbutação no momento de sua
mternação. exceto nos casos pre\ istos no ~ 1<) deste amgo

b) reme5sas postais para o restante do Pais. nas condições tixadas
pelo Decreto-lei n° 1 804. de 3 de setembro de 1QSO. modificado pela Lei n° S 383, de 30
de dezembro de IqQ I

a} bagagem dcompanhada de ',talantes, \:"bser'\"ados os limites
tixados pelo Poder E'\ecuuvo, por lnteqnedlo da Secretaria da Receita Federal

111 • agropecuaria e piscicultura.

An ~O O Poder Executl.....o delimitara a superticle de cada area de
livre comercio que Cnar. observadas as pecuhandades da região onde seja instalada e
ouvida a Secretaria da Receita Federal quanto as neceSSidades do contróle e da "Igilância
aduaneira

Art, 3° As mercadorias estrangeiras ou nacionais enviadas as areas
de livre comércio serào. obrigatoriamente. destinadas as empresas autorizadas a operar
nessas áreas,

An 4° A. entrada de lllerca nas estrangeiras nas arcas de livre
comercio far-se-a com a suspensão do lmp s e Im ol1açào e do Imposto sobre
Produtos Industrializados. que sera con.....ertlda em I ençào uando as mercadorias forem
destinadas a.

*I" -\ susp~nsão de Impostos ':i~ra tambem ..:on'-enlda em Isenção
nos ':3S05 de mercadOrias .:jue deixarem as areas de hHe comerCIO ,orno

I - consumo e vendas mternas nas respect/\ as areas de /f\;re comercIO.

. 11 ~ beneficiamento. em seus terntOrIOs. de pescado, pecuaría. recursos mmerals e
matenas-pnmas de ongem agncola ou tlbrestal.

Paragratb untco Ficam asseguradas a manutenção e a utilização
dos créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados relatl..,os as materias-prirnas.
produtos intermediarias e material de embalagem empregados na mdustrialização dos
produtos entrados nas areas de livre comercio

RevoqaJll-se as dispos,J.çõ.,s em

JUSUFICAÇÃO

Art. 4"
contrArio.

Arta 11:1: 08 empregados de bancos estaduais
cuj? co~trole acion4ri~ seja alienado no curso de programas
r~q10na18. de desestat1zação poderão utili~ar 08 recursos
dl.sponive1.5 em suas contas individuais vinculadas ao Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS para a aquisição das
ações que lhes forem oferecidas.

Parãqrafo único. A utilização de que trata
o caput deste artigo s6 ocorrerA se prevista no edital do
alienação do controle acionãrio da instituição financeira.

Art. 21:1: Pica o Poder Executivo autorizado a
proceder a liberação dos recursos referidos no artiqo
anterior, na forma Q condições estabelecidas na norma
regulamentadora qu~ expedir sobre a matéria.

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

A evolução dos acontecimentos. demonstra que
cresce a tendência à desmobilização patrimonial de outras
esfe."as de Poder Público, que não a federal.

Com efeito, a situação de absoluta carência
de recursos enfrentada pelos governos estaduais e
administrações municipais, quando aonfroJltada com as
gigantescas demandas sociais, aponta inexoravelmente para a
redução da gama de atiVidades de cunho estatal, de modo a
concentrá-las nas áreas mais tipicas de sua atuação. Este
processo deverá, sem dúvida, ser acompanhado pela alienação
do patrimdnio não diretamente ligado a essas tarefas.

Nesse contexto, parece inevitável a alienação
dos bancos estaduais, a maioria dos quais, mal administrados
em sucessivas gest:ões, encontra-se, tecnicamente, em
situação falimentar. Constatada a inevitabilidade da
privatização, avulta o problema do tratamento justa aos
servidores dessas institu~ções, que deverA, par certo,
passar - a exemplo do que tem ocorrido no âmbito do programa
de desestatização federal - pela alienação, àqueles, de
parte do controle acionAria a

Tal providência, todavia, s6 se concretizará
se providoJ5 recursos para o paqamento dessas ações, já. que
os salArios dos servidores, comprimidos por anos a fio, mal
lhes chegam para o sustento. Nada mais justo, no caso, que
liberar-lhes o acesso a seus saldos junto ao FGTS, dinheiro
que lhes pertence e que, destinado aos cofres públicos, não
exercerA pressão de qualquer ordem sobre a balSe monetária,
qarantindo a persecuçào dos objetivos traçados pelo Plano
Real.

Deputado JACKSO. PEREIRA

Sala das Sessões, Qm 14 de Março de 1995.
ticíos tiscals de que tratam os

anigos 4° e 7° os produtos abaixo mencionados. '011 re ndidos nos capitulas e/ou nas
posições indicadas na Nomenclatura Brasdeira de • 1e darias. apro..'ada pela Resolução n°
75. de :1 de abr'tl de 1988, do Comité Brastl~iro 'de ~omenclatura. com alterações
postenores ' \
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a) arma:; e mumções' ,;apnulo ..n

bl veiculas de rassagelTOs posição 8703 do ,apnulo 87. e::xceto
ambulâncias. carros funeranos. ..:arros celulares e Jipes.

cl bebidas alcooh..:J.s posições ::cj~ d ::Ot) e ::08 le:'{ceto
2~08 10 e 2208 90 OI00 I do ..:apnulo ::.

d) produtos de perfumana e de toucador, preparados e preparações
cosmetlcas posições 3303 a 3307 do capitulo ,,~, e

e) fumo e seus den\ adas capitulo 2-t

:\rt QO O Poder Executivo regulamentara a aplicação dos regimes
aduaneiros especiais para as mercadonas estrangeiras de~tlnadJ.s as dreas de 11He comercIO.
bem como para as mercadonas delas procedentes

Art lO O Banco Central do BrJ~d normatizara ÚS procedimentos
cambiais aplicavels as operações das areas de livre comercIO. \ Isando favorecer o seu
comercIO extenor

Art II O limite global para as tlnportações das areas de livre
~omerclo sera estabeleCido anualmente pelo Poder E\ecutl\o. obser.ados os cntenos que
julgar pertmentes. no ato e::rn que o tizer para as demais areas de livre comercio jâ
eXistentes

An 12 Cada area de livre comercIO cnada de acordo com esta Lei
sera admimstrada por um Consellio·de Administração. ~lue de\era promo\oer e coordenar
sua Implantação. adotando todas 'as medidas necessan3S

~ 10 0 Censelho de Admmlsrraçào sera composto por

a) Z represcntantc.s do GO\erno Federal. sendo um especialista em
c;ontrole e vigilânCia aduaneira.

bl I representante do GOverno do Estado onde se localizar a ãrea.

c) 1 representante do Governo do ~fumcipie onde se localizar a
area

§ 2° Ale que se complete pr cesso de nnplantação ds ALe.
respeitado o limite maxlmo de dOIS anos. a pre~n la d Censelho sera exercida por um
representante do Governo Fed~'ral e. apos este azo. lo representante do Governo
Estadual '.

_ Art 13 A Secretana da Receita Federal e'(ercera a vuúlàncla e a
repress~o ao contrabando e ao descammho nas areas de li\ re comercIo. sem preJulzo da
competencl3 do Departamento de PoliCia Federal

Paragrato UlIICO O Poder E'\ecum o de\'era assegurar os recursos

dmatl~rials e hu~anos necessanos aos serviços de fiscalização e controle aduaneiro das areas
e Ivre comercIO

~ 14 As isenções e benefiCIOS mstltuldos por esta Lei serão
mantid~s pelo prazo de vmle e CinCO anos. a contar da data da criação de cada arca de livre
comercIO

Art 15 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art 16 Revogam-se as disposições em contrario

JUSTlFICAÇÁO

Atualmente. eXistem \ anos municlploS brasileiros. locaIízados na

faixa de fronteíra. que confrontam com areas de livre comerCIO criadas nos países

fronteiriços

São municlpios onde a divisa internaCional cruza a sua sede urbana

fazendo com que. muitas vezes. os dois lados de uma mesm:t rua pertençam a paise!i

distintos

Como regra geral. o que se obser.a e que enquanto no "lado

éstrangeiro" da Cidade. onde funCIOna 'uma area de li....re comercio, o comercio epujante. as

lojas estão sempre cheias e as oportumdades de emprego se multiplicam. no "Ia.dõ
brasileiro" a atividade econàmica encontra-se estagnada. as lojas vazías e os jovens têm de

cruzar a fronteira em busca de emprego

Dai nossa proposta de transformar o "lado bruileiro· destas

cidades em àreas de livre comercio. Vamos trazer para nosSO Pais parcela desta atividade

econàmica que hoje somente se desenvolve além-fronteira e'criar aqui os postos de

trabalho de que nossos jovens tanto necessitam

política de Governo a criação

antes criadas nas proximidades

de nossas fronteiras por palses \Izmhos. certamente esle Instrumento passara a ser unlizado

de fonna mais comedida por aqueles p3lses

>\ preocupação que normalmente se mamfesta com a questào da

dificuldade de .:ontrole e '.lgtiàncl3 aduaneira dessas areas não tem respaldo na obser.'ação

dos fatos ~a verdade. o problema .121. eXiste com a Implantação de areas de livre comercIo

na extenor e não :íera maIOr pelo fato de acrescentarmos outra no lado mterno da fronteira

As autondades aduaneiras não terão dobrado seu trabalho em função disto

Em nosso PaIS ja foram cnadas algumas destas arcas. sempre em

regiões de fronteira mais remotas. como parte de uma pohtica de ocupação estrategica de

pontos distantes do temtono naCIOnal -\ utilização do mstrumento para recuperar

mUnJclplOS cujas ati....ldades econõmlcas se transfenram para alem de nossas fronteiras em

função de regImes tiscals fa\oorecldos. nos parece absolutamente legitima

Este. portamo, e um proJe q~ de\oe merecer a aprovação desta

Casa. pois contribUI fortemente para O desenv lvi entO \ nosso Pais

\
Sala das se~. em: de' .r~ de ~99S

D:~U~dOJ-\

"LEGISLACÃO CITADA ANEXADA pCLA
CCCRDENAÇAo DE. ESTUDOS LEG!SLAT1vns- Cnli.

DECRETO"LEI N? 1.804, DE 3 DE SETEMBRO DE 1980 (*)

Dispõe sobre tributação simplificada das rt!messas postais inttr
nacionais.

o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe conrere o art. 55, lI, da
Constituição, decreta:

An. J~ Fica instituido o regime de tribulaçao simplificada para a cobrança do Im
postO sobre a lmponação incidente sobre bens contidos em remessas postais internacio
nais, observado o disposto no art. 2? deste Decreto·lei.

§ I? Os bens comp.reendidos no regime previsto neste arti&o ficam isentos do lm~
posto sobre Produtos Industrializados.

§ 2~ A tributação simplificada poderá eretuar-se pela classificação genérica dos
bens em um ou mais grupos, aplictndo-se alíquotas constantes ou progressivas em fun
ção do valor das remessas, não suj:>e'riores a 40(1)'0 (quatrocentos por cento).

§ 3~ O regime de que trata este anigo somente se aplica a remessas de valor até
USS 500.00 (quinhentos dólares none-americanos), ou o equivalente em outras moedas.

• § J.• com miaç40 dtlrrminoda ~/a ui ,,! &.383. dr 30 dr dtumbro dt 1991:

§ 4~ Poderão ser qtabelecidos requisitos e condições para aplicação do disposto
neste artigo.

An. 2~ O Ministério da Fazenda, relativamente ao regime de que trata o ano 1~
deste Decreto-lei, estabelecerá a classificação genérica e fIXará as alíquotas especiais a
que se rerere o § 2~ do ano 1~. bem como poderá:

I - dispor sobre normas, métodos e padrõeS especificos de valoração aduaneira
dos bens contidos em remessas postais internacionais;

11 - dispor sobre a isençao do Imposto sobre a Importação dos bens contidos
em remessas de valor até USS 100.00 (cem dólares none·americanos), ou o equivalen.
te em outras moedas, quando destinados a pessoas físicas.

• IncISO 11 com THMção d~/ermtflQda "r/a ui If.- 8.383. d~ JO d~ dtumbro dt /99/

P~rág~afo unico. O Ministério da Fazenda poderâ, tambem, estender a aplicação
d? reglme.35 encomendas aéreas internacionais transportadas com a emissão de conhe
cimento aerco.

An. 3~ O inciso XVI, do art. 105, do Decreto-lei n~ 37, de 18 de novembro de
1966, passa a vigorar com a seguinte redação:

"XVI - fracionada em duas ou mais remessas postais ou encomendas aéreas in
ternacionais visando a elidir, no todo ou em parte, o pagamento dos tributos aduaneiros
ou quaisquer nOJ1!1as estabelecid... para o controle das imponações ou, ainda, a benefi
ciar-se de regime de tributação simplificada" .

• Este o caput do arl. lOS. modificado: "Apliclr.s~ a ptna dt puda da ",treMOM:"

Art. 4~ Este Decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as
disposiçOes em contrário. '

JOÃo FIGUEIREDO
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CóDIGO ","/SH I--------------1
P05IçaOIITE" I
E SUI-IE SUl-I
~OSIÇIOIIT[Jl I

Arto l' - Fica aprovada a Nomenclatura Brasl1eíra de
Mercadorias (NBM/SH). baseada no SIstema HU'ftlOnlz.ado de Desi&naçio e
de Codificação de Mercadoriils elaborado pelo Conselho de Cooperação
Aduaneira.

Art. Z' - A Nomenclatura Brasileira de Mercadorias (Nlttl
SH). baixada co. esta Resoluçio. entrari em viaor eJll 01 d. janeiro de
1989.

••••••••••••••••••••••••••••• - - ••• >

o COMIT~ BRASILEIRO DE NDMENCLATURA (CBN). no uso das

j;r i~~i~~e~eq~~Y~~~T~ã~.c~~~:~í:a~e~~~Oe:r;~:~aI~6.~:s~:c·~:t~;~il "i
Co~venção Internacional sobre o Sistema HanllonÍ%ado de ,Desianação e de
Codificação de Mercadorias. em .3l de outubro de 1986, RESOLVE:

' - - - _ .
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,ri,rias ,ara ser.. utlliz..... c.. " ..tas tI"Mlas '"i'.''' e ac_llici...fol
,ara ItCftlfa • rl'tal,.o tctMlo 111 vi"ta ..... ,.r..o ,ar, •.-1....... I'.cl'te '"as
u.tlhll.. aroútie.. I' 101"'••• a'lUH."1 .1... " ...ci.is.

I. c..i...,. " t ,..,..,." t I' ". In c..-
Mt lell. na acodo , ..ido 3317. ntrl ..t'"r 0& HI.iatH ,rotldosl nclln
(I".infla conll'lI'a ,artu"w ,luta aroR.tic.h .re,.r"'.... CIlforilern .....h ..
per ca.ll",.Uo. ,uéll ,.,tuaa40S • , ..ii. i.re",'ol CMII rr.rnt i .... "W cueét iUI;
seluc'.' 1' .."i"ilS , .... ll'ntes .. contato ... , .... ai.... vt ificiaiu ,.sta. .·01oIa
tu-). t.ltros Ir falsos tKi~S. i.'"JI"•. revestu'" .. recDkrto.... 'er'....."'Ir C....tiCH' "Matos tllr tlMlC..... " ........... ,..,. M.ui••

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

2411

2411.1"

li

1111

""
""

2411.21

11M

"
",1

-FolltI.

- rw. CUI ... ~hwlltos CI_ C"Riro)

- ...I.....t,.

~ Chltros

.. F_ nallac.) tot,1 DIt , ...ci,l.,.t...nhl....

,- CNtro.

_ FoI.........tatu•• en:Mh:unt.

CóDIGO ""/SII I-------------1
P051"101ITE" 1
E SUI-IE S~-I

P05lCJOIlTE" 1

3313.M

11M

'2M

"E.CAOO.IA

Per'UHS .. i.,u.s-dl-colinil.

-- Perf'uHI (utn.ta~)

--- ~lu~s-dl:-caUrlia

Pr••tos di >~lllz. 0liI lIe ••"ui la,n ,r",arado e ,reflarac'.s ,ar.
c"Hrvacio CN cuilluos 11. '1'11' (I'MClto .nlc.....ta.). inclu/dls as
",..,arasils utl-wlare. e 01 IIrOllZI.~arls' ,r"vacies ,~a .ulcu
r.. e ,.11 i cura

2412..tI- - CIt...t... C!i'.......l .....-e.tft4e ,.. Uuaco)

li" -- Chuutos

- Di...JYHte d......U. ,ara unha.

- Ou.tros

- ••• ,ara unh••

--- P,!,arado. bronzt~dDres

--- RUle. 8tSItO crl'aaso ou 1í4uido

--- Outros

- EHalt"l ,ara unh••

- .aH ,ara ......

- 'rodutDs d uí1~,.. ,.,1. os Ubias

- .ata sIlO crlMSa DtiI H ..uida. I brilha ,ara os U~ios

- o.lroa

- "Muta. d....... illll. 'Ira OI olha.

- sa-ltra. lIeliRel''', l"is ,ar. sallln.ncl'lhls. I' r/HI

-0..1,..

- ChIlros

- 'r..arlC'''' ,ara .... icuros .. ,uicuros

- 0..1'"

- ralco .. ,elvi lho, COll ou 5'" ,.,t"...
- ,é-4e-.,.rDz

- Pé•• iAChal'" os Cc.ll'Ktu

- Cr.... di ~"IZ•• inclu.ivc co- I.tiia rla1 de "'I'lha. crlMS I:

toe," URica.

- o.t,..

'2M

'3M

14••

99"

33M.1I.

11M

""
33M.a

11••

""
33M.3I

11M

12M

13M-
""

33M.'

33M.'1

'IM--
""

33M."

'IM

Dl.,.t.., cl...riU••• I c:i..., .., .. ,... ct"IC.) eM HlIft. Me'.-

---- iuahulr outro

- Fu.o (hbaco) ,ara Fu••,. "'.0 contendo sucellantos 111 fullCl ttl~.

co) n tlualqucr ,ro,o"l:o

___ Picado. dnfl~do••llado ou e. ,é

- Outros

Outros produtos lIe' 'uao (tabaco) e seus •.,c.dinIM. ..n"taturil4••,
tu.o Chbaco) -hoaoleneIZldo· ou ·recOftst Ituldo·, .xtr.tos e .olhai.
de (u.o (tabaco)

-o. Ft.lao (tab.co) -ho.Otenlrlz~do'" ou -reconstltulllo-

--o. Outros

--- E. corda ou •• rolo

"" - ..1....,. OIfotrc

'2M --- Cilarr í lh.s

24.2.2. - Cilarros. contenllo 'ueo (tuaco)

'lM -- Flito. ~ HO

"M - OUtra.

24'2.91 - Outro.

'lM --- Charut os

'2M --- Cillrr ilha.

.3 -- Cilarr"

2_

• 3.1

.399

2413

24'3.1'

'lM

'2"

99••

~<4'3.'

2413.91 e...
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t'.:<I' •

AutA;V~;1 d~ 'lslI.~iras w outras W'1'culos autoa."'1 Itrínci,al.ant,
cance&idol ,ara trans.ortt 'e ,ell.a. (Ixceta ai 1111 '.lleia .7':U •
Inc1uidol os veiculal de U.M eí.to (-,tat ion ••10fi'-) e DI lu.tOllevall
d, corridl

--- WulSnc il

--- Outros

-- lua14uer outro

--- Auto_Ivei. de ,alll'tirol CDl! ..,tCM'" a ·'leG01

--..- CkD C·cawleteJv hodltl IID11ft-)

--- halllllulr OCItro

--- hahuer eNtro

-- Al.Itoaevtis de '1lIlleiros c~ .tar a 'lsallnl

---- elD C·cowltteh hochd tlOtM-)

.-- -'uta.;veil di 'Iuallliró. coa -ator I IlIollna. de .ais d, IH ..
lo'. ~ d~ pothcil brl.lh ($AE)

---- "'I1'Iulr outro

--- Ov,tros

-. Veiculas I'.",cial ...ntl' concl'bído, ,ara se dulocar 'obre I nl've~

Vl'ículos ts'l'ciais Plra a tranl,artl' dI' '''''OIS nOI ca.,as di 'oU.
I' vll'iculos UHlhlntl'1

~- KlKfullinl:ia·

- Outrol veiculos coe -ator ~, ,istão alternativo. de il"ida 'IN"
centelha UaíKaJ

---- tUIlllllulr outra

-- DI' ci),nd',,"a nio IUI'l'r;, a 1.H ~.3

--- Au:tDII;Y('IS de pallaleirol CDI! eotor a ;;Icool. de .ais de UI ..
dI ,otheia ttrutl (SAE)

-- DI' cílindr••• IU'l'rior a 1"' ,.3•••• n~o sUPuior _ 1511 '.3

-- I\t.ltH,v:.jl 111. '."a,.,rDI ,a -at.cH" • ',lSolina

-- ClCD C-cDIIPllhhl IInocll ..d 11"'-)

---- tua1llJuer outra

-- CNtres

---. tulltlu.er .tr.

-- OI' cl1i"drull lu,erior a 1," ca3.... não 1'I.uior • 3ft1 cll3

-- AutOlleveis 111. ,alsa,eir" ta• ..tar. I 1110li"., •• • tl i .. ,. 4.
,atlneia bruta (IM)

~3, . ";;:.J"'tqil~~..eis) .dr.l~uícirlfl~coa aatar .a álcool. dI' ati UI MP dr.
pa[ln·'11 bruta fSAEJ

',~.i ;,~ ,:~~;c>.;;r.~~1~}MCk~~ d~...·,
.3" ---- It.Ilhuer Qutro

'4
'4t1
'4"
15"
"..

8713;24

ti

'ltl

'1"

.2

'2'1

t29'

.3..

"..

2. Conslt~,ru-sr trator..s. nl Icr,cao do IIrrsrnt« C.,itulot os vdclllos eotor«s «s
HnC4~h,nt« conclbldos , ...ra PUleIr ou t;.,urrar I"struatntos. vl'iculot. ou c.artas.

u ..ao "lJ~ .aprl''5~n~ ta crrtos d, SPOS It I"'os acrssir Ios ~IJR lIeral t;la o tran"ortt dt
rtrrl ...nt.as. u·.rntts. Idubos ...te •• r .. lac.lonados co. o "1.1. lJSO "rlncl'.lll.

3. C::ln"d~rraa~.. l!' y.. iculos IlItoaiv'lS ,ara tran"ort. calet IVO d.. ,,,,n,e.res. na
UtP.;IO di 110'51(10 a7'~. os vriculo'lO c.Qncctndos ,ar. traM1tort.r a..::: II"'''OU no
..n,.r..•. n(.I·, .. "o o .0tor,'5ta.

4. Js C~.lI"S'" jr ",r;c'~los ,l'Jtc.'",rIS. qUlndo ,rovldo, dI' cablnl. ctnsl'"a.·,.. n.s
PO~IC~rs e;t,~ 1 S7'" r nO\o nl PO'ICJaO 87'6 •

~oDIGO H,tt/SH t__________.:._4_/

POSICi!.ol :TE" 1
Z ~UB-IE 3UI-1
'OSIC~OI1TE" !

5. ~ p.. s ;iÍo t31t~ co.,rnndl!' todn u biCicletas ,ar\ crian,,,,,. O~ outros CleJOS "...,..
(."'.n(ls clustr,cl.·s" nl 'OSI(~O 95'1.

87'3

81'3.1t ....
81'3.2

87'3.21 ....
87t3.22

'1

'1'1

'1"

.2

,'2'1

.m
""

17t3.23

'1

"'1

ti"

'2

'2'1

'2"

. .

--- CrcH r 11'111

--- F'alsos teCido. i.relnados.. ou re\reltidos Ol.l recoltcrtos de pulu"
H oca de eOIHt i cos

---- tuaIlIJuer aut ro

---- E. rtcl'IEntn tiPo uroual

_ PrePilra,ín pna p~rfu.ar CN para dosodorl::'lr iI...~ntes.. Incluídas.
n proar.Cus odorirrrn para CIrI.il'llôlS rel"lans

__ Allrbatc ~ outrUo pr~,an,.n Odor if'~ras "'I.IE alIJe_ por cOHustáo

-- Outras

--_ Onodorantn dlf &*uenhl. M'IIO não perf~.pos

V.ieulas luto.ivfiS. tntorws. c idos .. outros
veicules t ..rrntrRS. suas p.rtu e aeusirias'

...._- tuallllucr out'-'o

--- Partes da' plalltas aroaitical .. U4uinhOl (s.bh)

---- Mondlclonatios 'Ira ytllda I rttalho

--. Ol.ltrol

-- De,iJ~t;r'ol

',...racitl ,.r. "arltear (ut•• , IIw.lntlt ou wis), dr"••t.. cor
,arlil. "."aracit. ,ar. ".ntlol, ...,H.tirio, outros produtos dr
,uh..,. il IMI 11. toucador ,re,ar,IIDs • outra. IH'.,.rac'iu canil ica,.
nã•••,ltci'icUDS .... c-"lltftiliilOS .a ou.tra. ,csiei••, IInadorl"tn
de • .-ir"'••• "Q'U'atlol, HSIlO nio ,.',1,1....01. cc. ou , •• ,rwr Ida
tira tlrsintrhntel

- ..- Ol.ltro,

--- Pis • erll••' ,arl faCilitar .. Id.rinCI) dr tlphdW'1Io

- Outrol

-- Só!ucil'S ,Ira J..ntes dI c_tata og ,ara 011105 art".CialS

.. Outros

- ... iJa,ris l.,.relnAdos. rcwlt illlGI ou recobertos de perfu" ou de
cos.ét feos

.. Dent ifríciol

--- Outros

--- Tíntura. ~ IIlfscolorantll ,ar. cabeto

- h-.uSo

""Ir.,i•• ,ara hilil'fte hCIl ou tlCfttáril, induilfol OI ,is • cnM.
_,ra facilitar I 11I"inCII 1111 dcnt.llur.s

... Lnuh (he... ) ,.ra o cabrto

... Outras

--.. Fixadore' par. os cabelos, I'XClfto os h ..uis

--.. Outros

........ Outros

".. --- o..t ••1

.u. .--- Sob f'orn 1 jqulda

1. ) ,rl'Stntc Ca,itulo não cowrcrnde os veiculos concebIdos ,ara circular tAnicaunh
''*rt ,.u rirrfU.

Notas.

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

3317.21 - DesodorAnte' c:orlfllorlls e antiP,r5'lr.nhs

99..

33'1.3' ....
33'7.4

33'7.41 ....
33t7.4'

'1

.1.1

.199

99"

33'7."

'1"

.2"

'3"
'4"
tll"..
"'1.."
"..

33'5

33'5.11

'I"
"..

33t5.2' ....
33t5.3' ....
33t5.9t

'I"
'2"

'3"

"..
33"

33...1. tHt

33tt."

'1"

t2"

33t7
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17".3

87'3.31

... Outros ve/cvlol.. eM.ar ti. ,istlo. ti. IIfti,ia ,or C:D.,rIlS~D
1~1.?e1 GIl ...1~1...1l

- ... De' ciJ il'ldrua 1110 ""ui"" • ISlt ca3

'1H -- ""t.íveis de ,a'I•••fros

"" -- Out••,

""'.1' N" -De t'evílwrel ou ,iltolas

':J'~.:!':' OU, -- C",nos I, so!.

- C<lrtlJchos • sua!, partes, "ar. 'Istotu d. rl'llItar Ou pira plstGh.s
dI! !f.boto (cav,lh3; ::il.t IVO p ..r ...bater iIoI'I'I•• 5

-- CutlolCl\OS

-- Outros

- CiIort'JC~oJs. SUiloS p<l,..trs. ,ara tSPlnlirdiloS ou cilrablnil" dI' Cilono 11
Sal chuabos para. ,iIo'ilblnils dli. iIo' co.,r'l.do

- Outros

SiI.rllts. Ilts,.I1••• baíotllltta$. tanea. c QI,Itras ar••• br.nc••• SUl. lI.r
tu • baInhas

- Ototros

--- Outrol

---- DI' COl.lro

--- :)I!o,OSlt 1...01 aliKWttc.dot'rs dllt rrclolo. aaoviVI'IS. dI' bort'acha. 'ira
.."Inllrllal. C1,rablnu e u •• thantl'l

....a•••rMu", tor.e'H. ai"••, elsHi., cartuc.hu • outr.....nl,i.. I ,rojitei••• , .........te•• iach.IIIOI os zanletes. clu.... ..
clca e lIuch.. , ..., cartuclta

93'~."

.U.
12

'2.1

'2"
"
""i
""

'3"

'316.11 ....
'3'6.2

'3'6.21 .."
93U.~9 a...

'316.3' ....
9316." Ut.

'3'7." ....
ea.íba•• ft

IU1 ---- De .U U... de patineia bruta (SAE)

'f':! ---- Dr .ais d~ 1•• H" d~ patineia bruta

- Autai"i. ti, ,as.a.cira.

- .. De cil inllratla ...,ft"ior a 1511 ca3.... nlia superior a ~.. c.3

'1

99" --- Outros

87'3.33 - O. cilindrada sUPErior .25.. <03

ti.. --- AutOllivlfis de pasuuirol

t2" --- A.buJlncia

99tt --- Outros

87'3.91 ... Outros •
'UI --- AutCMI,v~i5 dE ,.lntEirOI

99.. --- Outros

Meta••

17'3.32

I. O ".unte Capit.tll nie c..rnnll.'

.) as ct,oldll ou fulaí"utu • cá,s,da. tulalnlllltcs. os IIltDAal1DrI's. os ' .."ct..
di i lu.ift.de Ol.l cCNltn li truiu Ir OIltl"'OS art ilol tllI C..:tllll. 36,

b) u , .."tr. I I:cr'''rJo. 4. ulQ lera] .. na uorJio la Neta 2 -'I kcJo XV~ ~e ..
tai'l CClMll'l'l eStea. XV)~ R os artefatos u ..lhlllte'l ~e ,Uttica CC.,tt ..l0 39',

c) 0'1 cU'ro. dw c_ah • a..t.ivei. 1I11MaIn C,o.l,la 171t)r

dJ u airas tetcKi,iu•• OtItra 4t ..o..it Jo,," ipt ice.. , uivo l"ulo .antallo' nas
.n.. 0'1, llVUIo "ao IIOftta...., 4)" s• .,re.at.. cc. as "'A' A lYC M .Clt in..
(C."tulo ""

.) as It..t.., arco. '1IICha. ,ara tire, ai ""A' ••otula. , ..... estriA. a. 11'
u. co- catlchrlstlu••• ltri ......... CC.",tul0 t'5)r

fJ as ar... e ..id•• CDII carac:tcrl.t'ca. 4. __Jdo 4. col.de IN 4....ti'''i4....
.... C,Hld.. f1tS ~ f1N).

2. Na JoCrtdo .a ,aiclo t3N. o te.... , ...tn nlo Ca-flrHftIl. H ......lh.. 111; r"ia IN
d. rallar. da ,D.isla m,.

PROJETO DE LEI Nº 172, DE 1995
(Do Sr. Jackson Pereira)

Altera o paráirafo único do artiso 69 da Lei n9 8.742, de
7 de dezembro de 1993, que Itdispoe sobre a organizacão da
Assistência Social e dá outras providências".

(ÀS COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAM!LIA; E DE CCNSTI
TUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO (ART. 54) - ART. 24, II) -

() CUll!:UC.,!'IU '.h:wnal decreta
:\rt I" ().;-..t: ao paragratb UI1lCO do .1rt DO da Lt:I"" 8 7.t:!. de

7 de dezembro de lC)cH. a ~egullllc Icda1;âll

.. \rI CI'

Paral.!.ratll UllU:O \ llNíUlCla t:uorth-mac.lura da Pohuca
'-aciunal de \)l'oll'oIC'ru.:I.1 "'lucl&ll c 11 \ hl1l ..tClltl tia Prc\ld';nct3 c \))15tencI3
"(lelal ..

" E I C A O O • 1 A

9311." .... Ar........rI, ac.te rawlvwn. ,I.telu ...... ItrMCU

--------------_._--
ctSDIOO HlI'VIII I--------,
P~IÇloIITDl I
E !lJ:HEU-1
P~IÇloIITDl I

f3'2... '.v'1Y"n • ,I.tola••••uh os lia. ,"ido t3t3 ou. fIM

'\rI ::" l.:ota ICI t:l1Ira em \ ltwr na data de ...ua publicação
·\n :;" Re\(1g.all1~~c tiS dispO!'ll.;ôes el11 cuntrano

Je I<)Q 5

./ISTlFIC\TI'· \

\ \lcdu.la Pn1\l"'lllla Ir' ~1 ~ ...Iti 1'- de hlllClrtl d~ Illc)', l!\ttng.ue o

\hnlsteno do Bel11~E)t3r S\lClal. ,lU qu;.tl .1 L.~I Orgal1U':ill \:-'''I ..t~I1CI3 Sl~lalll1" 1'\ 7~:,'()~)

.unbUl n coordenação da Pnhtu:l1 'acIOnai ...tc \ .. I..t 1'!i1 ·(ll.:l<l1 \. pre~nte Ilroposu;ào

llb,ieu\il adequar a redação da Lt:1 de I llt), d no\ a l'l tllza 'ào l1unJstenal. '3ubstltuando a

reterenCII ao I1llnJstenO t:~t1nto por '\1111l!llenO da Pre\ld~n~la ~ -\sslstenCla SOCIal"

Ob5er.e~se que .1 \fedlda Pro"'l~ol'la .1rl'Ofa entre 11";t ~'lgall" dt: t.ll Pasta II Conselho

\;aclOnai de -\SSlstenclil SOClallart Ih, InCISO \/1/, .llln~a ~ I ":\llando ~Iualquer dU\lda

\luanro a camperenCIJ l1umsren:1J I.:Clrrespondcmre

--- Carabinas. es,inlll"dal • IINihantes. de caca

- Ol.&tros

- Outt'.. rs.. in,at'dn r carabinas. de C'ca 0\1 de t ira-Ao-alvo

--- INtros

- Outl"as .""nlarda, .. COIl"abina•• d. COIÇ3 ou dI' t ,ro-ao-alvo. co. ,t-
10 ..nOI .". cano 1i so

--- I'istolu cf. sinalizado

--- Outras

Outras ...... C,.. I1IIr.,lo' ",1","'11... carUh•••• ,i.tol.,," .._
h. H 11' c..".l_hle .... "., ta.setdo), exceto li ., ,..iei.
9317

.2.. --- Pistolas

93'3 O'Itr.. arA. IIR f 010 R apanlhol sntlhantn .. utilize•• 4et1l.,..
d. 111 ,41YC1rI C,ar •••.,Ior n,in,lrllaa R carilti..... li. Cacl. ......
d. f 010 carre""i. eMch•• i..,..."h ,el. ltÓca, ,i.tllas lucl-talud••
• OIIItru " ....Ih" eMcni." &In.. ,.,.. lu"r fOlu.t •• 11. .inl j
zleio, ,istala•• r"ih"'., ,v,'liro-de , ••ti. Ctlre lU ..Ia),
,i.tol.. li. ".1. (ca.,ilha) caH" ...,., .ater uiui •• tuhi•• lu
ca-.....,...1
- Ar.., d. '010 car,...ávri' .lCclusiv...nt...ela boCl'303.1'

'11',...
93'3.2' 'H'
'3t3.3' H"
93'3."

OU,

'...
93"." '"'
93e
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"LEGISLAÇAO CITADA ANEXADA PFLA
,.ORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLATlvos·c.1J

LEI N? 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993

DisptJe 80bre a or••lJiz.~o d. A.,i,·
t~nci. Social e d. outr•• provid'DCi•••

CAPíTULO III

Da Organizaç!o e da Gest40
Art. 6? As açÕes na área de assistência social slo organi

zadas em sistema descentralizado e participativo, constit!lido
pelas entidades e organizaçÕes de assistência social abrangidas
por esta lei. que articule meios. esforças e recursos, e por um
conjunto de instlncias deliberativas compostas pelos diversos
setores envolvidos na área.

Parágrafo único. A instlncia coordenadora da Política Na
donal de ASSistência Social é o Ministério do Bem·Estar Social.

MEDIDA PROVISORIA N9 813, DE 19 DE JANEIRO DE 1995

Dispõe sobre a organização da Presidencia di Rep~blic. e
dos Minis~rios. e di oultaS providencias

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

MEDIDA PROVlSÓIUA N" 931 ,DE 19 DE MMQl I,".

DispOe sollno • orrlniZIÇio da ~j<llnciadi RepóbIic:I
•~ !1l)1lSlmoa. e dj oulrU prnVl~ncial.

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

An. 16. SilocSrElos e5pec((jcOJ dos Mini!la!ríos:

xm . no Ministério da PreVi~nei. e Assistencia Social:

a) Conoelho Nacional di Seruridade Social:
b) Conoelho Nacional de Prevt_ Social;
c) CIlnteJho Naci4nll de A5Iimnc;. Social;
d) Conoelho de RecurJOS da Previ~oci. Social;
e) Conoelho de Gestlo da PreVi~naaComplemenllr;
O Conoelho Gestor do Cadaslro Nacional de Inr"""açlles SociaiS;
Il Secretaria de PreVi~neia Social; •
h) Secrew1. de A,..jmnc;. Social;
i) Secretaria de PreVi~neia Complementar;
j) I......lori. Geral da Prevull!naa Social;

An. 19. fic.ni extintos:

t • u Fundaç6es Le(ilo Bruileira de .....istbcia (LBA) e centro Bruileilo para a
Inflneia e Adolactnci. (CaIA), vinculadas 10 MiniSltrio dn 8eln·EJlar Social;

11 • o Minimrio do Bem·EsIar Social;

m•o Minist~rio da InleBTlÇlo Relional;

IV· no Mini51ério da JustiÇa:

ai o ('oo",lho 5"""n",. de Ocr.SI di Llhcntade de Criaçio. E."",..<Jo;
bJ I SCCrt:I:Jn:t de PolíCia Federal: .
C) íJ SCI:rClíln:l de Tran'\lt.l;

V - .• Sc~'ICI:tn:l de PlancJtUnCnlO E~rrntc!gico. na Sccrct:ui. de A~'iunIM E5t:raU!!icGs da
Prc5i~ncilcb Rcrüh1icJ.:

PROJETO DE lEI Nº 1,?3, DE 1~95
(Do Sr. Fernando Diniz)

Torna obrigatória a realizacão de exame de acuidade visual.
nos pré-escolares e escolares de 2 (dois) a 12 (doze) anos.

(As COMISSOES DE EDUCAÇlo, CULTURA E DESPORTO; DE SEGURIDA
DE SOCIl'.L E FAM!LIA; DE FINANÇAS E TRIBUTAÇ1\O (ART. 54); ~
DE CONSTITUIÇÃO E JUSTICA E DE REDAÇ~O (ART. 54) - ART. 24,
lI)

o Congresso Nacional decreta:

AI1 1° As instituições de ensino

pré-escolar e de I° grau serão obrigadas a proceder a exame de

acuidade \isual nos alunos com idades de 2 (dois) a 12 (doze)

anos

Art 2° Nas instituições de ensino públicas,

os exames exigidos' por esta lei serão gratuitos e realizados

mediante acordo ou com enio com o Sistema Único de Saúde ou

por sen iço de saúde escolar próprio da instituição

§ I ° Na indisponibilidade do profissional

especializado para exame de cada aluno. o Sistema Unico de Saúde

proverá o material para exame de triagem e as devidas orientação e

supervisão aos professores para realizá-los em seus alunos,

§ 2° No caso do parágrafo anterior, os

alunos em que forem detectados sinais de deficiências visual serão

encaminhados ao se", rç() espedalizado no âmbito do Sistema

Único de Saude

Art 3° Nas insi:ituições de ensino privadas,

sãó aceitos atestados médico" para efeito de prova de realização

dos exame, exigidos POI esta lei

Art 4° Em caso de comprovada

necessidade de uso ae lente, corretivas, os estabelecimentos de

ensino publicos fornecerão os devidos óculos para os alunos

carentes

Art, 5° Os Conselhos Estaduais de

Educação e os Conselhos Estaduais de Saude regulamentarão

conjuntamente a aplicação desta lei nos seus respectivos âmbitos

de atuação

Art 6° O descumprimento das obrigações

previstas nesta lei sujeitará a instituição infratora ao pagamento de

multa, calculada, pelo Conselho' Estadual de Educação

correspondente,

§ ]0 Cabe ab sistema de inspeção escolar a

fiscalização do atendimento ao disposto nesta lei.

§ 2° A multa a que se refere este artigo

será recolhida á instância correspondente do Sistema ('nico de

Saúde
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lArt 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Art 8° Revogam-se as disposições em contrário

Art. 2a)- Em vulcula claaairicada na aap'-

eie de passageiros (auto.óvel e misto) o tranaport. d.

criança. na raixa atiria at' 7(aata) unas da idada, s~

rá permitido so.anto noa bancos tra••iro••

Art. 3a)- O Gavarna Fadaral davar' raali-

zar a.pla cs.penha educativa, vi••ndo orientar p públ~

co quanto 80 objeta da pres.nte lai.

JUSTIFICAÇÃO

Dentre (l!- \an(l~ ohu.:c\ ao JlfllLC..... t1 dl' aplcl1dlla~l'l1l dc,-tacit-!>l' a

in!.uficlêm:13 \ I~ual dll5 estudante!> Art. 4a)- Ao. prapriatiriaa, ou conduto-

Esse t1p" de deli(;H~m:la. nem sempre detectada pela famlha,

quando nào Impede a aprendizagem pelo menll!,> a retarda

Assim, quanto mai!l cedo se der a Identificação da deficlC~ncla. mais

oportuna sera sua correção e seus efellos sobre o rendimento escolar

Por esse me'!I\ o. a prop03ta con51gnada neste Projeto de Lei obnga

a realização de e\ame oftalmologlco nos aluno'.:! de pre-escolar e de 10 grau. ao começo de

cada ario letivo

Propõe-se um tratamento diferenciado entre os alunos de escolas

publicas e privadas naquelas e exigida a gratuidade. a aniculação co,!, o sistema publico de

saude e o forneCImento de lentes para os alunos carentes (de nada adiantaria diagnosticar a

deficiência se não houvesse a pOSSibilidade de sua correçào). nestas. exige·se o exame. mas

os mecanismos ficam a cargo das escolas e dos re~ponsa\eiS, Ja que. neste caso. ha sempre

repasse de custas as mensalidades

a 9quipa~enta obrigutõria da Cinta da Sa.

gurança e/ou transportando menor no banco dianteiro,

.plicsr-sa-fi a panalidada da multa da R$ 100,00 (ca.

raaia) •

Art. sa)- O Podar Exacutiva ragula.antar'

a pra.anta Lei na prazo da 30 (trinta) diaa, a cantar

da sua publicaçia.

Art. 6a)- Esta Lai untra UB vigor na data

da sua publicaçia.

Art. 7a)- Ravagam-aa aa di.paaiçftaa a.

cpntrário.

Contamos pOIS COI1l o apoIo de nossos ilustres pares para a

aprovação deste projeto de lei que. lemo') certeza. \ Ira contnhUlr para o aperfeiçoamento

do cosmo e melhona das condições de saude de n05sa':o cnanças

Sala das Sessões. em/Ide '34;,"';:,..
\' .

,r!'
DepUlado FER ~ DI!'IZ

JUS FI CATIVA ANEXiU

Br•• ii~-DF•• ~f ~Br i 0/1995

!~(\h\ -~
O uta .l~ .~·ZAdil PAT ,IO C·
(PSB-PE), .

\' ,

JUS T I F I C A T I V A

PROJEtO DE LEI Nº 174, DE 1995
(Do Sr. Gonzaga Patriota)

Conaider8ndo~.. a i.portlncia do uso de equipa.entos

e procedimantos d. segurança, seja na prBvençlo d.

da trAnBita, saja na raduçla da martalidada, ou daB danas à

Considera equipamento de uso obrigatório os cintos de s~

gurança no Território Nacional, e dá outras providências.

saúde decorrente de acidentas, governo 8 sociedade bu.c•• 801~

Ç888 para •••nizar ou ••••0 ali.toar esta guerra do asfalto.

Da acidantss do trAnsito mata., no Brasil, maia que

.uits8 doenças graves. E. um ano, ~.t8 mais que toda B guerra

(APEN5E-5E AO PROJETO DE LEI N9 4.a10, DE 1994) da ViBtnli.

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:
Atfi u matuda da década da BO, a trAnaita da

era conhecido no mundo inteiro co.o caótico.

"'xica

Art. 1a)- E cansidarada uquipamanto da usa

obigat6rio 08 Cintos de S8gurB~ça instalados noa veíc~

Parfigraro Onica - A abrigatariadada da qua

trata o caput deets artigo eatsnde-SB a auto.óveia, c~

miongtaa, ca.inh~Ba, vaículo8 ~iatD B 08 d. tranapar-
contra a desordem. Campanhas Bduce~ivse Maciçs8 e u.a fiscali-

Carros amaasados, pára-choquBs e portas presos por

arames, cong9BtionBmento8 infindáveis, leia ignoradas e poli

ciais movidos a corrupçAo. Um cDnárt~ que nAo oferecia qual-

de

.m

guerra

lIilhftas

quer luz ao finul da túnul. O limita da uupartévul vaia

1986, quando só na capital registraram-se quase sete

de multas. No me amo ano, deflagrou-se U~8 verdadeira

zaçAo enérgica, com a populaçio engajada e u. contingents

nalos, para condutoras 9 passageiros, om circulaçlo

território nacional.

tas escolares. dez mil homens nss ruas, reverteram a situação. E. 1991, o nú-
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o Braail nlo aati longa da anarquia antlo vivi~. pa-

• paetos ..

Art. 4" • O Departamento de Aviação Civil • DAC,
regulamentani a aplicação da presente lei.

Art. 5"· Esta lei enm em vigor, na data de sua publicaçio,
revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em ) i{ do/";V-~ de 1995.

"","doB"'; 'l.. ...."
PP~j

JUSTTFJCAC..\O

Muito se tem falado sobre os maleficios que o cigarro, e seus
&irnilares, provocam à saúde do homem, pelos efeitos danosos que a composição.
química do tabaco acarreta ao organismo humano.

Segundo pesquisa, por ano, a indlÍStria do fumo necessita
acrescentar milhares de novos fumantes, para compensar aqueles que param de
fumar ou morrem em decorrência de males originados pela prática do fumo.

rataiaE nlo fi aó ia80. Na. aatatiaticaa da c ••oa

~.ro da ocorrAncias caiu para 791.uuO - 10X da aasuatador ín

dica da 1986. Hoja, 8888 ma.MO trAnsito • citado, BO lado doa

Eatados Unidos e da trança, COMO um ex••plo da organlzaçlo."a.

o batalhlo da policiaia, muni~o d. blocoa da multa., continua

para o r••to da vida. N•• oa r.riMentos gravea que atinge. ta!L

ta. vltiMas. Acident•• da trlnsita alo sinOni~D da sofrimento

lo ~'xico. Aqui, acontecem 700 .. 000 acidente. por ano, 450.000

dales com vItiMa., da. quais 50.000 fataia - o que equivale a

10X do nú••ro total da ~ort.a no trAnsito mundial. 510 cirraa

11I dor.

O. CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

SaU8 braçD8 e pernaa nlo conaeguem segurar o eau CO~

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMtLIA: E DE CONSTl

TUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAo (ART. 54) - ART. 24, iI)

Em nosso Pais, cerca de 200 mil pessoas têm, ao ano, suas
vidas reduzidas em consequência dos efeitos do tabaco. Segundo o Profe.uor

.Ronaldo Laranjeiras, "neste final de século, o fumo está agindo como las parcas
condições sanitárias do século passado, produzindo doenças e matando parte
substancial da população". Segundo a mesma autoridade, "é ora de O, Brasil, e
seus rep~seAtalltes políticos, tratarem as indústrias do fumo como realmente 510:
mercadores de-doenças e mone, que destroem a vida de milhões de brasileiros e
comprometem o nosso desenvolvimento".

No mundo inteiro, medidas preservativas da saúde social têm
sido adotadas, e a mais usual ê a proibição do uso do cigarro e seus similares em
ambientes coletivos..

Algumas m~didas, de caráter manifestamente paliati:vo,
tendem a separar os fumantes dos não-fumantes, em ambientes fechados, porêm
arejados, preservando a privacidade destes; outras. proibem terminantemente o
uso do cigarrro de maneira genérica, como é o caso dos transpones coletivos.
especialmente os ônibus urbanos.

No caso das aeronaves, há uma dupla razão para a proibição
de que trata este projeto de lei: pnmeiro. que se trata de um ambiente
emergicamente fechado. com alto grau de pressiorização, onde os funcionários
tripulantes gastam um tempo considerável orientando os passageiros para os
inconveníentes e perigos da prática de fumar em determinadas ocasiões do vôo,
nos banheiros e nos locais não permitidos a esse segmento de pâssageiros; e,
segundo, que, na maioria dos casos esse ambiente fechado acolhe, por ceno
tempo, uma significailva quantidade de pessoas de todas as iqades, inclusive
recém-nascidos e idosos, alguns com problemas graves de saúde, outros com
irresistivel fobia á fumaça dos cigarros e seus similares. A esses dois fato;es.
poder-se-ia, também, acrescentar a segurança dos passageiros a bordo.
permanentemente ameaçada por uma ponta de cigarro acesa jogada. por exemplo,
no cesto de lixo do banheiro da aeronave, como foi o caso recentemente ocolTido
no sul do Pais. _ •

A separação de ambientes nos aviões. para os fumantes e
não-fumantes está provado que não sune os efeitos desejados, uma vez que a
propagação do cheiro e da fumaça polui o bojo da aeronave, contaminando todo

o ambiente.
.A multa a ser aplicada visa a dar cunho punitivo á proibição

e o seu valor tem por finalidade inibir o passageiro recalcitrante. .
Como se trata de aeronave, sujeita às normas da

Aeronáutica. fica assegurada aos tripulantes, na própria lei, a autoridade
necessária á fiscalização e notificação do infrator.

Por estas razões é que se faz salutar a medida proibitiva ora
prop(Osta e, estamos ceno. o seu alcance certamente encontrará acolhida no bom
senso dos meus ilustres Pares, motivo pe!" ]ual submeto-a a sua lúcida

.consideração. esperando o mdispensável apoio da Casa. para s~ aprovação.

Deputado BENEI1l~NGOS
PPID~T0~O~~

aconteça.~.l, a rorça hUM.na fi pouco para impedir que isso

Art. 1"- É proibido fumar no interior de aeronaves, em vôos
domésticos, realizados por empresas aéreas brasileiras em todo o Território
Nacional.

PROJETO DE LEI Nº 175, DE 1995
(Do Sr. Benedito Domingos)

Estabelece a proibição de fumar no interlar ,de aeronaves,
em vôos domésticos, realizados por empresas aéreas brasi
leiras em todo o Território Nacional.

tado sobra o volante, painel, pira-brisa, Dutra. partes do ca~

ro ou lançado para fora do v.ículo. Mea,o e. velocidede nor-

Algu... p••ao.. poda. cha.ar a Cinto de Segurança do

.eu carro de salva-uidas. E isao o que ale raz: o Cinto d. Se

gurança iMpede que, e. caao d. colisl~, seu corpo seja proja-

pa, ma. o Cinto da Segurança conaegue.

Sala d .\ S".~"'I;/..da ].~ro d. 1995.

~;\:{~~~c'''_",

\)

Parágrafo único. A proibição de que trata este artigo inicia-se
com o embarque no avião e se finda com o desembarque no aeroporto.

Art. 2"- Aos infratores da proibição estabelecida no Artigo
I", será aplicada multa de 20"'{' (vinte por cento) do valor da passagem do
infrator.

Art. 3"- À tripulação da aeronave é conferida de autoridade
para fiscalizar e lavrar Auto de Infração, decorrente d-. proibição de que trata esta
lei.
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PROJETO DE LEI Nº 176, DE 1995
(Do Sr. José Genoíno)

D~spõe sobre a opção da interrupção da gravidez.

(APENSE-SE AO PROJETO DE LEI N9 1.135, DE 1991)

o Congre.so Nacional decre~ •

Art 1° - É livre a opçllo de ter ou 010 ter filho, incluindo o direito de intmupçlo da
gravidez at~ 90 (noVenlll) dia.

Art 2°: P..... a realizaçao do aborto b-. a reivindicaçlo da80_.

Art 3° - A rede hospltallll" públic.. perteuçeote ao. govemOl Federal, EmIlW. eJou
Municipú., ou ainda com ele. coovenillda, fica obripla, obedo<:endo 10. termos da I.i
a realizar a prática do aborto naquele. ulOCiado. que Ulim o elip;em. ,

Art 4° • Ella cirurgia, p..... eCeito. de papnento, obedecerá..,. termOl do c.
fumado emre a inl,tituiÇIo hospital.. e o. sovemo. Federal, EItBduai. e/ou Municipai.,
no c..o de coavanio.: ou emre o. governo. e o Uloci8do DOI cuo. em que a ÍIIIlÍtuiçlo
pMença à Unilo, ao. Eatado. e MuniclpiOl.

Art 5° • Esta lei entra em vigor na data d. sua publicaçlo.

Art 6" .' Revogam-se as dispo.içõe. em coolráio.

JUSTIFICAÇÃO

Nealuna pelloa de bom IeDIO 6 fJlvorável 10 lIborto como
método anticoncepcioua!. Porém, exiltirt uma .ociedade ideal onde a prilica do Iborto
10. to.me demeCIIIÍliIl. Isto porque é improVlivel que a 8fIlVÍdez indee.jllda deixe de
eXIm. ReconheeemOl o crier pollmico que euvolvo o tema, pois n.l. eIlto
implicado. concepçõ.. e vaiare. morai.. Mu 6 .1ti0llive1 tab6m que a

reivindicaçllo da descruninalizaçllo do aborto lO dá .ob a égide da ofirmaçlo de um
direito dOi u:mlhere.. Além di••o, a de.criminlllizaçllo do Ilborto euvol-.e hoje um
problems de sllilde públõca.

A rigor, o direito da intelTUpçlo da gravidez aló 90
(novente) di.. J:i. devenà estDr inscrito na Conrtituiçlo bruileira promuIg:ada em otáUbro
de 88. A legJslaçllo brnsileira pellDlt., re!1nllVlllllent., a intmupçlo da gravidez Im doi.
C"os: qtIlIIldo Illlo há outro meio de "alVlK' a vida da mnlher e quando a gravidez ~

d.corrente de um estupro. 0" impedimentos legai. para a prática do aborto produzem
como cOll.8equ~cia uma espanlo"a lnIg6dia diária: a morte e grave. le.õe. fI.icu Im

imimeras u:mlhere. que têm d. prmiCIII" o aborto chmdeIlinIlllOlll•.
o" dado. deua trlgédia ellllo crua e frillllente exprellO.

lIlII eetunll!lvu. certament. tlnudaJ, da 0rgIJnizaç1o MUlldial da Saúd•. D. acordo com
elos. :muaimente silo feito" 4 (quatro) milhõe. de aborto. c!lIIdeIlinamOlll. no pll., o que
significa1DBl. de 10 (dez) mil por dia, mais de 7 (.ete) por míwto. D."•• total, cerca de
400 (quatt'ocentu) mil u:mlhere. mormn em fi.mçlD du compliclIÇõe. ocuionlldal peJu
pélsimu coodiçõe. em que OI aborto. do realizado•• o que coloca o abort:lmetKo como
a quarta cll1llla de morte plll"a 1Ii u:mlhere. no Braoil. E.aIre 1Ii que lobrevivem, por volta
d. 20 (VUIle) por cento ficam elllmil.

E alo poderia deiDr de ler diferOllle, em face da proibiçlo
e dOI altOI custol das cllnicu clOllldeBtinu. F.Itá mais do que comprovado que a
crinunalizaçAo do aborto Illlo elimina a lUa prílic.. apeou a clllldellinizL A prática do
abortamOlllo .empre ~xistiu, e atna1m0lll. uma nmJher que lO dep.... com uma 8fIlVÍdez
inde.ejada recorreri a qualquer meio p..... interTomp!-la, podendo inclllliv. fiIzer
tenllltívu d••esper8du que, por .e realizanm Sim condições m6dicu ade~,

deinm grave" lequelu e lmitu vezes lhe CUIbmI a vida. D. 1iIto, emre o. m6todo.
utilizado. para provoc.. o aborto ..do OI "eguiDtn: "8UÜJaI de bicG, crillai. d.
Pertllllll8"il'o que prOVOCIIm lo.õe. grav•• na muco.a v88ÍJlal, chá de cupim, blllhol de
"oda cáultica, beboI'lgOnl Ceitu à bu. de lUUda com conhoque, cbt de IIIIIDOD& com
folha de café, pinga com co1'IIÇ1D de bllllllllL

Evidmemente, _ drmIíôca realidade vivida por
milhõ.. de 1llI11hen. ~ particul.-meote Corte p.... IqIIOlu dai cl_. mais pobru,
Imersas .m condiçõ•••ociai. violenbll • mi.eráv.i•. Porém, u cllDlequinciu doloro..
e brutai" da "illlaçilD que cerca a prílica do aborto no Bruil .e abllélD indillilàlnente
.obre- fodu .. mulhere. que recorrem a ona medid-. que tem de ...... a
incOmpreOlllIo da fimúlia e da .oci.dAde. a .olidlo e o .enlimealo de culpa impotlo, o
m.do da policia o da morto o toda a.orte de preconceilOl con:lnL

Freme a illO, l:er1Bmeme o. peualimdores do abaeto "
apre••llrillll em dizer que "31 lJIJIIIerw &z.m o lIborto porque <pJII'IlII" , "por
capricho"ou !golllllO". NIIda mais IIbsrdo lObretudo qwIIIdo ptrte de peno. que qIo
l1InIIIIOIIt8 .10, a um IÓlempo, contra o lIborto e coatra o. m6todoI que podem pnviDir a
contracepçlo. Com ella poean, o CII'" p.-ecem delej.. "nIo 6 que DIa exillllm éortoI
"enio que .ejlll1 clllldellino•• perigoso"'.

Na verdade, qualquer penoa ....... irá admitir qoe o
abortaDmllo é o último rec:uno p.... a ÍJJtIlTIIpÇIo de uma 8fIlVÍdez indelljà; ...
chegBr·.e a ele há uma 1000000ellrllda de ÍJldI8IÇõOl e temores a percorrer.

É intere••anle obeerYlll" como a proibiçlo do aborto .empr.
~ acompllllhada por toda uma id.ologia pstriBrcal que busca lnmilhar e delOlerecer a
mulher .nquanto individuo particip.... da .oci.dad•. Além dilto, toda a ênfig. da vida
sexual Clll "obre a reproduçllo que, literalmente. ob.curec. 1Ii oUlr'llll dimensllel da
••lI1Iahdad. C.1IIllIina. A necenlClade do erotismo, da paUlD, da ••xualidade ImOra... do

pru.r. etc.•unplelllllOlllo alo ~ levada om conta. E tudo i••o .Illá lIIbmetido à idéia de
que é preCISO reproduzu". Esta p...ce ser a única COnle de uma real CelicidAde e
realizaçllo plll"a lIll nmih.rel.

Ma é preciao abordar uma Dutra dim01lllIlo do problema.
O. p.naIiz8dores do aborto .sp.culam com o conc.ito de vida para crilll" uma verdadeira
comoçlD na opinilo publica Deixmdo de lado a ."PeculllÇilD na qual ordirwillllellle ••
ancora o filmOIO III"gumento do direito à vid-. VIM que, à vida real. pre.ente da u:mlher
"e .obrepõ. a po••ibilidade ab_de vida futura do Ceto, é importllllle u.inaI.. que d.
qualquer ponto de vilta (fiIo.ófico, médico, Iúltórico) a detenninaçlo do momento em
que efetivamente se inicia a vida humaoa ~ ._011I. controvertida.

V.jlll1O. o que dizem o. clenlÍllU. O proCol"or f:mcb
Frmçoi. JlICoh, Pmmo Nobel d. Medicina. Fi.iologi.. fàll11do .obre o aborto di... o
••gumte: "Entre " ovo e o recóm-l1UCido que dei. pode Ilrgir DIa há um momento
privilegiado nem etapa deci.ilVU conferindo de reperOllle a dignidade de p...oa
!umaJL Há uma evoluçlo progre..iVl. uma .érie d••alto., d. rellÇõe. e .ínte•••• 1Ilt1tW.
dai quais I. Corma pouco a pouco o filhote do homem. A pelloa lntmaDa 010 Ilrgt! no
momento preci.o. Quem eldo teria condiçlle. para decidir •• uma gravidez pode ou alo
"er interrompIda? CertlIllleote, nIo o hiólogo e DDlito menos o bispo e o juiz. Eu nID vejo
oUlrU p•••ou além do. pai. com direito a ...a deci.Io". °proCe..or JlICque. Monod,
lImbóm francês • Premio Nohel de Medicina e Fi.iologi.. por lUa vez, decl...ou : "PIR
mim o aborto nIo é intioiicldio (...). Cottfundem-•• há maior~o uma certa mlllica.
OI dado. hiológico." (citado no livro "O que é aborto", elllborado por Clmlem Lúcia de
Melo BIITO.o e MllriaC.-neiro daCIdlI).

É igualn1eln coatrovertida e diversa a c011lllD. lIIlO u
diferOlllel .ociedade. ueuminm li'eute 10 aborto. O. grego. enm plrtidário. de q,.. lO

&eilita..e a execuçlo do aborto qwmdo a mulher apim o de..ju... AtU!ót.I..
=editava que o C.to .ó recebia II1ÍDIIIÇIo • vida alpn tempo depois da COllCepçlo.
Inc!llIive, em cortai circuolltoci.., 1IC0lII01hava o lIborto _. da II1ÍDIIIÇIo do Ceto. E de
filio, no livro qtlIIto, cIP1btlo 19 do "A Polltica", el. afuma o .eguint.: "... , preci.o
proVOCIII" o Iborto Del que o Ceto receba lIDÍI1IIÇlo e vida". No. primeiro. tempOl de
Roma fi lIborto era tolendo • nIo havia puoiçlo p.... a sua prilica A filolofia crillS de
b_tempo p..... cávai entender o Ceto como um .er com vida.

510 TOIIIÍIII de A~, infIueociado por Ariltótelo.,
tab6m pennva que o momento da II1ÍDIIIÇIo do Ceto coincidia com a cOllCepçlo. ElIbI.
opinilo era eudo..1Ida pela DOIà'ina da Couc.cpçlo PUliva da Igreja C.Ólica Por um
IWSO periodo a Jgeja .ootou a '"l'eoria de 510 TomáI", IDo p....rec~ a vida
1Irri6. do bltilll10 • só era permitido o bltilll10 depois que o. l1IlICidol~
Compl'OVIlINII1al~ traço. huItIIIIa. • como p.... o Iborto, que era permitido deIde que
nIo •• u1tnp_ delermiadoI pnIZOI. AIua1meaIe, uma gnude quDidade de pai...
permite o lIborto por .ÍlPple••olicitaçlo da1IIliher.

EIIe. .~Io. demollltrmt a incoDlilllncia doi que
pretendem filzer com que o aborto s.ja euc...-ado de Corma geral como etndo, doi que
procuram <!li' por resnlvida uma quellto a1tl1Dtente coqllexa. NIo •• pode, pou, com
bue em prinCipio. lII"bitrário., derivado. de supo.IÇÕ•• infund:Idaa, jullific.. limillÇÕOI
ao. direito. das nmJh.res de disporem do .eu próprio corpo, .specialmeote, 11VIIIdo-••
em cOll.8ideraçlo que o remitado de..u limi~õOl ~ a realidade do abOI1Imento
clllld.1lino com todu u IUU~. impliclIÇlleI.

A ínlmupçlo da gravidez é um direito da 1lII1iber. EIta
Cua tem o dever de .implelllleole reconheca·lo. AI pellOu que, por motivo de ordem
moral .10 clllltráriu ao aborto, 010 preci.1II1 utilizJr llI1 direito. É jUltllDtent. por .er um
direito que a legalizaçlo do aborto nIo pode lO!' IlIbmetida a plebi.cito, pai. a .ociedade
DIa podo julg.-. imp.dir a ulilizaçlo de um direito individual.

EIle projeto que ora lpr'I.ento vi... poc1IIIlo, ellabelecer
lm1 dir.ito inalieoáv.1 du natlhere., que 6 o de disporem do .eu próprio corpo. Mu .1.
~ lImbém um proj.to em deCe.a da vida ccmcretll, • do bem·.... dalllaIlherew que DIa
cODlesuirem evilll' a gravidez indeojllda. C'aVé. de oCo. !mIio.. EIla Cua • a
.ociedade hruileira podem comiDulr de olho. Cechado. p.......e problema. Enquado
illO, no. porlln doi precouc.ilOl • dai cl&ticu clllldellinu, ml1hlre. de 11I11hereI
continulrlo eeodo lnmilhadas, Ceridal e llIOIIIIO mortu.

Sala dai S'IIÕOI,1jIIIIII"ÇO de 1995.



Abril de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quinta-feira 13 6343

PROJETO DE LEI Nº 177, DE 1995
(Do Sr. Corauci Sobrinho)

:;lter~ o .3.rti bw 29 1<3.:..ei :"'.9 13.~::, ':e 3~ ·1e nave;::~ro ~~

13'32, ,;ue lfd~spõe sc!n'e a u'tiliz,3.çã,? .:~ C~GdV';[' .não re<:~~
::'.ddo, ?ar·;i f~ns je estu:03 :'u ?e3.1,I.l.~SaS ':l-en'tl::.:::as ':Õ' ;.3
0:...ltras prúvi.:ên.::ias u•

(Ã') C8MI3S0t:S DE 5E'';:JF!DADE ';CCi:AL E ?AMi:"IA; E JE ":)"S.... r
T;;:~ÃO E Jt.:snçA E DE F,EDAÇÃO (AR7, 54) - ART. 24, ri)" '-

o Congresso Naciolllll decreta;

An, 1° O art, 2°, da Lei n° 8,501, de 30 de novembro de 1992, passa a

vigorar com a seguinte redação;

•An. 2" O cadáver n.W reclamado junto às autoridades públicas, no

prazo de trinta dias, poderá ser destinado às escolas de medicinB, odontologia e outras

relacionadas às ciências da saúde, mediante exigência cmTicular, para fins de ensino e

de pesquisa de caráter científico'

An. 3° Revogam-se as disposições em contIVio.

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

Justificàção
O projeto que ora se apresenta tem por óbjetivo preencher uma

importante lacuna na legislação que trata da destinação de cadáver n.W reclamado, que

discrimina as faculdades de odontologia e demais escolas da área da saúde, que por

exigência curricular necessitam do corpo ou de peças desse, para fins de pesquisa e

ensino.

Esta proposição vem atender reclamos dos setores prejudicados,

notadam~~dosConsclliosdeOdomowgi&

Pelo exposto e em razão da relevância do tema e dos beneficios que

oferece ~ w:u1~es e, principalmente, para os futuros profissionais da saúde.

contamos com o lpOio dos il~sparlamentares para a aprovaçio deste projeto.

Esta proposiçlo é uma reapresentação do PL n° 3.588-A, de 1993, de

autoria do cx-Dcpmado Diogo Nomura, PUSP.

Sala das SeiSÕCs, em

"lEGISLACAO CITADA ANEXADA P~l~

~",ORDENAÇÃD DE ESTUDOS LEGISLATIVOS. CoL..

LEI N0 8.501, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1992

DispõeS«- Q UlÜizal;do d~ caddvqnão tr!t:/amDdo, pamfins
IX utudo.s QfI paquUas científicas ~ dá 0UI1"QS pnwidhtdas

o Vice·Praiden~ da República no exercício do ClIIJO de Praiden~da
República

Faço saber qlle o Coupeuo Nacional decreta e eu IUICiono .lC!Uin~

LeI:
Art. 1'. Esta Lei vila dlI<:iplinar a destinação de cadáver não reclamado

jlllllo às alltDridada públicas. para fins de ellSiDo e peoquisa.

Art. 2'. O cadáver Dia reclamado junto às autoridades públicas. no
prazo de trinta dias, poderá ser destmado às escolas de medicina, para fins
de ensiDo e de peoquisa de cará~t científico.

Ar!. 3'. Será destinado para estudo. na forma do artigo a~rior. o
cadáver.

I - sem qualquer documentação;
li - identificado, sobre o qual meXlS~m mfonnaÇÕC5 relativas a endere

ças de parentes ou ""'J'Oll<ávelS legais.
§ 1'. Na hipótese do inciso li deste artigo, a autoridade compe~nlC fará

publicar. DOS principais jornaIS da cidade, a título de utilidade pública pelo
menos dez dias, a notícia do falecUDeDlo.

§ 2°. Se a mo~ resulLar de causa náo natural. o corpo será, obrigato
riamen~. submetido à necropsla no órgão competente.

§ 3·. É defeso encaminhar o cadáver para fins de estudo, quando holl
ver indicio de que a monc tenha resultado de ação criminosa.

§ 4·. Para fins de reconhecimento. a autoridade ou instituição responsá·
vel mamerá. sobre o falecido:

a) ;;. dados relativos às caraCleristicas gera.lS:
b) a identificação;
c) as fptoe do corpo;
d) a ficha datiloscópica:
e) o rcoulLado da nccropsia. se efetuada: e
l) outros dados e documentos Iulgados peninenlcs.

Art. 4'. Cumpridu as eXlgêncl35 CSLabelecidas na- artigos an~riorcs. o
cadáver poderá ser li1lcrado para fins de esludo.

Art. S'. A qualquer tempo. os fami.liarcs ou representantes legais terão
acesso aos elemelÚOl de que trata o § 4' do ar!. 3· desta Lei.

Art. 6'. Esta Lei enlnl em VIgor na data de sua publicaçiill.
Art. 7'; Rcvogam-se as dispoSlÇÕC5 em contrário.
Brasília. 30 de novembro de 1992; 171' da Indepcndl!ncia e 104· da

República. .

ITAMAR FRANCO - Mauricio Corrêa - (DOU 01.12. repubL 15.U.92\

PROJETO DE LEI Nº 178, DE 1995
(Do Sr. Corauci Sobrinho)

Determina dOS hospitais primários, secundários e ambulató
rios ~édi~os p~Êlícos e.privados a 0brigator~e~ade de CO~
tar com ~lrurgl0es-dentlstas em seu corpo clln~co.

(As COMISS~~3 DE SEGúRIDADE SOCIAL E FAMtLIA; E DE CONSrI
r~IçÃO E J~3TIÇA E D~ RE~AÇÃO (ART. 54) - ARr 24, :1) -

O Congresso Nacional decreta.

Art. 10 Os hospitais primários, secundários e ambulatórios médicos
públicos e privados ficam obrigados a ter em seu corpo clínico cirurgiões-dentistas,
bem como locais adequados para o atendimento odontológico.

§ 10 Para os efeitos do disposto nesta lei, considera-se hospital primário
e ambulatório médico os estabelecimentos de assistência médica pública e privada
destinados a prestar à população assistência médica-ambulatorial e internações para
cuidados em especialidades que compõem a Medicina Bàsica, ou seja, ClíniCà
Médica. Obstetrícia. Ginecologia, Pediatría, OQontologia e Pronto-Atendimento.

§ 2° Para os efeitos do disposto nesta lei, considera-se hospital
secundário o estabelecimento hospitalar público e privado de a~nção à Assistência
Médica até complexidade média.

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

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

Justificativa
o objetivo centrsl do presente projeto é o de transformar em lei o que

hoje existe apenas como norma técnica do Ministério da Saúde, isto é; a exigência da
instalação de consultórios odontológicos em hospitais.

Lamentavelmente, a maioria dos nosocômios brasileiros não contlllD
com instalações fisicas e recursos humanos para o atendimento da população neste

ramo das ciências da saúde. Este fato representa uma lacuna de grandes conseqüências
na organização hospitalar brasileira.
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Gabinete do Deputado Corauci Sobrinho - P"JOllO:!a5SoW

É preciso mcorporar ao conjunto que hoje compõe a medicina básica,
primária, além das especialidades médicas representadas pela Clínica Médica,
Obstetricia, GinecolOgIa, Pediatria e Pronto-Atendimento, a Ciéncia Odontol6gica, na
verdade, uma especialidade médica - como é, aliás, considerada em muitos países
desenvolvidos.

o conceito de integrdlidade das ações de Saúde, previsto na Constituição
Federal, s6 estará completo se o atendimento odontológico puder ser incorporado ao
Sistema de Saúde Brasileiro como forma básica de atendimento médico,

No presente projeto, deLxamos I}3 hospitais terciários, isto é, aqueles
responsáveis pela medicina de alta compleJád"de, medicina de ponta, ou amda,
aqueles onde se emprega tecnologia avança<t!; por já contarem esses hospitais,
normahnente, em função da sua natureza mesmo, com Medicina Buco-Maxilo-Facial

e Medicina de Cabeça e Pescoço, especialidades que englobam, em seu conjunto,
praticamente a pleuitude do atendimento odontol6gico.

Pelo alto sentido social do presente projeto de lei. ao preencher a
referida lacuna, determinando a obrigatoriedade da presença de cirurgiões-dentistas

nos hospitais primários. secundários e ambulatórios médicos públicos e privados,
acreditamos eSl)rr apresentando uma importante contribuição para a ampliação do
atendimento médico em nosso Pais,

Representa, também, um acréscimo importante no mercado de trabalho

do profissional de Odontologia e um importante passo para a universalização da saúde
bucal do Brasil,

AssinL certos da rr:leVlincia da proposição ora apresentada, esperamos
contar como endosso de nossos ilustres Pares no Congresso Nacional para a sua

aprovação,

Esta proposição é uma reapresentação do PL n' 4.877, de 1994. de

autória do ex-deputado Diogo N~mura - PUSP.

Sala das Sessões. em

Deputado Corauci Sobrinho
{PL-SP}

inerentes à própria ~tl\ridade. o retomo incerto dos investimentos e, sobretudo. o que

representa para o c'esenvolvunento tecnológico do pais.

Nesse sentido, são dignos de todo o nosso apolO os objetivos

pretendidos pela Lei n' 8.010. de 29 de março de 1990. que trata da isenção dos

"impostos de importação e sobre produtos industnalizados e do adicional ao frete para

renovação da marinha mercante, ás importações de máquinas, equipamentos.

aparelhos e instrumentos, bem como suas partes e peças de reposição, acess6rios e

matérias-primas e produtos intermediános, destinados á pesquisa cientifica e

tecnolÓgica."

O § l' do art da menCIOnada lei dispensa talS importações de quaIsquer

controle prévios, a ,aber: ".>.s importações de que trata este arltgo ficam dispensadas

do exame de surularidade, da enussão de guia de Importação ou documento de efello

eqwvalente e controles previos ao despacho aduaneiro",

Por mais nobre que seja a finalidade da lei, não podemos deixar de

exigir controles efetivos para resgnardar a boa "aplicação dos recursos pilblicos" (no

caso \;la renimcia de recetta tributaria), verificando se os bens importados estão sendo,

de fato. utilizados nas atividades lie pesquisa.

A falta de controles préVIOS pode ensejar os mais diversos abusos (para

não tàlar em fraude 1. principalmente no caso de enndades que, ao lado de pesquisa.

prestam servIços (próprios do seu objetivo SOCIal), como é o caso dos hospitais. Ora, a

fiscalização posterior para verificar desvio na aplicação do incentivo é quase que

unprancável. Por outro lado. a não eXlgéncia do exame de sirrnlaridade tem

prejudicado a mdúsma nacIOnal.

AssinL no sentido de assegurar o emprego correto do incentivo, sem

prejudicar a fmalidade, propomos que os controles sejam prévios á importação,

revogando-se o dispOSitivo da Lei n' 8.010/90 que dispensa taís controles.

PROJETO DE LEI Nº 179, DE 1995
(Do Sr. Corauci Sobrinho)

., :::'\",3..3

~ ',:':: ~:~':'.:;:1

Também propomos -que. na apuração do exame de similaridade a que

estão sujeitos os bens a ~e1'em importados com isenção do imposto de importação, seja

consultada a entidade de classe representativa do produto examinado. Sem dúvida, tais

enndades é que podem manifestar-se. mediante cntérios objetivos, sobre a fabricação,

no Pais, de produtos slP.lilares. contribuindo para boa aplicação da regra geral

estatuida no art. 17 do Decreto-leI n' 37/66.

Tendo em VIsta o alcance da medida, solicitamos o apoio dos nobres

Membros do Congresso Nacional para o projeto de lei que ora apresentamos.

O Congresso Nacional decreta;

Art. I'. É revogado o § do art. I' da LeI fi' 8010. de 29 de março de

1990.

Art. 2° ~a apuração da sinü[mdQde de' que- trata Pp art. 17 do

Decreto-Lei. de 18 de novembro de 1966. dt;Vcf-se·à consultar a entidade de classe

representativa do produto a ser exanünad'J

Art. 3'. O disposto nos artigos anteriores não se aplicará ás importações

contratadas até 60 (sessenta) dias após a publicação desta lei.

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

Justificativa
A pesqui" científic~ e tecnológic~ deve. sem dúvida, merecer

Esta proposição é uma reapresentação do PL n' 4.397, 1994, de autoria

do ex-deputado Diogo Nomura PLlSP.

Sala das Sessões. em ~ S .~ !=l 'S
i

U.I :\7 8,010, DE 29 DE 'IARÇO DE 1990

[1i'P',~t' (t1 bTe ,":pl,l":aç"t'~ de beu ,in;,rra:t,)( J {'t'~1·:•• ~J dr:rrfi/i
':')~. o,. ~"·_'~·I,>·,J.~· di '.'.J:~Jç pr('\I-ft~n(las
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·\n. 1'~ ,500 i~en'.aç ,j(l~ Imt'.J~t,)~ ~l.,bre a Ir:lp.lr:a·~.' ...'" e .;,.:,1Jre Pó _.~ll~,.'t :i: .1.h~~la·

'~1.'~ e j,} ,.\-,~!..:i...'r.J~ al..\ rrw~ ;:ara rt'nl..'\a';~L) da rr,J."inha m('r..:anle,.lt ill;f'\.'P'~~':'é<; Je
lT.:l'';IJlra''. ç-l~drar.·l~nh"l$. arardh,),; e :n<,tfI.JmenIOS, f:\~:n ":,-\mo sua:: ra;-'e5 e r~'~as de
"e;<~';ão), ,Le"'~:'-ril''i, rr.J·é~la";.rrit'·.,).~ e prl..,j\jIO~ inlêr:n-:J:àri.,s. dçs':r"ljç.~ à j.'l,,>.;.qtlisa
;;lt:r,!ll~...:a e :el..n,)I.2gi:a.

§ I? A... im;,,<.wà~';.e~ de que Irala e~te ani,gl' fkam ~i.;.per.qda!- de e\).m~ de ..imila
ri..!J.1e. da ç.r'tt~0 de 0'.::a dt' Im;'c..r'.:1.,ào L1U d0l.:tlmentL' de éfeitC' eq.J;\dlen:e e .:,.,n:ro~

lcs j)íé\ j(,~ .~0 j~~;:'i"1... !1(l ajtlan~iro.

§ 2: O d:"i'~'~!l\ ne.:.:e ar~:gc -,,;:,,:;t:a ~e S0men'.e à~ Imp,~.r:a~':'t:s íeaL,']da;, ~e\...~ C.."In~

<:.elho Sa':~,.'rL31 de D~,:-er.",,"'!\ im;;;,n~o Cientlfi':L'" e T~..:n.:-h,:,gi-:o - CSPq. e ;:"L\f ''::I:iJaJes
~em fim !u..:rat; .. os ati\Js nt" f.>m;:nll.... , na .:oordena"ão l..'U na e... t~-J.,.k Je i"' .....·g',;,:n3s de
p~ ..yuiq ~len!ifi.:a e le..:n,,'10g1~a ou de en"ino. Je .. idàm~nte .. reden,:·.)d,)~ iJ~h."'! CSPq,

~r1 2? O \fiOlsaó da. Faunda, ou\jdo o \1inisk:-it.' da C,én;;;a e Te.. i'_)\~.s;a. e':ot3·
t-e!C'~era IllTdle gJ...:,r.al anual. em \3,!o,)r, ;-ara as IlT<p,-':'"!a,~e~ me;-,.:i,:-r:)j.i1<:' n0 ar!. I?

§ I:' :-'âo e"~à0 ~1..iJci!a~ ao llml~e gk,bal anJal:
ü) a~ i~p,x'a~0esde prL...dulOS, jet:ofiCnieS de j,:'la~':'es f~l:as por t'et.soa~ fi ...i:a<:. ou

]'Jnl.k:Js estrâl"iç~:"as, de~!irajo~.lo de.,er:\ohimen:o da Clên.:ia e Te,;r;c·l.gla; e
b) a-:. ln·,p...~f:il:ç':-'e~ a ,e~em ::':l.ps Jtra\és de cmpré~',im0s e\,ern,:ts (lU de a,:,gdos

g':"e-pr'lJ"';'".~r~·a:<:,. jt',,'irJj.)~ J,' ·J~":'~i1\01\;menlO da C1tí1.::a e Te,;n ...\L'g;a.

§ 2: -\ LlU~"'~J gl\... t-al je i:nt'.)na~0es ;cra d:<rib'JI·ja e ~0n:ro:aja peio C\'Pí:j ylie
el'l..:aminharà. men<:.almente;

ül a ~e,,:pe;aria da Rt-,;ella FeJeral - SRF, :ela;ão das en'idades lmt'..~r'.iJ,)rilS,
~çrr. a"Sim das rr.t::"';Jj,:'!"iJ~ autNIlJdas, \al..)res e LjlJa~'lt1<2jes:

b) a Car'c:ra je C."Imc r ':10 E\!c!"il1r do Ba.!'.:C' d0 B~a.)I: 5.\ - C-\CEX. ~a~a fins
e~~a~í~'i..:,y;. je!3~ã ...'\ dl..'\s IIr,t"':'í':ad\3~S e ú .. al0r gL.'\raJ. P(if er.:'dade. ~ae, .m;,.·r'a..;~'es

3i.p:,";.:aja~.

~ 3: -\~ ":!.~;-e:-'''a.~ je;-e:lj3.~ n~ § F do do;!. l~ ;,~:"~ :i::".E:.~à: a: .;7;:':·j·a~;·e: ~ ...e
e...~ederem o limlle gk,J:oa! anual a que se refere es:e d:"ilg(l.

\rt 3? O despa.;ho J.dl,'Jneiro para as mer';JdL'''laS de Y,:.Ie lra~a (I art. I? ;e"a 5im~

~/lfi':'3jt1. e:=pe-,:;almen:e qU.3::1do se tratar de de1er:D~a\els.

.\n. ~? Es!a Lei emra em \igor na data -1e ~ua rL.bli:a.;~o, íe\':'pja~ a.s d:S;'DSi·
;0e~ em .:.)ntrario. .

DECRETO-LEI ~? 37, DE 18 DE ~OYe.tBRO DE 1966

Di5põe sobTe o lmposfo de lmporlaçào, reorg1.4f11.:a os 5t!n iços
I1duaneiros e dd outrl1S pro~ Idi'1l..'hlS.

Seçdo V

S;miIaiiàaje

• Reg~:';!"l~,.,rou (J s,"';:.rd.Jd~ o l:kc,.,.to 'lO 6J.!~4. dt 20dt ;.)lI:ub·o dt :?ó7
o'.

Art. 17. A isenção do Imposto de Importação somente beneficia produto sc:n si~

mUa.r na.:kmal, em conji~~e': de substituir o jm~rtado.

Pa.rágrafo unko. E:~.duem·se do d~sposto neste artigo:

I -~ os ..:a521S pre\ist,Js no art. 13 e nos incisos IV ~ VIII dó art. 1S deste De-..:reto·lei
e no art. 4; da Lei n? 3,14.1, de 14 de agosto de 1957;

II - as parter;, peças, a..:ess6rios, ferramen~as e uten<;ilios:
a) qlJe, C'm quantid3.je nurmal, acvmr-3.nham o aparelho. instrumento, máqiJina

O'J e4ui~amenlo; ...
Dl jes~·r.3j.)<:., ex.;h.:s:\.am~!1{e, na forma do rcg~l:an'ef'l~ol aot.r~paro ou rnan'J~cn·

~'<k; je apr~:ho, instn... men!O, mj;:1,uina ou C"q:.lipamento de pr....)~t:'dên~ia eSI."rtr.zeira,
ln~'.l!.:do ou em run.:i0r:amento no Pais;

III - 0S ":l~)~ Je .Pl;'~'íJ.,3e~ í~~·Jl:J.nj(l.ie';('f\:vrtên~:a ..·.)m ~r,aÍl':la~ner.to in~
'-:'~3_","a! ;'\J;x:~:or a I~ 1.:p:f",Zel an ..'\s, em 4,'Je ;... er ~'dc lS;o:g1J:"3da a ~J.!"I.!.:,::,a,~o da
lnd.j~t:'la lja":lur.al':0mJma l'J.a.rge:ll de pr..:Hcça,O 130 ;nf~nor a ISO"Il (q'J:r,ze ;:,or :e:1:0)
~ ..lbre ,) P~CI;O do CIF. pono Je jt~embarque b~a~!:eiro, Je ..:-quí"amento est:'a:':j~lro

0fe~t'.:· jo .je 3:0do ·.:.:orn as n":mr.a..s .:tue rcg1.:13.m a :::3.:~ria;

IV - t.Rt!\ogtJdo pelo D~(.·e[O~,·t!1 n,~ 2.433, ie J9~5·1$88.)

PROJETO DE LEI Nº 180, DE 1995
(Do Sr" Paulo Bernardo e Outros 6)

Estabelec~ normas para a realização das el~icões munici
pais de 3 de outubro de 1996 e dá outras providências.

IA COMISsAo DE CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

O CONGRESSO NACIONAL decreta.

DlSPOSIÇÓES GERAIS

Art. I'. As eleições para Prefeitos, Vice·Prefeitos e Vereadores serilo realizadas,
simultaneamente, em todo o Pais, no dia 3 de outubro de 1996.

Parágrafo único. Na mesma data serão realizadas eleIções para Prefeitos, Vice·
Prefeitos e Vereadores nos Municipios que venham ser criados até 31 de dezembro de 1995.

Art. 2-. Nos municípios com mais de duzentos mil eleitores, serão considerados
eleitos o Prefeito e o Vice-Prefeito com ele registrado que obtiverem a maioria absoluta dos
votos, nio computados os em branco e os nulos.

§ \'. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far·se-'
nova eleiçio no dia 15 de novembro de 1996, concorrendo os dois candidatos mais votados e
considetando-.. eleito aquele que obtiver a maioria dos votos validos.

§ 2-. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte. desistência ou
impedimento legal de candidato a Prefeito, concorrer. o vice com ele registrado, cabendo ao
partido ou coli~ a escolha do novo candidato a vice·prefeito para completar a chapa.

§ 3'. Se remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação,
qualificar·se-i o mais idoso.

Art. 3". A posse do Prefeito, Vice·Prefeito e Vereadores eleitos nos termos desta
Lei, dar·..·a 110 dia \' de janeiro de 1997.

Art. 4'. Nas eleições referidas nos artigos anteriores será aplicada a legislaçilo
eleitora! vigente, ressalvadas as regras especiais estabelecidas nesta Lei.

DO REGISTRO DE CANDIDATOS

Art. 5' Nas eleições proporcionais, para o càlculo do quociente eleitora!, contam·se (;
como válidos apenas os votos dados • candidatos regularmente inscritos e ás legendas

partidárias

Art 6Q Podera participar das eleições pre....istas nesta Lei o Panldo que, ate 3 de
outubro de 1995. tenha obtido. Junto ao Tribunal Supenor Eleitoral. reg15tro defimtJ'wo ou
pro\IS0riO. desde que, neste ultimo caso, c9nte com pelo menos um representante titular na
Câmara dos Deputados. na publicação desta ~ei

~ 10 Ate cinco días a contar da data da publicação desta LeI. a PreSidência da
Càmara dos Deputados informara ao Tribunal Supenor Eleitoral o numero de Deputados
Federais integrantes de cada bancada partidária naquela data.

§ 2' O Tribunal Superior Eleitoral ate 31 de dezembro de I</95 divulgara a relação
dos partídos aptos a registrar candidatos própnos ás eleíções para Preteíto. Více~Pretelto e
Vereadores

AI! 7' E facultado aos Panidos Politicos celebrar coligações para o registro de
candidatos a eleição majoritaria.. ou. SImultaneamente. a eleição majontaria e proporcional.
desde que. neste caso, os panidos Integrantes sejam os mesmos.

§ I' A Coligação terá denominação propna, que poderá ser a junção de todas as
siglas dos partidos que a integram. sentio a ela atribuldas as prerrogativas e obrigações dos
Partidos Políticos no que se refere ao processo eleitoral

§ 2'. :-la propaganda para a eleição majoritária, a coligação usara, obngatoriameme,
sob sua denominação, as legendas de todos os partidos que a integram, na propaganda para
eleição proporcional, cada partido usara apenas sua legenda sob o nome da coligação.

§ 3' Havendo coligação, para os efeitos do artigo 108 do Código Eleitoral, os
votos de legenda serão somados apenas para a eleição dos candidatos mais votados do
respectivo partido, e, havendo sobra insuficiente para eleger mais um candidato esta será
aproveitada para eleger o mais votado dentre os partidos integrantes.

Art. 8' Na formação de coligações, devem ser observadas, ainda, as seguimes
noonas:

I • na chapa da coligaÇão podem ser inscritos candidatos filiados a qualquer partido
politico dela integrante;

11 • o pedido de registro dos candidatos deve ser subscrito pelos Presidentes dos
Partidos coligados ou por seus Delegados, ou pela maioria dos membros dos respectivos órgãos
executivos de direção;

m . os Partidos integram... da Coligação devem designar um representante, que
terá atnbulções equivalentes ás de Presidente de Partido Politico no trato dos interesses e na
representação da Coligação, no que se refere ao processo eleitora!;

IV • a coligação será representada pernnte a Justiça Eleitora! pela pessoa designada
na forma do inciso III ou por até três Delegados indicados pelos Partidos que a compõem.

V • celebrada a Coligação os partidos que a integram passam a funcionar como um
único Partido durante o processo eleitora! no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no trato

de! mteresses interpartidários

Art. 9" As normas para escolha dos candidatos e para formação de coligações serão
estabelecidas no Estatuto do Partido, que poderá fazê·lo de forma mais restritiva do que no art

8' desta Lei.
Paragrafo único. Em caso de omissão do Estatuto, cabera ao órgão de Direção

Nacional do Partido estabelecer as normas a que se refere este anrgo, publicando.as no Diário
Oficial ate 2 pe abril de 1996.
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Ar! IO&~A escolha dos candidatos pelos Panidos Politicos e deliberação sobre
coligaçàes deverão ser feita no penodo de 2 de abril ate 30 de maio de 1996, lavrando-se ata em
livro aberto e rubricado pela Justiça Eleitoral, podendo ser utdizados os Já existentes

Parágrafo único Para efeito do disposto neste anigo os Panidos Políticos poderão
utilizar gratuitamente as escolas públicas ou Casas Legislativas, responsabdizaodo-se por janos
porventura. causados com li realização do evento.

Art. I t Para ",oncorrer ás eleíções previstas nesta Lei. o candidato devera estar com
a sua filiação deferida pelo respectivo Partido, ate mnta dias apos a sua publicação, e o prazo de
dOrl11cdio eleitoral no Murnclpio é de um ano antes do pleito

§ I' Considera-se deferida a filiação panidária com o atendimento das regras
estatutárias do panido respectivo, cabendo ao orgio da JUStlça Eleitoral proceder às devidas
anotações. ressal,,!tdos os direitos de recurso;

§ 2' No caso dos Municipios criados ate J I de dezembro de 1995, o domicilio
eleitoral sera comprovado pela inscrição nas Seções Eleitorais que funcionem dentro dos limiles
territoriais do novo Murúcipio.

§ 3' Havendo fusão ou incorporação de panidos apos J I de dezembro de 1995',
será considerada, pant efeito de filiação partidária. a data de filiação do candidato ao panido
origi.nãrio.

Art. 12. Cada Partido poderá registrar candidatos pant a CànW"a Municipal ate o
número de lugares a preencher.

Parágrafo único. No caso de Coligação, independentemente do número de Partidos
que a integnwn, esta só poderá registrar candidatos até uma vez e meia o número de lugares a
preencher, observado, pant cada partido o limite estabelecido no caput.

Art. 13. Os Partidos Politicos e Coligações solicitarão á Justiça Eleitoral O registro
de seus Candidatos até às dezenove horas do dia 9 de junho de 1996.

§ 1ti. O pedido de registro deve ser instrUido com os seguintes documentos.

a) cópia, autenticada pelaJU3tiça Eleitoral, da ata a que se refere o artigo 10";

b) autorização do candidato em documento com a assinatura reconhecida por
Tabelião;

c) prova de filiação panidária;

d) certidão fornecida pelo Canório Eleitoral de que o candidato e eleitor no
municipio ou requereu sua inscrição ou transferéncia de domicilio ate 3 de outubro de 1995,
salvo os casos previstos no § 2' do art. 11.,

e) certidio de quitação eleitoral;

f) declaração de bens, assinada pelo candidato, com os respectivos valores
atualizados;

g) certidio pela qual se verifique estar o candidato no gozo dos direito politicos
fornecida pelos Escrivies criminais e eleitorais da COlIW"ca ou nu capitais pela repartição que
mantenha registro das execuções criminais federais, estaduais e eleitoral;

§ I'. O Juiz, caso entenda oecessário, abrirá pl"lZO de setenta e duas horas para
diligéncias.

§ 2'. Na hipótese dos Partido ou Coligação niO requerer o registro de seus
candidatos, estes poderio fazê-lo perante a Justiça Eleitoral nas quarenta e oito horas seguintes
ao encerramento do prazo previsto no "capotO deste artigo.

Art. 14. O candidato il eleição proporcional, no pedido de registro indicará além do
seu nome completo mais três opções de nomes, que poderio ser o prenome, sobrenome,
cognome, nome abreviado, apelido ou nome pela qual é mais conhecido, desde que niO se
estabeleça dúvida quanto a sua identidade, niO atente conlrll o pudor, e niO seja ridiculo ou
irreverente, menciolWldo em que ordem de prefeténcia deseja registrar-se.

§ I'. Verificada a ocorréncia de homonimia, a Justiça Eleitoral procederá ateodendo
ao seguinte: .

I - ao candidato que, na data da publicação desta Lei esteja exercendo mandato
eletivo ou o tenha exercido nos últimos quatro anos, ou que neste mesmo pl"lZO tenha

concorrido em eleiçio com um dos nomes por ele indicados, será deferida a sua uti1izaçio no
registro, ficando outros candidatos impedidos de fazer propaganda com este mesmo nome;

u - ao candidato que por sua vida politica, socipi ou profissional seja identificado
por um dado nome, desde que assim O comprove, será def~do o regi5tro com esse nome,
observado o disposto na parte final do inciso anterior.

IV - em se lrlltando de candidatos cuja homonirnia niO se resolva pela regras dos
incisos anteriores, a Justiça Eleitoral notificá-lo-as para que em dois dias cheguem a acordo
sobre 05 respectivos nomes a serem utüizados~

v - no caso do inciso anterior, não havendo acordo, a Justiça adotará o critério da
ordem cronológica deferindo o uso do nome àquele candidato que em primeiro lugar requereu o
registro. -

§ 2' A Justiça Eleitoral podera exigir do candidato prov~ de que e conhecido por
deternunada opção de nome que tenha indicado, quando seu uso puder confundir o eleitor

§)O A Justiça Eleitoral organizara. para auxiliar os escruunadores na apuração. e
publicara. ate o dia 1I) de setembro de 1996, as seguintes listas

[ - a primeira, ordenada por partIdos, tera a relação dos respectivos candidatos em
ordem numerica, com as três vanações de nome correspondentes a cada um, na ordem escolhida
pelo candidato,

U - a segunda, com Indtce onoIDaStico e organizada em ordem alfabetica. nela
constando o nome completo de cada candidato e cada variação de nome, também em ordem
alfabetica. seguidos da respecltva legenda e numero

§ 4' AJJ decidir sobre os pedidos de registro a Justiça Eleitoral publicará
obrigatoriamente as variações de nomes defendas aos candidatos.

§ 5' A Justiça Eleitoral indeferira todo pedido de variação de nome coincidente
com nome de candidato a eleição majomaria.

Art. 15 É facultado ao pantdo ou coligação substituir candidato que venha a ser
considerado inelegiveL que renunciar ou falecer após o termo final do prazo do registro ou
ainda que tiver seu registro indeferido ou cancelado.

§ I' A escolha do substituto far-se-á na forma estabelecida no Estatuto do Partido a
que pertencer o substituido, devendo o registro ser necessariamente requerido até 10 dias
contados do fato que deu origem á substituição

§ 2'. Tratando-se de eleições majoritárias, se o candidato for de coligação, a
substituiçio deverá ser feita por decisio da maioria absoluta das Comissões Executivas dos
partidos coligados, podendo o substituto ser filiado a qualquer partido dela integrante, desde
que o partido ao qual pertencia o substituido renuncie ao direito de preferénciL

§ 3'. Nas eleições proporcionais, a substituiçio só se efetivará se o novo pedido,
com a observância de todas as formalidades exigidas para o regi5tro, for apresentado até
sessenta diU'antes do pleito.

§ 4'. É vedada a substituiçio pelo mesmo candidato, ainda que entre o ato que lhe
deu CIWSI e Opedido de substituiçio tenha havido a intennediaçio de outro candidato.

Art. 16. Se os órgãos municipais se opuserem na escolha de candidatos OU na
deliberaçio sobre coligações àa diretrizes legitimamente estabelecidas pelo. órgãos superiores
do partido, estes poderio, no. termos do respectivo estatuto, anular tais decilÕCS e o. atos delu
decorrentes.

§ I' Estio sujeito. ao cancelamento do registro 05 candidatos que, até a data da
eleiçio, forem expu1Jo. do partido ou que duraote o processo eleitoral, infriginem o estatuto,
programa do seu partido, ou diretrizes a que se refere o "capot" deste artigo, em processo no
qual seja assegurada ampla defesa e sejam observadas as normas estatutárias.

§ 2'. O cancelamento do registro será decretado pela Justiça Eleitoral após
solicitaçJo do Partido que registrou o candidato.

Art. 17, A Justiça ElCltoral disciplinará a identificaçio dos Partido. e seus
~didatos no processo eleItoral.

§ Ia Aos Partidos fica assegurado o direito de manter os numeras atribuídos á SUl

legenda na eleição anterior, e ao candidàto. "nessa hipotese. o diretto de manier o nlimero que
lhe foi atribOldo na eleição anterior para o mesmo cargo.

§ 2' Os candidatos de Coligações, ~as eleições majoritárias, serão registrados com
o número da legenda de seu Partido, e, nas 'eleições proporcionais, serão inscritos com o
número da serie do respectivo Panido.

DAS CÉDULAS ELEITORAIS

Art. 18. As cédulas oficiais pant as eleiçàes regulamentadas por esta Lei, serão
confeccionadas segundo modelo aprovado pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá, com
exclusividade, pant distribuiçio àa Mesas Receptoras. A impressão será feita em papel branco e
opaco, com tipos uniformes de letras, números, legendas e símbolos que permitam ao eleitor,
que posaua dificuldades pant a leitura de nomes, identificar e assinalar os candidato. d. sua
preferénda.

§ I '. A pane esquerda da cédula deverá corresponder il eleição para Prefeito, e, a
direita, à eleiçio para os Vereadores.

§ 2'. Os candidatos para a eleição majoritária serão identificados pelo tIOme

indicado; número e legeoda e simbolo do respectivo Partido ou dos Partidos que integram a
Coligação e deverio figurar na ordem detenninada por sorteio. •

§ 3", A indicaçio do nome a que se refere o parágrafo anterior deverá ser feita no
pedido d. regi5tro, observado o disposto na parte final do "caput" do artigo 14.

§ 4'. Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional,a cédula lerá espaço para
que o eleitor escreva o nome ou O número do candidato escolhido, ou para usinaIar a legenda
do Partido de sua preferência.

§ 5'. Nas eleições em segundo turno, aplica-se o disposto no parágrafo 2' deste
artigo.
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DA FISCALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES

Art. 19. É defeso &O Juiz Eleitoral nomear para a Meu Recepto.... Tunna ou Junta
Apurado.... fiscais e delegados dos Partidos Políticos, ou menor de 18 anos.

Art. 20. É vedada a particip~ de parentes em qualquer grau na meama M....
Tunna ou Junta Apurado.... ou de servidores de urna mesma repartiçiD pública ou empreu
privada. -

Art. 21. Os eleitores nomeados pará 'compor as Me... Receptoras serão, no dia
seguinte &O da eleiçiD e &O do eventual segundo turno, dispensados do serviço sem prejuízo <\0
salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, mediante comprov~ expedida pela Justiça
Eleitoral.

Art 22. A escolha de fiSCaIS e delegados pelos PartIdos ou Coligsções, não poderá
recair em quem, por nomeação do Juiz Eleitoral, ja faça parte de Mesa Receptora, ou em menor
de dezoito anos.

§ I" O fiscal poderá ser nomeado para fiscalizar mais de uma Seção Eleitoral, no
mesmo local de votação, mesmo sendo eleitor de outra Zona Eleitoral, porem seu voto serâ
admitido somente na Seção de sua inscrição.

§ 2". As credenciais de fiscais e delegados serão expedidas, exclusivamente pelos
Partidos ou Coligsções e não necessitam do visto do Juiz Eleitoral.

§ 3". Para efeito da disposto do parágrafo anterior, o presidente do Partido ou
representante da ColigsçiD deverá registrar na Justiça Eleitor:.d o nome das pessoas autorlzadu
a expedir as credencias dos fiscais e delegados.

Art 23 Fica vedado aos juízes que sejam partes em ações judiciais que envolvam
candidatos as eleições de 1996 participar de qualquer das fases do processo eleitoral nos
dl.... trsos pleitos de que trata esta Lei.

Art 24 Os PartIdos e Coligações poderão fiscalizar todas as fases do processo de
votação e apuração nas eleições. inclusive o preenc4imento do Boletim de Uma e o
processamento eletrônico da totalização dos resultadcls, sendo-lhes garantido o acesso
antecipado aos programas de computador a serem utilizlldos na apuração.

§ I". Os fiscais e delegados dos Partidos e Coligações serão posicionados a uma
distância não superior a um metro da Mesa Apuradora, de modo que possam observar
diretamente a abertura de urna, a abertura e contagem das cOdulas e o preenchimento do
boletim.

§ 2" Os trabalhos de apuração não poderão ser realizados sem que seja dado
cumprimento ao disposto no parigrafo anterior, sujEitos os responsaveis ás penas prCVlstas no
art. 347 do Código Eleitoral.

§ 3". O MO atendimento ao disposto no § I' enseja a impugnação do resultado da
uma, desde que apresentada antes de sua abertura.

§ 4' No prazo de 48 horas a contar do conhecimento' dos programas de
computador a que se refere o "caput" , o Partido ou Coligaçio poderá apresentar impugnação
fundamentada junto à Justiça Eleitoral.

§ 5'. O. partido. concorrentes ao pleito poderio constituir sistema próprio de
fiscalização, apuraçio e total~ dos resultado.. contratando inclusive empreus de auditoria
de si5lemas, que, credenciadas junto á Justiça Eleitoral, receberão, previamente, os programas
de computador e simultaneamente, os mesmos dados alimentadores dn si5lema oficial de
apuração e tot~.

Art. 25. Os órgãos encarregados do processamento eletrônico de dados são
obrigados a fornecer aos partidos ou colígsçõe.. no mesmo momento de entregs ao Juiz
encarregado, cópias dos dados contidos em meio magnético do procesprnento parcial de cada
dia.

•A.rt 26 O Boletim de Uma. cujo modelo será aprovado pelo Tribunal Superior
Eleitoral, contera impressos os numeras dos candidatos concorrentes

§ I" O Juiz Presidente da Junta Apuradora e obrigado a entregar aos partidos
concorrentes ao pleito ou coligações. e seus respectivos delegados ou fiscais credenciados.
cópia do Boletim de Uma; não o fazendo, incorrerá na pena prevista no art. 310 do Côdigo
Eleitoral, aplicada cumula!ivamente.

§ 2" A transcrição dos resultados apurados no boletim deverá ser feita na presença
de fiscais, delegados e advogados dos partidos e coligações, que, ao final do preenchimento do
boletim, receberão imediatamente exemplar idSntico, expedido pela Junta Eleitoral.

§ 3" Para os fins do disposto no parigrafo anterior, cada panido ou coligação
credenciará dois fiscais perante a Junta Eleitoral, funcionando um de cada vez.

§ 4" O rascunho, denominado barril>, ou qualque~ outro tipo de papel utilizado
pelo Juiz ou qualquer membro da Junta Apuradora, não podera se!V1J" de consulta postenor a
apuraçio perante a Junta totalizadora apuradora de votos.

Art. 27. O Juiz Presidante da Junta Apuradora é obrigado a recontar a uma cujo
resultado apresentar no Boletim incoincidência com o número de votantes ou houver
discrepância com os dados obtidos no momento da apuração.

Parágrafo Único. Os Tribunais Regionais Eleitorais tambem são obrigados a
procader á contagem da votos sempre que os candidatos apresentaretn boletins de uma
incoincidentes. -

Art. 28. Antes de concluir a expedição do Boletim de Apuração, o Juiz e os
metnbros da Junta MO poderio passar a apurar a urna subseqüente. sob pena de incorrer no
crime previsto no art. 313 do Código Eleitoral.

Art. 29 Cumpre aos Partidos e ColigaçÕes, por seus fiscais e delegados
devidamente credenciados, e aos candidatos, preceder a mstrução dos recursos interpostos.
contra apuração. junlJU1do, para tanto, cópia do boletim relativo a urna impugnada.

Parágrafo único. Na hipótese de surgirem 'obstáculo á obtenção do refendo
documento, cabem ao Recorrente requerer, mediante a meficação dos dados indispensàveis.
numero da zona e da seçio eleitoral, unidade da federação e indicação da especie da eleição, se
majoritária ou proporcional· que o órgão da Justiça Eleitoral perante o qual foi interposto o
recurso instrua-o mediante a anexação do respectivo Boletim de Urna.

Art. 30. A impugnação não recebida pela Junta Apuradora pode ser apresentada. em
quarenta e oito horas. acompanhada de declaração de duas testemunhas ao Tribunal Regional
Eleitoral.

Paragrafo único. O Tribunal decidirá sobre o recebimento em quarenta e oito,
publicando o Acórdão na própria sessão de julgamento e transmitindo imediatmlente á Junta.
via telex ou fax. o inteiro teor da decisão e da impugnação

Art. 31. O Presidente de Junta Eleitoral que deixar de receber ou mencionar nas atas
de apuração. protestos. ou mnda, que impedir o' exerCICIO de fiscalização pelos Partidos ou
Coltgações. devera ser Imediatamente atàstado. alem de responder pelos enrnes preVIstos no
Codigo Eleitoral

Art. 31 Os muruclpios com mais de uma Zona Eleitoral. a apuração das umas
co~esP9ndentes a-l:ada uma sera realizada em lOCaIS dIstmtas

DA ARRECADAÇÃO E DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NAS
CAMPANHAS ELEITüRAlS

.A.rt. 33. As despesas da campanha eleitoral serão rea1izadllS sob a responsabilidade
dos partidos ou de seus candidatos, e por eles pagas, impulJU1do-se solidariedade ao partido I10S

excessos praticados por seus candidatos.

l' Art. 34 Até cinco dias úteis após a escolha de seus candidatos em convenção. o
partido constituira Comites Fin2..l.,ceiros em cada mumclpio em que tenha candidatos com a
finalidade de arrecadar recursos e aplicá-los nas campanhas eleitorais.

§ 10. Os Comitês financeiros devem ser compostos por cinco membros d~ntre

filiados que nào estejam concorrendo a cargo el~ívo. um dos quaís será designado presidente, e
outro, tesoureiro

§ 2'. Os Comitês Financeiros serão registrados perante a Justiça Eleitoral.

Art. 35. O candidato a cargo eletivo fará a administração financeira de sua própria
campanha diretamente ou por pessoa designada, utilizando recursos que lhe sejam entregues
pejo Comitê, recursos próprios ou doações de pessoas fisicas ou jurídicas, na forma. e nos
limit~s estabelecidos nesta Lei.

Parágrafo único:' Em qualquer hipótese, o candidato e o único responsavel pela
veracidade das informações financeiras e contabeis referentes á sua caml'anba. devendo assinar
todos os balancetes e o balanço final sozinho ou , se for o caso. em conjunto com o tesoureiro
que tenha contratado para essa tarefa.

Art. 36. Os Comitês Financeiros devem enviar, mensalmente, a cada dia 15, á
Justiça Eleitoral balancetes de receitas e despesas referentes a cada campanha para cada uma das
eleiçõeS previstas nesta Lei e um balanço final até o dia 31 de outubro de 1996.

§ 1'. No caso de o candidato disputar eleiçio em segundo turno, o balanço final d:v •
campanha.deve ser enviado até quinze dias a contar da data de realização desse pleito. l....

§ 2'. "Q candidato cujo balancete não for enviado na data prevista terá suspensa a
partipação no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão ate que regularize sua prestação
de coritas.

Art. 37, O Comitê Financeiro deve estabelecer forma e prazo de apresentação,
pelos candidatos, das informações exigidas por esta Lei.

§ (". Ao receber as informações dos candldatos, o Comitê deve:

I - certificar-se de que estão assinadas pelo candidato;

fi - certificar-se de que contém todas as informações exigidas por esta Lei;

1lI - verificar se os valores declarados pelo candidato como tendo sido recebido
a~raves do proprio COITUte conferem com seus proprios registros financeiros e contabeis;

. -. rv - resumir as informações em balancetes, de forma a apresentar demonstrativo
consolidado das campanhas de todos os candidatos,

v - encaminhar á Justiça Eleitoral os balancetes com a prestação de contas dos
candidatos e do proprio Comitê, de forma ordenada que permita fac" compreensão das
informações, assim como identúicação de documentos e transações efetuadas.
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Art. 38. Os balancetes do Comitê Fill3llceiro devem ser elaborados de acordo com
os principios fundamentais de contabilidade aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade,
e ser assinados por profissional habilitado.

Parágrafo único. Os balancetes devem ser assinados tambêm pelo presidente do
Comitê e pelo respectivo tesoureiro

Ar!. 39. Em anexo aos balancetes devem ser apresentados:

I - os extratos das contas bancarias abertas pelo Comitê e pelos candidatos para a
movimentação dos recursos financeiros utilizados na campanha;

U - relação de todos os documentos comprobatórios dos gastos efetuados:

UI - reláção dos doadores de recursos financeirOs, com nomes completos e
indicaçio dos respectivos ruimeros de registro ao Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministerio da
Fazenda; •

IV - relação d~ todos os bens e serviços doados ou cedidos temporariamente para
uso na campanha do candidato, do pamdo ou da coligação, por pessoa fisica ou juridica, em
que> seja apontado o valor de mercado estimado na data de sua doação ou cessio.

§. I' Os candidatos e Comitês Financeiros conservarão a documentação
comprobatona de suas pre~ões de contas até cinco anos após a posse dos candidatos eleitos.

. . § 2' D~ações feitas diretamente nas contas de partidos e candidatos deverão ser
Identificadas por gUIa de d~sitot.róprio fornecid~ instituições bancarias na qual conste ofiz':: doador e seu numero e regIstro no C O de Pessoas Fisicas do Ministerio da

· § 3' As instituições bancarias fornecerão mensalmente a partidos politicos ~
candidatos a relação nominal de doadores com u informações acima mencionadas.

· Art. 40. A justiça Eleitoral fará o exame da prestação de contas dos partidos e
candidatos, referente a cada eleiçio, devendo verificar a sua regularidade e atC>Slat a correta
apresentação das contas.

§ I'. Recebido o balanço fina1, sobre ele se manifestará o Juiz Eleitoral locaI que
prpcederá aos exames necessarios à verificaçio da regularidade e correta apresentação das
contas, bem como do fiel registro da movimentação fmanceira, dos recebimentos e da aplicaçio
dos recursos na campanha eleitoral.

· • .§ ~'. Para efetuar os exames de que trata este artigo, a Justiça Eleitoral poderá
req~sltar tecrucos do TnbunaJ de Contas da Uniio, dos Estados, do Distnto Federal ou dos
MuruClpIOS, pelo tempo que for necessario.

. § 3'1 " A .,.Justlça Eleitoral poderá. sempre que julgar necessar1o, requísitar
diretamente as 1~t1tUlÇO~S financeIras 05 extratos e comprovante de movimentação financeira
das contas refendas 3? inCISO I do ano 39 bem como determinar diligências necessarias li
complementação de mtonnações ou ao saneamento de irregularidades encontradas nas conta
apresentadas.

.. . § 4'. Os balanços finais a que se refere este artigo d~em ser encaminhados pelos
COffi1tes Financeiros do p!lftIdo aos JUIZes EleltoCius dos respectivos muruclpios. devendo ser
apreciados ate oito dias antes da diplomação dos eleitos.

Art. 41. Cada candidato e cada Comité devem abrir uma conta bancaria especifica
para registrar todo o mo>imento financeiro da campanha.

§ 1-. As instituições bancànas ficam obrigadas a aceitar a abertura de contas j::ara
os fins deste artigo.

§ 2'. A conta bancaria do, candidatos majontários pode ser a mesma do Comitê,
desde que toda a mO....1.roentaçio financeIra seja fena por este

Art. 42. Qualquer partido, coligação ou candidato participante de eleição poderá
examinar. na Justiça Eleitoral. os balancetes mensais e os balanços firws apresentados pelos
Comitês.

§ I". Se entender haver irregularidade, o partido, coligação ou candidato, poderá
oferecer unpugnação e solicitar a abertura de investigação Judicial para sua apuração.

§ 2'. O exame das contas e sua impugnaçio podem ser re>alizados até S de
novembro de 1996, para as eleições encerradas em primeiro turno, e até '3 d. dezembro de
1996, para as demais.

§ 3°. O impu~o pode oferecer contra-razões em até cinco dias a contar da
modificação.

Art. 44. E vedado, a partido, coligação e candidato, receber dineta ou
indiretamente, sob qualquer pretexto, doaçio em dinheiro ou estimável em dinheiro, inclusive
através de publicidade de qualquer espécie, procedente de:

I . entidade ou governo estrangeiro;

U _orgio da administração publica direta. ressalvado o Fundo Partidário,

m • autarquia, empresa pública, sociedade de econo"'!a mista, concessionária '!U
permissionana de serviço publico ~ fundação institUl~a em vtnude de let e para cUJO
patrimônio concorram recursos provementes do Poder Pubhco;

IV _entidades declaradas de utilidade pública federal inscritas no Conselho Nacional
de Serviço Social;

V - pessoa juridica.

Art. 45. A partir da escolha dos candidatos em convenção. pessoas fisicas poderão
f~er doações em dinheiro, ou estimaveis em dinheiro. para campanhas eleitorais, até o limite de
cmco por cento do valor máximo de gastos para eleição majoritária do municipio de domicilio
eleitoral do doador, limitado ao máximo de 35 mil reais.

limites fixad~~~ L~~ considerados gastos eleitorais e, como tais, sujeitos a registro e aos

I - confecçio de material impresso de qualquer natureza e tamanho;

U - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgaçio .
destinada a conquistar votos;

UI - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;

IV - remuneração ou gratificaçio de qualquer espécie a pessoal nio permanente que
preste serviços às candidaturas ou aos Comitês Eleitorais;

V _ meios de transporte ou gastos com deslocamento dos candidatos, dirigentes
panidarios ou das coligações e do pessoal a serviço das candidaturas;

VI _correspondências e franquias postais, relacionadas com a candidatura;

VD _gastos necessários à organizaçio e ao funcionamento de escritórios, Comitês e
serviços necessarios as eleições;

VOI- montagem e operação de carros de som e assemelhados;

IX - produção ou patrocinio de espetáculos ou eventos promocionais de
candidatura;

X _ produção de programas de rádio, televisio ou video, inclusive os destinados ~
propaganda gratuita;

Xl • pagamento de caché de artistas ou animadores de eventos relacionados a
candidatura;

XU _confecção, aquisição e distribuição de camisetas, chaveiros e outros brindes de
campanha;

xm - realização de pesquisas ou testes pré.eleitorais.

Art. 47. Os Comitês poderio reter de qualquer contribuiçio que recebam para o
partido, coligação ou candidato, o montante de 10"10 (dez por cento) para os gastos de
campanha comuns a todos os candídatos do partido ou coligação. .

Art. 48. A infração aos artIgos 36. 44 e 49 implica em abuso do poder econômico e
sujeita o candidato a cassação do registro ou. se eleito. a perda do mandato, decretada pela
Justiça Eleitoral. nos termos das dispOSições constttucíomlls e legaiS em V1gor.

Paràgrafo único. O partido cujo Conúte Financeiro não prestar contas na fanna e
prazos definidos nesta Lei, ou que receber recursos de ongem ou em quantidade vedada nesta
Lei perdera o direito ao Fundo Partidário do ano subsequente. o mesmo acontecendo com os
panidos coligados.

An. 49 Para as eleições previstas nesta Lei, Olimite de gastos eleitorais permitidos
por Partido ou Coligaçlo, dependerá do numero de eleitores de cada circunscrição, de acordo
com a seguinte tabela.

Art. 50. Para o financiamento das campanhas eleitorais deste ano poderão ser
utilizadas dotações orçamentarias da Uniio ao Fundo Partidário.

Ar!. SI. Se, ao final da campanha, ocorrer sobra de recursos fill3llceiros, deve ser
declarada ao último balancete a que se refere o art. 36, e permanecerá depositada na respectiva
conta bancaria atê o fim do prazo de impugnação.

§ 4'. Encerrado o prazo, com ou sem impugnaçio, será ou>ido, em 48 horas o
Ministério Público e, a seguir, o Juiz competente julgara as contas apresentadas.

Art. 43. O candidato pode utilizar em sua campanha os seguintes recursos:

I - os a ele repassados pelo Comitê e provenientes do partido ou coligação, inclusive
verbas relativas á cota do Fundo Partidário;

u -os doados por pessoas físicas;

m-r=s próprios, dentro do limite estabelecido no art. 45.

§ I' Nos balancetes referentes á campanha, os recursos deverio ser claramente
identificados segundo sua origem e doador.

§ 2' Os Comitês respondem solidariamente com os candidatos pelos recursos que
repassam a estes.

Número de eleitores por
municipio.

DeOa20mil
De 20 a 50 mil
De SO a 100 mil

De 100 a 500 mil
De 500 mil a I molhão

De I milhão a 3 mIlhões
De 3 milhões a 5 milhões

Acima de 5 milhões

Limite de gastos para
eleIção majoritária 

EmRS
20 mil
50 mil
100 mil
300 mil
800 mil
I milhão

1 mi.lhio e meio
2 milhões

Limite de gastos para
eleiçio proporcional - Em

RS .
2 mil
Smil
10 mil
IS mil
20 mil
30 mil
40 mil
50 mil
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. Panilra(o úaico. Após julgados todos os recurso.. as sobras r.feridas no parágrafo
ant.nor, serio entregues ao panido ou .;oligação, neste caso para divisio .ntr. os panidos que
acompõ.m.

DAS PESQUISAS ELEITORAlS

Art. 52. A panir d. 02 d. abril d. 1996, as .ntidades ou empr.... que realizar.m
pesquisas d. opiniio pública r.lativas às .Ieiçõe. ou ao. candidato. para serem I.vadas ao
conhecimento publico sio obrigadas. além d. juntar um ..emplar completo do questionário

aplicado, a registrar. Junto a Justiça Eleitoral, até dez dias ant.s da diwlgaçio, as informações a
..guir relacionadas:

I - quem contratou a realizaçio da pesquisa;

li - valor e origem dos recursos dispendidos no trabalho,

1II - a metodologia. o periodo de realizaçio da pesquisa;

IV • o plano amostraI e ponderação no que se refere a sexo, Idade, grau de
instrução. mvel econômico e area tísica. de realização da pesquisa;

v - o nome de qu.m pagou pela realização do trabalho;

VI - o sistema interno de controle e verificação. conferência e fiscalização da coleta
de dados e do trababo de campo

§ I' A juntada de docum.ntos e o registro das informações a que .. refere est.
anígD. relativas as eleiçõcs nas capitais. devem ser feitos, a cada pesquisa.. nos TribunaIS
Regionais Eleitorais, c, noS demais municipios. nos juizos eleitorais respectivos.

,i 2'. A Ju.tiça Eleitora! afixará imediatamente, no local d. costum., aviso
comunicando o registro das informaçõ•• a que se refere este anigo, colocando-as á disposiçio
dos panido. ou coligações com candidatos ao pleito, que a .Iu terio livre acesso pelo prazo d.
tnnta dias,

§ 3'. Imediatamente após a divulgaçio da pesquisa; as empresas ou entidades a que
se ref.re este anigo colocaria á di.posiçio do. panidos ou coligaçõe. que possuam candidatos
r.gi.trado. para as eleiçõ•• a que .. refere a pesquisa todas as informaÇões, r.sultados obtidos.
demais .Iementos atinentes a cada um do. trabalho. ef.tuado•.

§ 4°. Os responsáv.is pela empr.sa ou entidade de pesquisa, pelo órgia veiculador,
panido, coligação ou candidato que divulgarem pesquisa nio registada .staria sujeitos á pena
cooúnada no ano 323 do Código Eleitoral e a multa d. valor igual ao contratado pela .eaIização
da pesquisa.

Art. 53. O. panido.. mediante requerimento á Justiça Eleitora!, que determinará
imediatamente a realização de diligência, teria acesso às informações completas e ao sistema
interno d. controle, verificaçio e fiscalizaçio da coleta de dados dos instituto. ou entidades que
derem ao conhecimento público pesquisas de opinilo reIativu às eleições, • poderio, através da
escolha livre. aleatória de planilhu individual.. mapas ou equival.ntes. confrontar. conferir os
dado. publicados.

§ 1°. A recusa ao cumprimento do disposto neste anigo ou qualquer ato que vise a
retardar, impedir ou dificultar a açIo fiscalizadora dos panido.. tomará o. responsáveis pela
entidade ou empresa de pesquisa sujeito. á pena d. detençio de sei. meses a um &DO e multa de
valor igual ao recebido pela reaIizaçio da pesquisa.

§ 2°. A comprovaçio de irregularidade ou dessemelhança entre o. dado. publicado•
• oqueles aferidos pela diJiaência do panido poHtico tomará OI responsáveis pela entidade ou
instituto de pesquisa e o. responsáveis pelo órgla diwlgador SUJeitos às penalidades indicadas
no parágrafo anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade de publicaçio dos dado. correto. no
mesmo veiculo, espaça, local, página, tamanho, caractere& e outros elemento. de destique.

DOS CRIMES ELEITORAlS

Art.54. Constitui crime eleitora!:

Pena. detenção d. dois meses a um ano ou pagam.nto d. multa d. RS 3 000,00
(três núl reai.) a RS 10000,00 (dez núl reais), agravada .. o crime • cometIdo pela impr.nsa,
rádio ou t.levisio.

§ .0. Consideram-se recursos para os fins deste artigo'

I - quantia em dinheiro, seja em moeda nacionaI ou estrangeira.;

11 - titulo representativo d. valor mobiliário,

m-qualquer mercadoria que tenha valor econõoúco;

IV - a prestaçio, gratuita ou por preço significativamente inferior ao do mercado, d.
qualquer serviço, ressalvadas a oferta de mio-de-obra por pessoa fisia;

V - a utilizaçio de qualquer equipamento ou material;

VI -'a difusio de propaganda, por qualquer meio de comunicaçio, ou o pagamer
das despesas necessárias á sua produçio ou veiculação,

VII - a cessio de imóvel, temporária ou definitiva;

vm - o pagamento de salário ou qualquer outra forma d. remuneraçio a
empregado ou prestador d. serviço a panido ou a candidato;

IX • o pagamento, a terceiro.. d. quaisquer despesas relativas ás hipót.... previ.tas
neste artigo.

§ 2". As penas indicadas no inciso li e 111 do capul seria aplicadas ao. dirigentes
partidárias ou membros de comitês de panldos ou coligações. e se o responsavel for o candidato
ser-Ihe-io aplicadas.as penas ..m prejulZo du previstu na lei compl.mentar d.finidora d. casos
de inelegibilidades.

§ 3& O candidato. se responsavel pelo crime. está sujeito as penas indicadas neste
artigo. á cassação do registro de sua candidatura ou do diploma, .. já eleito, ob..rvadas as
disposições legais e constitucionais em vigor

§ 4'. Aplicam-.. as penas previstu no inciso. [ ao pr.sident., !lerente, diretor,
administrador ou equivalente responsáv.1 por pessoa juridica da qual .. originem recurso.
destinados a panidos, coligações ou a candidato não autorizadd. nesta lei.

Art. 55. A pessoajuridica da qual se originar recurso ilicito, sera aplicada multa de
RS 5.000,00 (cinco núl reais) a RS 15.000,00 (quinze núl rcaís) ou d. valor igual ao doado, ..
superior ao máximo previsto.

• Parágrafo único. O valor da multa pode ser aumentado até dez vezes. .. o juiz
considerar qu., eIll virtude da situação econõoúca do infrator, é ineficaz a cominada nesta lei.

Art. 56. O d.scumprimento das regras relativas ao financiamento d. campanha
caracteriza abuso do poder econõoúco.

Art. 57 A pessoa juridica que inftingir o disposto nesta lei ficará impedida de
panicipar d. licitações publicas • d. celebrar contrato com o poder publico pelo periodo d.
cinco anos,

Art, 58. Salvo w:tposição em contrario. no caso de reincidência as penas pecuniárias
previstas nesta lei ..rão aplicadas em dobro.

DA PROPAGANDA ELEITORAL EM GERAL

Art. 59. A propaganda eleitora! somente é permitida apó. a escolha do candidato
pelo panido ou coligação em convenção.

§ 1°. Ao po.tulant. á candidatura para cargo eletivo é permitida a reaIizaçio, na
semana anterior à escolha pelo panido, de propaganda inlrapartidária visando à indicaçio de seu
nome, vedada a utilização de rádio e televisio.

11 • receber. direta ou indiretamente. recurso não permitido ou de valor superior ao
definido em I.i para aplicação .m campanha el.itora!:

I • doar. direta ou indiretamente, a panido. coligação ou candidato. recurso não
permitido ou de valor .uperior ao d.finido em I.i para aplicaçio em campanha eleitoral:

• Ieitoral:
III - gastar recurso. acima do valor d.finido nesta Lei para aplicação .m campanha

§ 2'. A violação do di.posto neste artigo sujeitará o responsável pela diwlgação da
propaganda, bem como o beneficiário, á multa d. RS 5.000,00 a RS [5.000,00.

Art. 60. É livr., independendo da obtençio de licença municipal. de autorizaçio da
Justiça Eleitoral, a veiculaçio de propaganda .Ieitora! por meio da fixaçio d. faixas, placas.
caruzes, pinturas ou inscrições em bens paniculares. desde que ~a permissio do detentor de
suapo....

Pena: detençãó d. um a três mes.. e multa de RS 3.000,00 (trê. núl reai.) a RS
10.000,00 (dez núl reais) ou de valor igual ao do excesso verificado, caso seja superior ao
máximo aqui previsto;

IV ...ercer, no dia da .Ieiçio, qualquer forma de aliciamento ou coação tendente a
influir na vontade do .Ieitor:

Pena: detenção de I a 3 m....;

V - divulgar f&lo que sabe inveridico, distorcer ou manipular informações relativas a
panido. coligação, candidato ou sobre a opinião pública, com o objetivo d. influir na vontade
do eleitor:

§ [', No. bens cujo uso dependa d. cessio, permissio ou concessio do Poder
Público, ou que a ele pertençam, bem como nos de uso comum, é vedada a veiculaçio de
propaganda.

9 2°. A violação do disposto neste anigo sujeitará seus responsaveis às penas do
anigo 334 do Código Eleitoral e á multa de RS 5.000,00 a RS 15.000,00.

Art. 61. Indep.nde da obt.nção de licença municipal. d. autorizaçio da Justiça
Eleitoral a veiculação d. propaganda eleitoral pela distribuição d. folheto.. volantes e outros
i"lpressos, devendo ser editados sob a responsabilidade d. panido, coligação ou candidato.

Art. 62. A propaganda atraves de quadros 9u painéis de publicidade ou outdoors
somente será permitida após a r.alização do sort.io de que trata est. artigo, sob pena d.
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cassação do registro do candidato infrator As empresas responsaveis pela afixação que não
efetuarem imediata a retirada do material ficarão sujeitas ás penas previstas no art. 347 do
Código Eleitoral.

.§ I' As empresas de publicidade deverão relacionar os pontos disponíveis para a
veiculação de propaganda eleitoral, os quais não poderão ultrapassar a metade do total do.
espaços :xistentes no temtório municipal.

§ 2'. Os locais destinados á propaganda eleitoral deverão Ser distribuidos á razão de
cinquenta por cento para cada uma das eleiçães. majoritária e proporcional, distribuidos
iguálitàriamente entre os partidos ou coligaçães que tenham lançado candidatos;

§ 3'. A forma de uso e a distribuição interna dos espaços entre os candidatos é de
responsabilidade de cada partido ou coligação, respeitado o percentual de einqüenta e cinco por
cento para a propaganda dos candidatos majoritános;

§ 4'. O partido ou coligação, desde que em acordo com os seus candidatos poderá
dividir os espaços em percentuais distintos daqueles previstos no parágrafo anterior, bem como
a utilizar conjuntamente o mesmo painel entre candidatos proporcionais c majoritários;

§ 5' Os locais a que Se refere o parágrafo anterior deveria ser divididos em grupos
eqüitativos de pontos com maior e menor impacto visual, tantos quantos forem os panidos e
coligações concorrentes, para serem sorteados e utilizados durante a propaganda eleitoral.

§ 6'. A relação dos locais com a indicação dos grupos deverá ser entregue pelas
empr.... de publicidade ao Tribunal Regional Eleitoral, nas capitais, e ao. Juizes. Eleitorais nos
demais Municipios, até o dia 10 de junho de 1996.

§ 7'. O sorteio a que se refere este artigo se,,; realizado pela Justiça Eleitoral até o
dia 15 de junho de 1996, para o que os Tribunais Regionais Eleitorais, nas capitais, e os Juizes.
Eleitorais nos demais municipios farão publicar na imprensa olicial ate o dia OS de junho de
19~ó a relação de partidos e coligações que requereram registro de candidatos às eleições
previstas nesta Lei.

§ 8'. Para efeito de sorteio, a coligação é equiparada a um partido, qualquer que
seja o numero de partidos que a integram.

§ 9' Após a realização do sorteio, os partidos e coligações deverão comunicar ..
empresas, por escrito, os periodos e a quantidade de quadro. ou paineis que utJ1izario dos
grupos a que se refere o § 2' Os que 1Iio forem utl1izados não poderão ser redistribuidos entre
os deJ11ll1s concorrentes, liberando-se a venda desses espaços, nos intervalos dos periodos
estipulados, somente para publicidade sem fins eleitorais

~ 10' O preço cobrado pelas empresas para a veiculação da propaganda eleitoral de
que trata este artigo não podera ser superior aquele por elas praticado nonnalmente para a
publicidade comercIai

§ 11 o ~os oito dias que antecedem a realização do pleito. não ê pennitida a
alteração de mensagem veIculada nos quadros. paírleís de publicidade e outdoors. sob pena de
desobediencia. SUjeitando o Infrator as penas de detençào preVIsta no anigo 347 do Código
Eleitoral e de multa prevista no paragrafo seguínte

§ J2° A violação ao disposto neste artigo sujeitara a empresa responsavel. os
partidos. coligações ou candidatos, alem da Imediata retirada da propaganda irregular, sob pena
de desobediênCIa, ao pagamento de multa de RS 5.000,00 a RS 15.000,00

DA PROPAGANDA ELEITORAL NA IMPRENSA

Art. 63 Será pertnítida, ate a véspera do dia da realização das eleições, a diwlgação
paga, na imprensa escrita, de propaganda eleitoral, no espaço máximo a ser utilizado, por
edição, para ca~' candidato, partido ou coligação. de lI8 (um oitavo) de página de jornal
padrão, e de IM.(um quarto) de pagina de revista ou tablóide

"
Parágrafo úníco. A violação do disposto neste artigo sujeitara os responsáveis pelos

veiculos de diwlgação. bem como os partidos, coligações ou candidatos beneficiados, á multa
de R$ 5000,00 a R$ 15.000,00.

Art. 64 A partir da escolha de candidato pelo partido, é assegurado o ""ercicio do
direito de resposta ao partido, coligação ou candidato atingido por afirnta\ào caluniosa.
difamatória, injuriosa ou sabidamente inveridica, publicada em veiculo de imprensa:

§ I'. O ofendido, ou seu representante legal, poderá requerer o-exercicio do direito
de. reposta ao Juiz Eleitoral, dentro de três dias da data da publicação, instruindo o jledido com
um exemplar da publicação e o teXto para resposta.

§ 2'. A Justiça Eleitoral notificará imediatamente o ofensor para defender-se em 48
horas, devendo a decisão ser prolatada no prazo máximo de cinco di.. a contar da data da
formulação do pedido.

§ 3'. Deferido o pedido, a divulgação da resposta dar-....á no mesmo veiculo,
espaço, local, página, taIrulnho, ca"":teres e outros elementos de destaque usadoo na ofema, em
até 48 horas após a decisão, ou, por solicitação do ofendido, no mesmo dia da semana em que
foi divulgada a ofensa, ainda que fora de... prazo.

§ 4'. O ofensor fica obrigado a comprovar nos autos o cumprimento da decisão,
bem como a regular distribuição dos exemplares, quantidade impressa, raio de abrangencia na
distribuição e publicidade realizada.

§ 5' A desobediCncia ao disposto nos parigrafos 3" e 4", sem prejuízo do crime
previsto no artigo 347 do Código Eleitoral, sujeita o veiculo ao pagamento de multa de R$
5.000,00 a R$ 15 000,00, duplicada em caso de reineidenciL

. 9 6° Se a ofensa for prodUZJda em dia e hora que mviabilize sua reparação dentro
dos prazos estabelecidos nos paragrafos antenores. a Justiça Eleitoral determinara que a
resposta seja divulgada imediatamente

§ 7° A manifesta preferencia em favor de algum candidato ou em detrimento de
outro. acarretara a suspensão da Circulação por uma edição. por detemunação da Justiça
Eleitoral. mediante denunCia de partIdo político, de candidato. ou do !l.linísteno Público. ficando
o responsavel pela empresa sujeito as penalIdades prcV1Stas no an 323 do Código Eleitoral. e
multa de RS 3 000.00 a RS 6 000,00. duplicadas no caso de reincidencia

DA PROPAGANDA ELEITORAL NO RÁDIO E NA TELEVISÃO

Art· 65 A propaganda eleitoral no radio e televisão e restrita ao horarto gratuito
delinido nesta Lei, vedada a veIculação da propaganda paga.

Art. 66, A panir da escolha de candidatos em convenção, é vedado à emissora,. na
sua programação normal.

[ ~ transoútir pesquisa ou consulta de natureza eleitoral em que seja passível ou
evidente a manipulação de dados;

11 - utilizar tlUcagem, montagem ou outro recurso de áudio ou video. ou produzir
ou veicular programa. que possa degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação.

li - veicular propaganda politica ou difundir opinião, inclusive de ouvintes,
telespectadores ou convidados, favoravel'ou contrária a candidato, partido ou coligação. ou
seus órgãos ou representantes~ (

Parágrafo Úníco. A nilo-observància do disposto neste artigo enseja a suspensão das
transmissões da emissora por uma hora no mesmo horario em que a infração foi cometida,
dobrado o tempo em caso de reincidencia.

Art. 67. As emissoras de rádio e televisão ficam obrigadas a dar tratamento
equânime a todos os candidatos em sua programação normal e seus noticiários.

§ I'. A manifesta preferência, na programação normal ue emissora de rádio ou
televisão, em favor de algum candidato ou em detrimento de outro, acarretará a suspensão das
transmissões da emissora por um dia, por determinação da Justiça Eleitoral mediantellenúncia
de panido politico, de candidato, ou do Ministério PUblico, licando o responsável pela empresa
sujeito ás penalidades previstas no art. 323 do Código Eleitoral, e multa de RS 3 000,00 a R$
6.000,00.

§ 2'. A reincidência implioo • duplicação da penalidade aplicada nos termos deste
artigo.

Art. ó8. A partir da e"""lha de candidatos em convenção, é assegurado o exereicio
do direito de resposta ao partido, coliBação ou candidato atingido por~ caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inveridica, praticada nos horanos destinados a
programação normal das emissoras de rádio ou televisão

§ I' O otendido, ou seu representante legal. podera formular pedido para o
exercicio de direito de resposta dentro de quarenta e oito horas da veiculaçio do programa,
dirigido ao juiz da circuncrição onde estiver sediada a emissora, devendo a decisão ser prolatada
improrrogavelmente em setenta e duas horas.

§ 3°, Para efeito de apreciação do exerclcio do direito de resposta previsto neste
artigo, a Justiça EleitOral, a vista do pedido, devera notificar Imediatamente o responsavel pela
emissora que realizóu o programa.. para que entregue me vinte e quatro horas, sob as penas do
art. 347 do Código Eleitoral, cópia dalita da transmissão, que sera devolvida apos a decisão.

§ 3' Deferido o pedido, a resposta será dada em até quarenta e oito horas após a
decisão.

§ 4' Se a ofensa for produzia em dia e hora que inviabilizem sua reparação dentro
dos prazos estabelecidos nos parágrafos anteriores, a resposta será diwlgada no horario

deferido pela Justiça Eleitoral, ainda que seja nas quarenta e oito hor~ antecedentes ao pleito,
em termos e forma previamente aprovados, de modo a não ensejar trCl;lica.

§ S' A desobediência ao disposto nos paragrafos 3" e 4", sem prejuízo do crime
previsto no artigo 347 do Código Eleitoral, s"jeita a emissora ao pagamento de multa de RS
5 000,00 a RS 15 000,00, duplicada em caso de reincidência.

Art. 69. O responsavel pela emissora, ao ser notificado pela Justiça Eleitoral ou
informado por cópia protocolada que receber de reclamante, preservara a gravação ate a
decisão linal do processo.

Art. 70. É vedada, a partir da data de escolha do candidato pelo partido, a
transmissão de programa de rádio ou televisão por ele apresentado ou comentado.

Parágrafo Único. Sendo o nome do programa ou o prefixo da emissora o. mesmo
que o do candidato, é proibida a sua divulgação, sob pena de cassação do respecllvo rel!'stro

Art. 71. A Justiça Eleitoral poderá notilicar os responsaveis por qualquer emissora
de rádio ou de televisão, sob as penas de detenção prevista no anigo 347 do Código Eleitoral e
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multa de RS 5.000,00 a RS 15.000,00, para que cessem imediatamente a transmisdo impugnada
ou corrijam as afirmações que nJo correspondam à realidade ou o de qualquer outro modo
infrinjam a legislação eleitoral.

Art. 72. Independentemente da veiculaçia de propaganda eleitoral gratuita no
hotirio definido nesta lei, é facultada a tr&nSmisdo, por emissora de radiodilil5io, de debates
entre candidatos a eleição majoritária, lWCgUI'ada a participaçio de todos os partidos que
tenham candidatos.

§ I'. A apresentação dos debates pode ser feita:

a) em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo,
realizada num mesmo dia;

b) em grupos, em dias diferentes, de modo que em cada sessão estejam presentes
dois ou mais candidatos.

, § 2', No. caso da alínea b, os, debates deverão fazer pane de programaçia
preVIamente estabelecIda e dlwlgada pela enussora, devendo a escolha do dia e da ordem de
tàla ser feita mediante sorteio, salvo se for celebrado acordo entre os partidos e coligações
interessados.

Art. 73 Independentemente de veiculação de propaganda eleitoral gratuita no
horário definido nesta Lei. etambém facultada a transmissão. por emissora de radiodifusão, de
debates entre candidatos a eleição proporcional, assegurada a panicípação de todos os partidos
que tenham candidatos.

§ I' Os debates serão organizados de modo a assegurar número equivalente de
candidatos de todos os partidos, podendo desdobrar-se em mais de um dia.

. § 2'. Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum
parudo, desde que o veiculo de comunicação responsavel comprove haver convidado o
candidato do partido ausente com a antecedência minima de setenta e duas horas da realizaçia
do debate. .

§ 3' No caso de desdobramento do debate em mais de um dia, a escolha do dia e da
ordem da fala deverà ser fcita mediante sorteio. salvo se houver acordo entre os candidatos
imeressados.

§ 4'. É vedada a realização de mais de um debate pela mesma emissora com a
presença do mesmo candidato, salvo se for, para isto, indicado pelo seu partido.

§ 5'. As emissoras de rMio e televisão não poderão negar-se a realizar debates
programados, caso qualquer candidato convidado nia queira dele participar.

Art. 74. As emissoras de rãdio e de televisão reservarão em sua programaçio, nos
sessenta dias anteriores à antevespera das eleições, oitenta minutos dÜriàs para a propaganda
eleitoral gratuita, das 07hoo às 07h40 e das 20h30 as 21hlO, na televisão, e dasíHhoo e 07h40
e das 12hoo às 12h40, no radio.

§ I' Havendo segundo turno, o tempo destinado ao horário gratuito previsto no
caput ficara reduzido a trinta minutos diãrios para cada eleição e serã dividido igualmente entre
os candidatos. . ,. •

§ 2'. No caso do paràgrafo anterior, a propaganda de radio e televisão serà realizada
nos vinte dias que antecedenl a antevespera da eleição.

§ 3' A emissora que-não permanecer em rede ou cadeia no horàrio previsto nesta
lei terá suspensas suas transmissões por vinte e quatro horas, por determinação da Justiça
Eleitoral, à vista de reclamação de partido, coligação ou candidato, dobrando-se o periodo a
cada reincidência.

§ 4', Na Iúpótese do parágrafo anterior, a emissora penalizada diwlgará, a cada
qu.inu minutos, mensagem informando que se encontra fora do ar por determinação da Justiça
Eleitora!, por ter desobedecido à lei eleitoral.

§ 5' A fita com a gravação referente a cada programa eleitoral diãrio deve ser
entregue, pelo partido ou coligaçio, às emissoras geradoras da transmissão até quatro horas
antes do imcio da fonnaçào das redes. no primeiro turno. e duas horas no segundo •

Art, 75 A Justiça Eleiroral distribuira o tempo em cada um dos penodos diãrios do
horario reservado a propaganda eleitoral gratuita entre os partidos e coligações que tenham
candidato a cada eleição de que trata esta Lei, observados os seguintes critérios

I ~ quinze minutos diários divididos igualmente entre todos os partidos
concorrentes.

II - quinze minutos diãrios divididos igualmente entre os partidos -politicos que
tenham elegido. em 03 de outubro de 1994, no minimo um representante para o Congresso
Nacional e três representantes para as Assembléias Legislativas;

lU ~ vinte e cinco minutos diários distribuidos entre os partidos políticos. na
propoção do número de seus representantes no Congresso Nacional, cumprida a exigência do
inciso anterior;

IV - vinte e cinco minutos diários distribuídos entre os partidos politicos, na
proporção do número de seus representantes na Assembléia Legislativa, cumprida a exigência
do inciso 11;

§ I' Ao partido politico ao qual tenha sido distribuido tempo diário inferior a um
minuto, facultar-se-a a soma desses tempos para uuIização cumulativa ate o limite de três
minutos;

§ 2'. os partidos politicos que registrarem candidatos a apenas uma das eleições,
proporcional ou majoritária, teria direito à metade do tempo que lhes caberia de acordo com os
critérios das alíneas a, b e c deste inciso, ínclusive no que se refere aos tempos minimos~

§ 3'. A redução prevista na aJinea anterior nJo se aplica se tiverem sido registrado,.
candidatos .. ambu as eleições em coligaçio;

§ 4·. Na distribuiçia do tempo a que se refere o capur. a coligação usufiuira
cwnulativarnente do tempo arnbuido aos partidos que a integram, respeitados os entOnos dos
incisos I, n e Ill;

§ 5' ,Para os efeitos deste artigo, o número de representantes no Congresso
Nacional e nas AsSCrnbléias Legislativu serà o decorrete da eleição realizada em 03 de outubro
de 1994.

§ 6' Para o partido que tenham resultado de fusio ou a que se tenha incorporado
outro o número de representantes corresponde ao somatório dos representantes que os partidos
originários possuiam na data fixada no parágrafo anterior.

§ 7' A forma de uso e a distribuíção interna dos ..paços entre os candidatos é de
responsabilidade de cada partido ou coligação, respeitado o percentual de quarenta por cento
para a propaganda dos candidatos majoritarios;

§ 8' O partido ou coligação, desde que em acordo com os seus candidatos podera
dh·idir os espaços em percentuais distintos daqueles previstos no parágra.tb antenor.

An '6 Em nenhuma hlpotese e sob nenhum pretexto serão admmdos os cones
instantãneos ou qualquer upo de censura preV1a aos programas eleitOraIS gratuitos

. An 77 E assegurado o ~xerClClO do direito de resposta a qualquer pessoa.
candidato ou nào. partIdo ou coligação. em relação a quem sejam feitas afirmações (~u

tranSmItidas Imagens ca.!uruosas. difamatonas. mjunosas ou sabidamente invendicas no horari(\
gratUIto da propaganda eleitoral

§ I' O ofendido utilizara. para sua defesa, tempo igual ao usado para a ofensa,
sendo nunca inferior a um mínuto. dedUZIdo este do tempo reservado ao partido ou coligação
em cujo horano tei cometida a ofensa. devendo necessariamente responder aos fatos nela
veiculados.

§ 2° Se o tempo reserv~do ao partido ou coligação a que pertencer o ofensor for
inferior a um minuto. a resposta serJ levada ao ar tantas vezes quantas sejam necessarias para a
sua complementação.

§ 3° O ofendido, ou seu representante legal, podera formular pedido para o
exercicio do direito de resposta a Justiça Eleitoral. dentro de 24 horas do término da
transmissão. •

§ 4° Em prazo nio superior a 24 horas. será notificado o ofensor para. que exerça
seu direito de defesa. também em 24 horas., após o que, no mesmo prazo, devera ser proferida a
decisão.

§ 5' Deferido o pedido, a emissora geradora do programa eleitoral gratuito devem
~ imediatamente notificada da decisão, na qual deveria estar indicados quais os periodos,
diurno ou noturno, paravelc~ da resposta. A fita referente á resposta devem ser entregue á
erntssora geradora, pelo ofendido, até trinta e seis horas após a ciência da decisão, e transmitida
no programa subseqüente do partido ou colig&l:ão em cujo horàrio se praticou a ofensa.

§ 6' Se a ofensa for produzida em dia e hora que inviabilizem sua reparaçio dentro
dos prazos estabelecidos nos paragrafos anteriores, a resposta será divulgada nos horàrios que a
Justiça Eleitoral definir, mesmo sendo nas 48 horas antes do pleito, em termos e forma
prevtamente aprovados, de modo a nJo ensejar tréplica.

§ 7' Da decisão sobr.. o deferimento do exercicio do direito de resposta cabe
recurso às instãncias superiores, em 24 horas da data, de sua publicaçio, ....gurado ao
recorrido oferecer contra-razões em igual prazo.

§ 8° Os Tribunais devem proferir suas decisões no prazo máximo de 24 horas,
observando-se o disposto nos !l§ 4' e 5' para a restituição do tempo em caso de provimnto de
recurso.

§ 9'. Se o ofendido for candidato, partido ou coligação que tenham utilizado o
tempo concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraido tempo idêntico
de seu respectivo programa eleitoral. Tratando-se de outra pessoa, ficará sujeita a suspensão de
Igual tempo concedido em eventuais novos pedidos de direito de resposta e a multa de RS
1.500,00 a RS 3.000,00.

Art. 78. Na propaganda eleitoral no horário gratuito, são aplicàveis ao partido,

coligação ou candidato as vedações indicadas n05 mC1505 l e tI do art 66

~aragratb Coico A não-observância do disposto neste anígo sujeita o partido ou
coligação a perda. no penado do horano gratuito subsequente. equIvalente ao dobro do tempo
utilizado na pratica do ihcito, dobrado o tempo a cada reincidência.

Ar! 79 É vedado as emissoras de televísão e radiodifusão
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I - e veiculação ou dl'vulgação. durante o penedo da propaganda eleitoral gratuita
de filmes. novelas. rrurussenes ou qualquer outro programa. que faça alusão ou cnuca que
pre]udJque qua.lquer candJdato ou pamdo pohuco. mesmo que de maneIra subjetiva.

11 - a realização de enquetes ou consultas populares. por qualquer meio, ao 'wivo ou
pre-gra....adas

Par.grafo L'lUCO O partIdo pohtico. coligação ou candidato que se julgar
prejudicado padeca solicitar â Justiça Eleitoral. que suspendera de imediato a programação.
devendo em CinCO dias Julgar a questão em definitivo

DISPOSIÇÓES FINAIS

Art 80 Ao servidor publico da administração direta ou indireta da União. dos
estados. do Distrito Federal e dos munic.pios e garantido. no penodo compreendido entre I' de
junho e 31 de dezembro de 1994. permanecer na circunscrição do pleito e em seu cargo ou
emprego. não podendo ser ex OffiCIO remOVIdo. transferido ou exonerado. ou ainda ser demitido
sem justa causa. ou dispensado. ter supnrnidas ou readaptadas vantagens. ou por outros meios
ter dificultado ou impedido seu exercicio funcional ou permanência na circunscrição do plàto.

§I' São considerados nulos de pleno direito, não gerando qUllsquer obrigações ,
para a pe,;soa juJidíca interessada e nenhum direito para a servidor. 0$ atos praticados sem
observincia do disposto neste artigo. bem como aqueles que importarem nomear. contratar ou
admitir servidores,

§ 2', Excetua-se do disposto neste artigo:

a) a nomeação dos aprovados em concurso publico;

b) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de
função de confiança;

c) a nomeação para cargo do Poder Judiciário. do Ministério PUblico e dos órgãos
de assessoramento superior vinculados" Presidência da Republica;

d) a transferência ou remoção ex OJfiCIO de policiais civis e militares e de agentes
penitenciários.

§ 3' Os atos indicados no parágrafo anterior devem ser fundamenudos, e serão
publicados no Diário Oficial dentro de quarenta e oito horas após a sua assinatura.

§ 4' O atraso na publicação do Diário Oficial. relativo aos quinze dias que
antecedem os prazos iniciais preVlstos neste artigo. implica a nulidade automatica dos atos
relatIvos a pessoal nele insendos, salvo se o atraso fur provocado por caso fortuito ou força
maior

Art 81 Para as eleições preV1stas nesta Lei, os pedidos de aJistanlcnta e de
transfen!ncla de eleitores serão recebidos ate 31 de maio de 1996

Art. 82. Aos crimes preVIstos nesta Lei apHca·se o disposto nos arts 287 e 355 a
364 do Código Eleitoral.

An 83. Salvo disposições especlfic~ em contrário mencionadas nesta Lei. as
reclamações ou representações relatlvas ao seu descumpnmento devem ser dirigidas aos
Tribunais Regionais Eleitorais nas capitais e aos juizes eleitorais nos demais municipios;

Art. 84, O Tribunal Superior Eleitoral. por meio de instrução. reduzirá os prazos
previstos nesta Lei para o exercício do direito de resposta na ímprensa. no rádio e na televísio.
para garantir sua eficacia nos cinco dias que antecedem o pleito.

Art 85 Os feitos eleitorais. no periodo entre o registro das candidaturas até cinco
dias depois da realização do segundo turno das eleições. terão prioridade para a participação do
Ministério PUblico e dos juizes de todas as Justiças e instãncias. ressalvados os processos de
"habeas corpus' e mandado de segurança. sendo defeso deixar de cumprir qualquer prazo
previsto na presente lei em razão do exercicio de suas funções regulares.

§ \'. O descumprimento do disposto no presente artigo impona em crime de
responsabUdade e anotação funciona! para efeito de promoção na carreira,

§ 2', Para a apuração dos delitos eleitorais, auxiliara a Justiça Eleitoral. além du
policias judiciárias. os órgãos da receita federal. estadual e municipal. bem CO'llP os tribunais e
órgãos .de contas. tendo os respectivos feitos prioridade sobre os demais,

Art, 86, No prazo previsto no § 1° do artigo 200 do Códi@o Eleitoral. os panidol
podem apresentar impugnação ao resultado de boletins de urna,

§ \' O pedido deve ser fundamentado em oelo menos um dos seguintes motivos:

I . não-fechamento da contabilidade da , ' .•.

11 • apresentação. quanto a votos nulos, brancos ou vilidos, de tOtais destoantes da
média geral verilicada nas demais Seções do mesmo Municipio ou Zona Eleitoral.

§ 2°, Evidenciada a ocorrência alegada no pedido, é assegurada a recontagem da
uma pejo Tribunal Regional Eleitoral,

Art. 87, O Tribunal Superior Eleitoral. ao lixar a regulamentaçlo da presente lei.
procederá a atualização dos valores das multas. de acordo com os índices de infiaçlo ocorrido

no periado a contar do mes de março de 1qq5 hem como. publicara fi rodigQ nrçtlm~nfllrin

rl'r~ (l recolhimenf('l d('l~ respettivnco vl\10reco <lO Fundo Partldáno. atraves dos Documento de
o\rrl"'("adação rnrrtc;pnndt'nrf"

An. 88 Nos qUinze dias anteriores a data das eleições a que se refere esta Lei. os

Tnbuna.ts RegionaIS eleitoraIs esclarecerão o deltor ~obre o preendumento da cedula eleitoral
no momento da votação. mediante quatro Inserções dlanas. no radio e na teleVIsão. de ate dOIS
nunutos cada uma.

Paragrafo unJco As inserções serào .. eJcuJadas no penado de uma hora antes do
ImelO e uma hora depOIS do final dos horanos de propaganda eleitoral defimdos no art 74

Art 89 O Tnbunal Supenor Eleitoral ~ ...pedlra Instruções para o fiel cumpnmento
desta Lei

..\rt qO Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 91. Revogam-se as disposições em contrario

Sala das sesSÕes, 15 de março de 1995

Yo.......9....o ~,~\.o-,L-J
Paulo Bernardo

Deputado Federal

~ ,/.J ~. b CUI"AG,LiA7 v <.,It--(/:)é/ - Ail.LI-.J O P ,-

________.....1-0 ,~v- - I-I~"'<.<.'LO D<fjJA ;tf
\"' \ ~ - ...
\ ' ~ "'CIr-J P.-w~", fO\

JUv 1"--. fT :Ulvuh, I ~ f

. \-<
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JUSTIFICAÇÃO

o \ p~ojeto visa regulamentar o processo

eleitoral de 1996. Não se trata de introduzir dispositivos

novos para alterar significativamente o proce$so das próximas

eleições, mas sim fazer adaptações necessárias, preenchendo,

a ••i., a lacuna hoje existente, pela falta de uma legislação

permanente, de um novo C6~igo Eleitoral. O C6digo vigente foi
aprovado era 1965, o que torna evidente que muitos de seus

dillpoaitivoa estão ultrapa,ssados, precisam ser revistos, e

urgentemente alterados. Portm, enquanto' não houver uma

dillcu..io llIllill aprofundada que nos leve a uma reforJ1lll ampla
d. no••a leqi.laçio eleitoral e partidária, faz-se necessAria
a aprovaçio de leis especificas que regulamentem os processos
.l.itorais, até porque, deixar de aprovA-las, significa
.-pliar o. podere. do Tribunal Superior Eleitoral que muita.
v.... v'-.. obriqado a baixar instruções para as eleiçi5e.,
ocupando, indevidamente, o espaço que deveria ••r do
legblador.

Aa.im, colhendo as diversas experilncia. do.
Gltt.o. prec•••o. .l.itorai. est~s tentando aperf.içoar
.eu. proceàt.ento. • .anar as falha. existente., dando
atençlo ••pecial .. finanças partidirias no proc...o
.leitoral • 1 pre.taçlo d. conta. dos qa.to. d. campanha.

Intend.llO. que é extrelllAll18nte importante ua
control. da. d••pe.a••l.itorais. A cada eleiçlo, a. quantia.
di.pendida. pelo. candidatos têm aumentado
.iqnificativ...nt., cheqando a cLfras elevad1ssima•• g certo
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que a propaganda eleitoral tem exigido a utilização de
recursos técnicos que contribuem para o aumento doa gasto8 de

campanha. No entanto, a permanecer o que dispõe a legislação

atual, possibilitando aos partidos estabelecerem seus

pr6prios limites de gastos I continuaremos a ver o aumento

indiscriminado de tais cifras, uma vez que a sofisticação das

campanhas trará. como consequência uma compet.itivi_dade cada

vez maior entre os candidatos. Evidentemente, campanhas

sofisticadas exigem maiores recursós, ou seja, abre-se ai a

possibilidade de aumento da interterência no processo

eleitoral, de empresas que tem grandes interesses nos
resultados eleitorais.

A Lei 8.713 de 93 que regulamentou o pleito

preocupou-se com o financiamento ü&$ campanhas e teve alguns
avançoB no que tange a regras mci~ transparentes de controle

das finanças. No entanto, falhe:..: t::m enfrentar a questão da

interferência dos intereS5':1S "':::onómicos nos pleitos
eleitorais. NOS8A proposta tem p,.,r ·.t}jetivo central limitar a

ação do poder econômico, diminu~ndo d desigualdade que

provoca a ação do di~heiro nas condições de competição

eleitoral.
Para tal objetivo, a primeira medida é o

est:abelecimanto de tetos máximos para os gastos eleitorais.

Com. ela, estaremos contribuindo para um aperfeiçoamento do

processo eleitoral, garantindo um equillbrio mínimo na

diBputa.
Por outro lado, pensa.rhoB que a legalização

das doações de empresas para os partidcl.s não foi positiva.

Resolveu-se pragmaticamente O problema de onde tirar os
recursos, S6Dl perguntar-se as consequências para o processo

democrAtico. Entendemos que a participação politica no
processo eleitoral ê exercício de cidadania, cabendo portanto

aos cidadão•. As empresas não tem ideologia - seu interesse
na. contribuições ê eminentemente econômico, visando se não o

retorno direto do investimento eleitõral, pelo menos um canal
de aces.o à.quel~s que decidem. Desta forma, nas campanhas

inicia-se uma vinculação pbscura entre interesses

lIIIpresariaia e a administração pllblica que pode ter
resultados danosos para a ültima.

Foi no processo de discussão dessas

consequOncia. para os neg6ciospüblicos que a França votou ao

final do ano passado a proibíção das doações de- empresa para

campanhas. Propomos que aqui também se adote· esta proibição.

Deve-se lembrar que ~~ financiamento público considerAvel ~A

foi aprovado por esta Casa e pelo Senado, no.projeto de lei

doa Partidos que desde 1993 aguarda apena~ que a C!mara

aprecie· as modificações introduzidas pelos Senadores em

outros pontos do projeto.

Quanto à propaqanda eleitoral, estamos
disciplinancto todos 08 seus aspectos. Em relação 0"10 horc§rio

gratuito, estabelecendo duas horas diArias de· programas
eleitorais, uma reservada A eleição majoritária e a outra
para ali proporcionais. E no intuito de tornar mais atrativoes.. hor4rio ao. teleepectadores, estamos estabelecendo,

dentro do horArio gratuito, debates entre os candidatos
....:lorit6rio., a s~rem realizados uma vez por semana, das
20.30 As 22.30 horas.

Com esta proposta, esperamo. contribuir para
O aperfeiçoamento da democracia no pai••

"lEGISlAC~'1 CIT'''A MJEXADA P~lA

~OORDENAÇAo D;: L~ ,'U;:':;S LEGISLA f;'JeS· .d'
•

LEI N" .1.737. DE 15 DE JULHO DE 1965

(Texto consolidado)

Institui o Código Eleitoral.

• Art. 108, Estarão el7itos tantos candidatos registrados por um partido ou coliga
çao quantos o respectivo quociente partidário indicar. na ordem da votação nominal
que cada um tenha recebido.

.Art. 200. O relatório a que se refere o artigo anterior ficará na Secretaria do
Tnbunal. pelo prazo de 3 (três) dias. para exame dos partidos e candidatos Interessados.
que poderão examinar tambem os documentos em. que ele se baseou.

§ I' Te!tllinado o prazo supra. os partidos poderão apresentar as suas reclama
çõ"". dentro de 2 (dois) dias. sendo estas submelldas a parecer da Comissão Apuradora.
que. no prazo de 3 (três) dias, apresentará aditamento a~ rela~ório com a pr0J;Osta
das modificações que julgar procedentes. ou com a jusnficaçao da ImprocedenCla
das argüições.

§ 2' O Tribunal Regional. antes de aprovar o relatório da Comissão Apuradora
e em 3 (três) dias ,mprorrogávelS. julgarã as impugnações e as reclamações não pro~idas

pela Comissão Apuradora e, se as dderir. voltará o relatóno à Comissão para que
sejam feitas as alterações resultantes da decisão.

••••••.•••••••••••••••.•••••••••••••.••••••••••••••••.•••••••••••·••••-•••••••••• 1 •••••

Art. }S7. Aplicam-se aos fatos incriminados nesta Lei as regras geraIs do Código
Penal.

••••• 0 ••••••••••••••••••••••! ....••.••...••.••

Art. 310. Praticar ou pe'ólllitir o membro da Mesa Receptora que seja praticada
qualquer trregularidade que determine a anulação de votação, salvo no caso do art.
311: .

, P.... - detenção até seis meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa.
Art. 311, Votar em Seção Eleitoral em que nAo e,t~ inscrito, salvo nos casos

expressamente previ$tos, e permifir o Presidente da Mesa ReC<lptora que o voto seja
admitido:

1'11....- detenção até um mês ou pagamento de 5 á 15 dias-multa para o eleitor
e de 20 a 30 dias-multa para o Presidente da Mesa.

Art. 312. Violar ou t~rttarviolaro sigilo do voto:
!'e... - detençio até dois anos. "
Art. 313. Deixar o Juiz e os membros da Junta de expedir o boletim de apuraçio

imediatamente após apuração de cada uma e antes de passar à subseqüente. sob
qualquer pretexto e ainda que dispensada a expedição pelos Fiscais. Delegados ou
candidatlH pl!e5entes:

!'e... - pagamento de 90 a 120 dias-multa.
Puapuo 1lJdco. Nas Seç6es Eleitorais em que se proceder à contagem pela

Mesa Receptora, incorrerão na mesma pena o Presidente e os Mesários' que não
expedirem imediatamente o respe.ctivo boletim.

Art. 32J. Divulgar, na propaganda. fatos que sabe IDvend.cos. em re~
partidos ou candidatos e capazes de exercer influência sobre o eleitorado:

Pena - detenção de dOIS meses a um ano ou pagamento de 120 a 150 dias-multa.

Parágrlro único. A pena e Jgravada Se o crime é cometido pela Imprensa,
rádio o.u teleVIsão.

Sala das Sessões, em ~C5 de O;,

~~~~9-,.
Deputado PAULO ~E~

[\~" ~~~/

de 1995.
Art. 344. Recusar ou abandonar o serviço eleitoral sem justa causa:
Pena - de\!,nção até dois meses ou pagamento de 90 a 120 dias-multa,
Art. 345. Não cumprir a aurondade Judiciária. ou qualquer funCIOnário dos

órgãos da Justiça Eleitoral. nos prazos legais, os deveres impostos por este Código.
se .a.infração não estiver sujeita a outra penalidade: (I")

t'ens - pagamento de trinta a noventa dias-multa.
Art. 346. Violar o disposto no art. 377:
Pena - detenção até seis meses e pagamento de 30 a 60 dias-multa.



6354 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Abril de 1995
Parqra(o único. Incorrerá" na pena. além da autoridade responsável. os servi

dores que prestarem serviços e os candidatos, membros ou diretores de panido que
derem causa à infração.

Art. 347. Recusar alguém cumprzmento ou obediêncIa a diligências. ordens ou
instruções d. Justiça Eleitoral ou opor embaraços à sua execução:

Pena - detenção de três meses a um ano e pagamento de 10 a 20 dias-multa.

Art. 355. As mfrações penaIS defimdas neste Código são de ação pública.

NACIONAL. BEM COMO CONCEDER AVAL, FIANÇA OU GARANTIAS A
OPERAÇOES DE CREDITO OESTAS INSTITUIÇOES.

ART. 80 - O BANCO CENTRAL DO BRASIL,COM PERSONALIDADE JURIDICA
E FORMA OE EMPRESA POBLICA, DIRETAMENTE VINCULADA A PRE
SIOENCIA DA REPOBLICA, CONTROLA A EMISSAO E CIRCULAÇAÕ
DA MOEOA 00 PAIs.

Art. 364. No processo e,julgamento dos crimes eleitorais e dos comuns que
lhes forem conexos. assim como nos recursos e na execução que lhes digam respeito.
aplIcar-se-á, com\! lei subsidiária ou suplellva, o Código de Processo Penal.

LEI N? 8.713, DE 30 DE SETEMBRO DE 1993*

PARAGRAFO ONICO - CABE AO BANCO CENTRAL DO BRASIL ESTA
BELECER CRITERIDS PARA O CUMPRIMENTO
DO DISPOSTO NO CAPUT DESTE ARTIGO.

ART. 90 - A FISCALIZAÇAO ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL DE ORGAOS DO
~ISIEMA EINANCEIRO PASSARA A SER EFETUADA, NO QUE LHE
COUBER, PELOS MINISTERIOS DA FAZENOA, TRABALHO, PREVI.
DENCIA SOCIAL E OUTROS, NA ORBITA DE SUAS ATRIBUrçOES
ESPECIFICAS.

o CONGRESSO NACIONAL DECRETA:

(DEVOLVA-SE A PROPOSIÇÃO, ~OS TERMOS DO ARTIGO 137, PA
RÀGRlFO H, I~<:ISO II, ALr~EA "B", DO REGIMENTO IWER~O.
OFICIE-SE AO AUTOR E, APOS, POBLIQUE-SE)

Proíbe a nomeação de pessoas vinculadas ao Sistema
Financeiro para cargos cE jireção do Banco Central do

Brasil e estabelece prazos para ex-dirigentes do Ba~

co ocuparem cargos em instituições de crédito privadas.

LEI N9
NEWTON JUSTIFICATIVA - a BANCO CENTRAL DO BRASIL, AO LONGO DE SUA EXI~

TENCIA, TRANSFORMOU-SE EM ORGAO CONTROLAOOR DA
EMISSAO E CIRCULAÇAO DA MOEDA, COMO TAMBEM DAS INSTITUIÇOES FI
NANCEIRAS, PASSANOO A LEGISLAR, A JULGAR E A EXECUTAR POLITICAS
E AÇOES SOBRE ELAS, PODENOD FECHAR UMA INSTITUIÇAO SEM INSTALA
ÇAO DE NENHUM PROCESSO PRELIMINAR, COM ISTO, O BANCO CENTRAL
PERDEU SUA INDEPENDENCIA NO CONTROLE OA MOEDA.
E, COM AMPLOS PODERES SOBRE INSTITUIÇOES FINANCEIRAS, O BANCO
CENTRAL TRANSFORMOU-SE EM TRAMPOLIM DE OIRETORES E PRESIDENTES
PARA SE TORNAREM BANQUEIROS, DIRETORES DE INSTITUIÇOES FINANCEI
RAS E CONSULTORES OESTAS INSTITUIÇOES. TEMOS UMA INFINIOAOE OE
EXEMPLOS NESTE SENTIDO.

ART. 100. ESTA LEI ENTRARA EM VIGOR N~ DATA OE SUA PUBLICAÇ~O. R~

VOGA DAS AS DISPOSIÇOES EM CONTRARIO.

BRAS!LIA, 16 DE MARÇ DE 1995

~ ~~
DEPU~~) ON CAROOSO1995

Estabelece nonnas para as
eleições de 3 de outubro
de 1994.

181, DE
CARDOSO)

PROJETO DE
(DO SR.

ART. '2 _ O PRESIDENTE DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E SUA DIRETORIA
SAO DE LIVRE ESCOLHA DO PRESIDENTE DA REPOBLICA, OBEDE
CIDAS AS NORMAS CDNTIDAS NESTA LEI.

ART. 22 - A NOMEAÇAO DD PRESIDENTE E DOS DIRETORES DO BANCO CEN
TRAL DAR-SE-A, APOS APROVAÇAO DO SENADO FEOERAL, DENTRE
CIOADAOS DE NDTCIUOS SABER A REPUTAÇAO ILIBADA, NAO POOE!!
DO SER EMPREGADO, ACIONISTA OU OIRIGENTE OE ENTIOAOE FI
NANCEIRA, ESTEJA PRESTANOO SERVIÇO COM VíNCULO EMPREGA:
T!CIO, FINANCEIRO OU CONTRATUAL, OU TENHA PARENTES EM
12 GRAU NESTAS INSTITUIÇDES.

ART. 32 - A NOMEAÇAO DE OIRETORES DO BANCO CENTRAL QUE SEJAM FUN
CIONARIaS DE CARREIRA 00 BANCO DAR-SE-A ENTRE PORTADO
RES DE CURSO SUPERIOR E QUE TENHAM EXERCIDO NO BANCD,
CARGO DE CHEFIA POR MAIS DE CINCO ANOS.

~RT . • 2 - J P~ESIDENTE E DIRETORES DO BANCO CENTRAL ,ERAO MANOATO
DE :UATRO ~NOS, NAO PODENDO SER AFASTADOS A NAO SER POR
DECISAO DO CONGRESSO NACIONAL.

ART: 5" - O PRESIDENTE E DIRETORES DO BANCO CENTRAL FICAM IMPEOI
DOS OE OCUPAR CARGOS NO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL PE
LO PRAZO DE 10 ANOS.

ART. 62 - NAO PDDERA OCUPAR CARGO NO SISTEMA FINANCEIRD,NO PRAZO
DE 5(CINCOJ ANOS QUALQUER FUNCIONARIO 00 BANCO CENTRAL
DO BRASIL OCUPANTE DE CARGO EM CDMISSAO QUE VIER A APO
SENTAR-SE OU SE DESLIGUE DO BANCO POR QUALQUER MOTIVO.

ART. 72 - FICA PROIBfDO O BANCO CENTRAL DE EFETUAR "EMPRESTIMOS"
DE QUALQUER NATUREZA A ENTIOADE DO SISTEMA FINANCEIRO

PARA POR COBRO, DEFINITIVAMENTE A ESTA SITUAÇAO, ESTAMOS APRE
SENTANOO ESTE PROJETO DE LEI, VISANOO NAO APENAS A DAR AUTONO
MIA AO BANCO CENTRAL 00 BRASIL, MAS TAMBEM TRANSFORMA.LO EFETI
VAMENTE, EM GUARDIAO OA MOEOA NACIONAL. E SEUS DIRETORES: IMPE:
DIOOS·DE OCUPAR CARGOS DE DIREÇAO EM INSTITUIÇOES FINANCEIRAS
POR 10 ANOS, NAO IRAO BENEFICIAR TAIS INSTITUIÇOES, NEM SE BENE
FICIAR DELAS; COMO TEM OCORRIDO ATUALMENTE. -

COM MANDATO FIXO OS DIRETORES NAO POOERAO SER OEMITIOOS PELO
PRESIOENTE OA REPUBLICA. MAS, EM CASO DE DES!OIA, POOERAO SER
AFASTAOOS POR DECISAO 00 CONGRESSO NACIONAL: NUM PAíS OE MOEOA
FORTE, E PRECISO QUE O BANCO CENTRAL SEJA TAMBEM FORTE PARA CO~

TROLAR A EMISSAO E CIRCULAÇAO OE MOEDA.

NAO CABE AO BANCO CENTRAL TER PODERES TOTAIS SOBRE INSTITUrçDES
FINANCEIRAS NEM FISCALIZAR OS SEUS NEGOCIOS- BONS OU RUIMS - NEM
FAZER INTERVENÇOES DE FORMA OITATORIAL OU ABRUPTA, NEM EMPRES
TAR OINHEIRO PARA TAIS INSTITUIÇOES, QUE,SE COMEÇAREM A TER Dl
FICULDADES; PODERAO RECORRER AO MERCADO INTERBANCARIO.
NOSSO OBJETIVO E MOOERNIZAR O BANCO FAZENOO-O TER FUNÇOES T!PI
CAS DE BANCO CENTRAL.

POR ISSO, ESPERAMOS O APOIO OOS NOSSOS NOBRES PARES PARA ESTA
PROPOSIÇAO,QUE ESTA A~ A CONTRIBUIÇOES E SUGESTOES.

BRAS~~ \ ~ 'A O DE 1995

~:~ WTOH CARDOSO
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Art. 2. Esta lei entra em vigor na data de

o Congresso Nacional.decreta:

Art. 1'2 Acresct:ut:.e-se ao art. 31 da Lei n g

8.078, de 1990, o seguinte par~grafo ünico:

(As COMISSOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS; E DE CONSTITUICAo E JUSTIÇA E DE REDACAO

(ART. 54) - ART. 24, 11)

CAPITULO V

, •••• ~ •••••• " ••••• ~.~•••••••• ~~••••• ~_.~~_•• ~ •• "~~'•••• ~ •• ~ •••••• , •• ~~~••••~~•••••••• ,. ,.... oi•• '

TITULO I

SEÇÃO 11

Da Of.na

Ast. 30. Toda lnformaçio ou publlcldada. stlfJclontemant. pnlC1la, V1!!cUlada
por qualquer forma ou melo cW comuniCaÇlo com. f'Illaçio • produtos fi sernÇOli
ofe~ ou ap:rnent:ad.a-. obrip. o fa:rneeedD1' qUi • fiDr veU:ul&r ou dela se
utillar • iDteera O c:ontrato que 'tiIr a Nr ce14lbrado.

Art. 31. A olorta • ap1'&Ml1taÇto da produtoo OU ..nIçoa - ~
lnfonD&ÇÕOO COSftlU. cIana. prae1lU. oa_'" • em Un..-~ sob,.
suaa canctenatlcU. q~. quantldada. com~. PAÇO. prantla. pruo.
do Y&1l<bdC ......... _ outtoo _. bem como IObro .,. rlacoo que 'P'"
__ • _ • 00CUftIlÇ& doo _--

Dos Direitos do Consumidor

Das Práticas Comerciais

SEÇÃO I

D.. DisposiçÕ<ls Gorau

Art. 21. Pua oa lIDa _ CApitulo • do _te. equiparam·.. _ COlUU'

mldo_ todaa .. _ da_v", ou Dia. expostu àa prátloU D&lo psnII

tu.

... , , ., , ~.. " '" ~~ ~ ~ ~ , , ,. "

PROJETO DE LEI Nº 183, DE 1995
(Do Sr. Cândido Mattos)

Os produtos eletro

ser, obrigatoriamente,
instalação em pottuguês."

Altera a Lei nQ 8.078, de 11 de setembro de 1990, que

"dispõe sobre a proteção do consumidor, e dá outras

providências".

PROJETO DE LEI Nº 182, DE 1995
(Do Sr. Edison Andrino)

\rt. 31 ,

sua publicação.

Par~grafo ünico.

eletrônicos importados devem

acompanhados de instruções de uso e

contr~rio.

Art. Revogam-se as . disposições em Regulamenta o disposto no inciso LXIII, do drt~gc

59, da Constituição Federal.

JUSTIFICAÇÃO

IA COMIssAo DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

Nosso país passa por uma nova era no comércio
internacional. A economi'a nacional aponta para WJId abertura

crescente no mercado mundial. As importações de produtos

eletro-eletrônicos, já e~istentes, tornaram-se populares e
aSBUU2m volume considerável no mercado interno.

CCNGRESSC ~ACIONn~ decreta:

A~t. 12 _ A autoridade palicla~ ~0mpete, 0brig3t0ri1me~

te, notificar, por escrit~, a~ preso as"geus ~ir~i~0S ~ntr~

05 quais 0 de permanecer calada.

Diante desta realidade, no!! vem WII,

questionamento: Está o povo brasileiro habi:'itado -para

assimilar instrUçóes de uso em' manual escrJ.to em l1ngud

est:rangeira ? A resposta nos parece clara: Não.

. Parece-'nos lógico, "ao '"abri.rmos o mercado às

importações, provide~nciar medidas para que' o consumidor nio

seja, 'de' forma alguma, prejudicado. A' Lei que d.esejamos

aprovar, caminha de encontro aos ·interessQs do consumidor

brasileiro, que deseja adquirir 011 produtos mencionados com

instruções -de uso acessíveis a sua cultura~

Nosso projeto complementa o código de Defes.

do Consumidor, que prevê como direito b4sico informação

adequada e clara sobre os 1?rodutoS comercializados,

prevenindo, desta fortn;a, possiveis prejui7:?S ao consumidor.

Diante do exposto, esperamos o acolhimento

da preaente propostA que visa o interesse leqitimo e urgente

do conlltm.idor brallileiro.

Parágrafo único - Ao inqu~rit? policial 5~r4 ~ne~3d~

recibo 'pelo qual, preso dec13ra que t~m0U cQnhecimentn da

notificação.

Art. 2 Q A ~"oDser~ir=13 ~c d13~O!t~ '~ 3r

tigo anterior sujeitará a au'toridade col .. ':i.31 In-

fratora a crime ae responsaoilidade. ~nivel cem

pena de reclusào de dois ~ Quatro 3~~S.

Art 3~ ~sta lei çntra em Jigcr na data ~e

sua publicação.

Art. 4Q Revogam-se as oisoosiç5es em con-

trário.

Sala dai Sessões, em. ~ 6 d. 03> de 199
Sala das Sessões.aos

Em consânancia ~am ~ ore~9it~ado no lnCiSO

do art. Sº, ~e n~ssa C~rta ~Qllti=3 • J pr~S0

"lfSISUÇ,(O CITADA ANEXADA P!U
COORDENAÇAo OE ESTUDOS LEGISLÂTlVOS.CoDI·

LEI N. um - DE 11 DE SETEWlRO DE 19I1O

Dispõe sob,.. a proteção do consumidor I e dá outrtU prol1idincias

seri inrormado de seus direlt~s, ~ntre ;5 Q~ais ~ ~e

~ermaneser calada, 3enda-l~e assegur3j~ 1ssi5:e n çi3

O PresIdo%lte da llopúblk:a.

!'aço sabor que o COncnsao NOCIonal cIoc,.ta • ou sanciono • _te Lei:

legal dessa dis~osição =cnstituci=n31. Z3ra

~enha a indispensável e~:=ác~a.

':1'...:8
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Esse o aojetivo desta ~roposição, Que

determina que a notificação dos direitos do presa

será por escrito, com o recibO por ele firmado

juntan~o aos autos do respectiva inQuérit~ ~oli

elal.

E, na inobservância dessa disposição I

autoridade policial infratora incorrerá em crime

de respon!abilldade, punlvel com pena de reclusão.

comprovada essa situação pelo registro no or

gão próprio do Ministério do Traoalho.

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

blicaçlio.

Art 3Q Revogam-se aa dieposíç085 em contrário.

Sala da. Se.55Ba,aos

JUS T I F I C A ç O

pu-

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

Em conformidade com a atual redação do § 2 Q , do

art. 15. da Lei nQ 8213, de 24 de julho de 1991, o se9 u-

rado desempragado, após o transcurso do prazo ali re

ferido, terá de contribuir em dobro, ~e Quiser continuar

com sou status de i~tegrante da Seguridade So

cial.

condição de desempregado que o trabalhador não

tem condições de contribuir para com a Previ

dência Social. muito menos em dobre.

REPÚBL~CAFEDERATIVA DO BRASIL
1988

Ora, todos sabemps Que exatame"te na

TiTULO 11

Dos DIREITOS" GARANTIAS FUNDAMENTAIS

CAPi11JLO I

Dos DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5.· Todos são iguais perante a lei. se~ distinção de.qualqu~r na~~rcza. garantin
do-se aos brasileiros e aos estrangeiros rcsll!entes no PaIs a mVlOlabllldade do direito
à vida. à liberdade. à igualdade. à segurança e à propriedade. nos tennos segumtes:
....................................................................................... > ••

LXIII - O preso será infonnado de seus direitos. entre os quais o de pennane
cer calado. scndo-lhe assegurada a assistência da familia e de advogado;
..........................................................................................

PROJETO DE LEI Nº 184, DE 1995
(Do Sr. Cândido Mattos)

Altera a redação do parágrafo 29 do artigo 15, da Lei

n9 8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre

os Planos de Ben\ilfi:cios da Previdência Social".

(As COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA: E DE

CONSTITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇ!O (ART. 5~

ART. 24, II)

o CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 12 - O § 22 do art. 15, da Lei 8.213, de 24 de j~

lho de 1991, passa a viger com a se9uinte redação:

"Art. 15 · ..

§ 22 Não haverá limite de pra-

zo para o segurado desempregado, desde que

Por isso, a nova redação alvitraoa para

o questionadO dispositivo visa a corrigir essa

anomalia.

Sala das Sessões.a~s. 15 de março de 1995.

"LEGlSLAÇAO CITADA ANEXADA PELA
COORDENAÇAo DE ESTUDOS LEGISLATIVOS-CeDI"

LEI N2 8.213 - DE 24 DE
JULHO DE 1991 1

Dispõe sobre os Planos de Beneficios
da Previdência Sociale dá outrasproviden
cias.

o PRESIDENTE DA REPÓBLlCA

Faço saber que o Congresso Nacional de
creta e eu sanciono a seguinte Lei:

Título 11I
DO REGIME GERAL DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Capítulo I
DOS BENEFICIÁRIOS
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Art. 10. Os beneficiário do Regime Geral de
Previdência Social classificam-se como segura
dos e dependentes, nos termos das Seções I e
" deste capítulo.

Seção I
DOS SEGURADOS

o CONGiiKsSO NACIONAL aecreta:

Art. lQ .. Os pais ou responsàveis por menore!l que

praticarem atos criminosos ou lesivos contra terceiros e contra o

patrimônio publico serao indiciados em inqueritos, e Bujei~ar -

se ào. além das penal idadee previstas noe Códisoe Civil e

Penal, ainda às seguintes penalidades:

tilhos ou tu~eladoe.

- advertêncía.

de 5.000 UFIRs { cinco mil unidades fiscais de J:'eierencul J.

vaiar min~mo~ ~e~a poderá ser conver~ida ~m nUmero minimo de

aula minis~radas por psicólogos e assistentes - sociais

11 - pagamento de multa.

Art .. 5Q. () valor da restituição decorrente de dano

111 - pagamento de indenização. e

IV - pagamento de restituiçào.

Parágrafo Dnico: O pagamento de qualquer uma dae

penalidades relacionadas noe incisos I a IV. por parte doe paie

ou responsáveis. não exime o menor infrator do pasamento da

Art. 4Q.O valor de indenizacão caueada por danoe

parcela da pena que lhe cabe.

§ 2Q. No C880 de reincidência. os pais ou

Art. 2Q.A penalidade de advertência somente poderá
',~

ser aplicada quando se ~ratar de primeira infração e esta .for

considerada, pélo Juiz. c~mo leve.

para os palS ou responsáve~s aprenderem ~ tratar e educar seus

lQ. 11. corresponáera a 1.500 UFIRa ( um mil e ~uinhentaB

un~daàes fiscais de referéncíal e nno podera ul~r8paesar v valor

Art. 3Q.0 valor mínimo da multa proposta no Art.

§ 1Q. '~iue.ndo a multa e~'t.ipulada r.:orresPf".Jnder ao

â propriedade privada ou pública deverá corresponder a 1~5 vezes

"caput" deste artigo.

horas

físicos ou morais deverá ter seu quantum estipulado de maneira a

ressarcir condignamente a vitima. considerados a sua condição

sócioeconômica • seus ganhos anuais e seu grau de instruçào.

o valor de restauração do bem danificado.

responeáve~s pagaráo o dobro do valor m~xímo de multa proposto ao

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado,
Independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo
de beneficio;

11- até 12 (doze) meses após a cessação
das contribuições, o segurado que deixar de
exercer atividade remunerada abrangida pela
Previdência Social ou estiver suspenso ou li
cenciado sem remuneração;

111 - até 12 (doze) meses após cessar a
segregação, o seguraao acomenao ae aoença
de segregação compulsória;

IV· até 12 (doze) meses após o livramento,
o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o jicenciamento,
o segurado incorporado às Forças Armadas
para prestar serviço militar;

VI- até 6 (seis) meses após a cessação das
contribuições, o segurado facultativo.

§ 12 O prazo do inciso 11 será prorrogado
para até 24 (vinte e quatro) meses se o segura
do já tiver pago mais de 120 (cento e vinte)
contribuições mensais sem interrupção que
acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2R Os prazos do inciso 11 ou do § 12 serão
acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado
desempregado, desde que comprovada essa
situação pelo registro no órgão próprio do Mi
nistério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3R Durante os prazos deste artigo, o
segurado conserva todos os seus direitos pe
rante a Previdência Social.

§ 42 A perda da qualidade de segurado
ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo
fixado no Plano de Custeio da S~gurldadeSo
cial para recolhimento da contribuição referente
ao mês imediatamente posterior ao do final dos
prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Art. 6º.Revogam - se todas ae disposições em

PROJETO DE LEI N~ 1·a5, DE 1995
(Do Sr. Ivo Mainardi)

contrário.

Art. 7Q.Eeta lei entra em vigor na data da sua

publicação .

Complementa o disposto n05 artigos 227, 228 e 229 da

Constituição Federal.
JUSTIFICAÇlID

A omisBâo~ a nesligéncia. a 1mpruõencia e a cúni-

lAs COMISSOES DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMILIA, E DE CON~

TITUIÇAo E JUSTIÇA E DE REDAÇAO)

véncia consciente ou não de pa~~ e reeponeave18 por menoree ~ue

praticam atividades criminosae contribuiram e continuam a
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co~~ribu1r para o a~ento da delinqüência e da pro3tituiçào

infanto - juvenil~ bem como p&.ra o de menores abandonados.

a preciso que estes pais ou responsáveis se

conscientizem. de alguma maneira. de suas funçõee de ~ducadoree.

de formadores das personalidades e dos caráteres de seus filhos

ou tutelados. ,
e" preciso acabar com as ganga de ruas, com 025

bandos oraanizados e liderado3 por criançae que, por falta de
!

orientac~o e de pulso firme .de ee~6 paie. n!o teem a minima nocão

de ética. de moral. de convivência Bocial. de limites de direito·

individual.

É preciso dar um basta à procriacào irreepansável.

çom este projeto - de - lei. pretendemOB instalar

a harmonia e a paz no convivio social atravée' da punicão doe

reais causadores das mazelas e dos de8~~ilíbrioB peicológicoa

infanto - juvenis.

Plenário Ulyase~ Guimarãe5. em 1~ de março de 1_995.

LEGISLAÇÃO ClTADA, ANEXADA PELA COORDENA'ÇÃO
DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL·
1988

". - .,. ,.t. I( j3fi ~....................................................................................

TtrmA' VIII

D,. ORDEM SocIAL

~-.-.----_ --- -_. --- -.- --- _ -- -_ .........._---_ .. -.----.-----_...------
C\I'In1,0 VII

D \ F.\~III.1.\. )l.\ CiU"NÇ.\. IX) AIl'lI.r"'I"'·IT F I~ l hXlSO

Art. 226. A família. b.,se da socicdadc, Icm especial prolcç:io do ESlado

§ I " O casamcmo c cÍ\'il c grntutla a celcbraç:io

§ 2 " O C.1!.,menlO religioso Icm cfcito cl\'il. nos lennos da Ici

§ J." Para cfCllo d., proleção do Esmdo. c reconhecida a união cslá\"e1 C~lrC o
hollleni c a mulhcr como cnlld.,dc famlhar. dc\'cndo a Ic. r.,clhlar sua COIl\'crS:lo cm

casamento.
§ ~"Entende-se. também. como enudadc familmr a comunid.,dc fommd., por

qualqu~rdos paIS CsellS dcsccndemes.
§ 5 " Os dirctlos e dC\'cres rcfcrcmcs á soclcll.1dc conjugal são c,crcidos .gual

mentc Pelo homem c pela ·mulher.
§ (i " O cas.,mcnlO Cl\'il podc ser dissol\'ldo pelo dÍ\·órclo. apás prc\"ia separ~

ç:ioJudicial por mms de um ano nos <:"505 exprcssos cm ICI. oU compro\'ad., separnçao
dc fala por mms dc dois anos.

~ ... ,' Fundado nos pnnclplos da dlgmdade dn pessoa hnmnn:l c da pnlcrmdndc
respons:l\e1 o pl:lIlc.l'llllenlo famllmr c 11\ re dccl>:io do casal. compelindo ao ESlado
propiciar rccurSO!l ~ducnclonals c clcntificas para o c'\crCIClO dessc direito. \ cdnda
qu'llqucr forma cocrcllI\<I por pane de InslttUlçàcs ofiCiaiS ou prl\ndns

~ K 'O E,wdo assegurara ~ aSSlSlenCla a r~lI1i"a na pC5Soa dc cada UIl1 dos que
;1 lntcgr<lm cnando mccnnlsmos para COibir :1 \ \olcncln no ;imblto de suas rci:lçõcs

Art. 227. E dc\cr da fanu"~. da soclcdade c do EsI~do ~ssegurar á crIança c ao
adolesccnle, com absohua prIorId~de.o dlrello ~ \ Id~. a s~udc. a ~Iuuemaç:io. a edu
ca\-.io ao la/cr. a prolisslOna"laç:io, a cllllllra, it dlgmdadc. ao respcllo. :i IIberdadc o
a COII\ 1\'enCla f~nllllar e comunllarm, alCm de colocit-Ios a s~l\o de loda forma dc
neg,,!,cnct:l. dlscnmm~ção, e,ploraç:io. \ iolencla, crueldade c oprcss:io

~ I "1) Esl~do promo\ era programas dc aSSISlencm mlegral a saude d~ crIança
c do adol~centc. aduuuda " panaclpaç:io dc ellud~des n:io gO\'ernamemaIs c obede-

cendo aos scg1.llmes preccllos'

I - apllcaç:io de pcrcemual dos recursos pubhcos desun~dos a saúdc na assls
tencm materno-mfantl!.

11 - crIaç:io dc programas dc prc\'cnção c atendlmenlo cspecmll/ado para os
pon~doresdc deliclcncl •• lislca. scnsorIal ou mema!. bcm como de mtegraç:io SOCial
do adolesccntc ponador de deliclencm, mcdiante o trcmamcntO para o trabalho c a
com l\'cnCtn. c n Cncllltnçno do acesso aos bens c scrYlços coletivos. com n chmmnçiio
de preconccllos e obsmculos arqUlICIÓntCOS.

~ 2." A leI dlspora sobrc norm~s dc conslrtlç:io dos logradouros e dos cdificlOS
de uso público c dc nlbrIcaç:io de \cleulos de lransponc colem'o, ~ fim dc garanur
accsso adequado as pcssoas ponadoras dc dcficlcncm.

§ 1 o O dlrello a proleç:io especial abrangerá os scgUlmes ~SpeCIOS'

I - Idade mlnama de qu:ltorzc anos para admissão ao trabalho. observado o
dispcsto no 'In 7 ", XXXIII.

11 - garanua dc dircllos prcVldcnciarIos c trabalhlSlas:

li! - garamia dc ~cesso do tr~Qalhador adolcsccmc a cscol~:

IV - g~rnnlla de plcno c formal eonhcclmento da alnbUlç:io dc ato mfraclOnal.
Igu~ldade na rclação processual e dcfcsa lccmca por prolisslOnal habilllado, scgundo
dIspuser a leglslaç:io lutelar espccilica.

V - obcdiencl~ aos prIneiplos de bre\'idade, e'cepclOnalid~dee respeIto a con
dlç:io pccullar de pcssoa em desclI\'oh'lmcmo. quando da ~phcaç:io de qualqucr me·
dlda pm'au\'a da liberd~de:

VI - eSlimulo do poder público. alra\"cs dc aSSISlenCI~JurídIca. mccnU\'os fis
cms e subsidlos. nos lerInos d~ leI. ao acolhlmcmo, sob a form~ dc h'"arda. dc CrIança
ou adolescente órfão ou abandonado.

VII - programas de pre\'cnção c 31cndimemo especmlil.,do :i criança c ao
adolesccme dcpendcnle dc cmorpcccmes e drogas afins

§ ~ " A leI puntra se, cramcmc o abuso, a \iolencla e a c'Ploração se,ual da
crmnça c do adolesccnlc

§ 5 " A ~doç:io sera asslsuda pclo podcr público, na fomm da leI. que estabelc
ccra casos c condlçõcs dc sua cfcu\"aç:io por panc dc cstrangclros.

§ 6 o Os Iilhos, ha\,ldos ou não da rclação do cas.,mcnto. ou por adoç:io, tcrão
os mesmos dIreIto' c qualllicaçõcs, prOibIdas qUaIsqucr dcslgnaçõcs discrImmatórIas
relau"as a fihação

§ 7 " No mendimemo dos direllos d~ crIança c do adolcscemc le,,"r-sc·a cm
conslder:tç:io o dlsPOSIO no ano 211~

Art. 22H. São penalmcmc ullmpula\els os menorcs dc dc/ollo anos, sUJcllos'ás nor
mas da leglslaç:io especml

Art, 229. Os paIS tem o de.-er de aSSISIIr, cnar e educar os Iilhos menores. c os Iilhos
mmores lem o de\"er de aludar c amp~rar os p~IS na \elhlce, carcncla ou enfcrmldadc

., _-_ _--_._-------.- _ _._ _-_ _._ .

PROJETO DE LEI Nº 187, DE 1995
(Do Sr. Chico Vigilante)

Torna obrigatório o uso do cinto de segurança em todo

o Território Nacional e dá outras providências.

tAPEN5E-5E AO PROJETO DE LEI N9 4.810, DE 1994)

o Congresso ~aclonal decreta

Art 10 E oDngarono o uso do cinto de segurança pelos

condutores e passageiros de velculos automotores em clrculaçào no Terntono ;-';acional

~ r' Os ...elculos a que se refere o "caput" t:ompreendem

automo.... els. camionetas. cammhões. 0'5 do tipo misto e os de transporte escolar

Q 20
-\ obngatonedade preVista no "caput" se estende aos

ocupantes dos bancos dianteiros dos cammhóes e aos motorisras de õmbus

-\rt 2° O transporte de menores de ate sete anos de idade em

\elculos de pas5agelros dos Ilpo~ dut0l110.... eJ e misto ~w e permitido no~ bancos traseiros
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An. 3° o não-cumprimento das disposições dos arts 10 e 2° desta

Lei sUjeita os proprietarios ou condutores a multa capitulada no Grupo 3 do arl 107 do

Código Nacional de Trànsno. aprovado pela Lei n' 5108. de 21 de setembro de 1966

Paragrafo unico O proprietario do veiculo responde

subsidiariamente pela infração cometida pelo condutor ou passageiros

~ 4° Não sera emitido o certificado de registro e licenCiamento
anual de veiculo quando houver debito junto ao orgão de trãnsito onde se achar registrado.

Art. SO O adqUirente de veiculo automotor usado terà o prazo de

trint~ dias para providenciar o registro da transferencla de propriedade. sob pena de se

considerar o veiculo como não devidamente licenciado, aplicáveis as penalidades previstas

no Codigo Nacional de Trânsito

Art 6° O produto da arrecadação das multas de trânsito sera

utilizado exclusiVamente na educação para o trânsito. nas ~tivídâdes de fiscalização. e em

bens e serviços desrinados a conservação e melhoria da sinalização e demais condições de

segurança para a circulação de veiculas

Art 70 O Conselho Nacional de Trânsito regulamentara a

aplicação desta Lei no prazo de trinta dias a contar de sua publicação

Art 80 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

A.rt QO Re\ogam~se as disposições em contrarfo

JUSTIFICAÇÃO

E consensual entre os especialistas a importância da utilização do

clOta de segurança. redu.llOdo substancialmente a gravidade dos acídentes de trânsito A

maioria dos palses civílizadas jà estabelece esta obrigatoriedade

Varias municlpios brasileiros estão apro\ando leis neste sentido

Ocorre. entretanto. que não são poucas as contestações

A Constituição. em seu art Z~. inciso XI. estabelece como de

competência privativa da Cnião legislar sobre trânsito e transporte, o que justifica a

apresentação deste Projeto de Lei

o Projeto procura especificar com precisão os veiculas e pessoas

sujeitos li observância da lei. bem como os responsa\els pelas infrações

Como providêrrcia complementar. o Projeto trata de condicionar a
expedição do cenificado de registro e licenciamento anual de veiculo à comprovação da

regularidade no pagamento de debites

Alem disso. fixa~se um prazo de trinta dias. na aquisíção de veiculo

usado. para o registro da respectiva transferência. medida que deverá disciplinar o processo

hoje generalizado de posse e uso irregular de velculos

As multas arrecadadas deverão reverter em beneficio da prevenção

e repressão no trânsito. a par da melhoria das condições de segurança. em especial no que

diz respeito a smalização

o Conselho Nacional de TrânSito tera trinta dias para regulamentar

a Lei

Sala das Sessões. em ble 3:, de 1995

DeputadoC~ANTE

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Ti'n:w III

DA ORGANlZAÇAo DO ESTADO

................. ,." .

D.\ USIÃu

Art. 22. Compete privativamente à.União legtslar sobre:

XI -lràQsito e uanspone;
.....................................

LEI N. 5.108. DE 21 DE SETEMBRO DE 1966

Institui o Código ,VacJOnal de TránsnD.

\. CAPI11lLO XI

'DÁS INFRAÇOES

Art. 107. As infrações punidas com multas classificam-se. de acordo Com
a sua ar8vidade, em quatro gruJ)Os:

III ""7 ~,infrações do Grupo 3 serão punidas cóm multas de valor entre
.120% e' tSO% do uUrio mínimo de referência:

PROJETO DE LEI N° 188, DE 1995
(Do Sr.Zaire Rezende)

Dispõe sobre a utilização do babaçu.

IÂS COMISSOES DE DEFESA.DO CONSUMIDOR, MEIO AMBIENTE E

MINORIAS; E DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA E DE REDAÇAo

IART.-S4) ~ ART. 24, II)

o Congresso NaCIonal decreta

Art. 10 As florestas naturais de boboçu (Orblgna phglerata Mart)

são bens de uso comum do povo e sua utIlização for-s~á de acordo com as

normas estabelecidos nesta lei

Art. 20 É proibido O corte de qualquer espécime de babaçu

(Orbigna chaleraia Mart). exceto quor"ldo necessáno à execução de obras

planos. projetos ou atiVIdades de utilIdade públIca ou Interesse social. medIante

prévio autarizaçOo do órgôo ambientai federol competente
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Art 3Q É livre o acesso dos trabalhadores rurais extratlvistas às

álVores de babaçu (Orbigna phalerata Mart) localIZadas em propnedaeles

privadas, para a coleta dos frutos da espécie.

Art. 4Q A violaçóo ao disposto nesta lei sUjeita os ,nfratores à

pena de multa no valor de RS 50,00 (cinqüenta reaIS) a RS 50 (0),00 (cinqüenta

mtlreals)

Parágrafo úníco Os valores estabelecIdos neste artIgo serão.

sempre que necessóno. corngldos monetariamente de acordo com os índIces

de inflaçóo oficiaIS, mediante ato nõrmatlvo do órgào ambientai federal

competente.

Art. 5Q O Poder Executivo regulamentarà esta lei. no que couber.

no prOlZo de 180 (cento e oitenta) dias a Partrr da sua vlgéncla

Art. 6Q Esta lei entra em Vigor na data da sua publlcaçÓo

Art 70 Revoganrs~qs diSpOSIÇões em contráriO

JUSTIFICATIVA

o babaçu é encol"ltrodo no Brasil equatOrial e aTlentel nas matas

do no Annos. Serra das PareclS. Rosóno, rio CUiabá, Sào Miguel das Areias.

Tombador. em Mato Grosso As maIores concentrações do babaçu encontram

se no Estado do MaranhõO, Prauí e TocantIns. espec:almente nos vales dos nos

Nas eCOnOfTlI.:JS de subSistênCIa. os usos mais comuns OG bobcçu

são como cor:lbusfíveL alimento e abrigo ASSim como o Açaí. do babacu tudo

se aproveIta as folhas, o palmIto. o estlpe. o fruto. e até mesmo as raizes

rurais q'Je na mOlOCla das vezes não são proprlet6r;os das terras e Sim ·bólos

fnes' E..., m~ltos casos estes t~ooalhadores rUfal~ levar:: ..J'TlC 'IndO It.r,e'onte

ser1p~e b<.Jscondo U'TI novo loC;:)'

Na terr..J5 onde há o babaçu. o solo e geralmente fértil Sào terras

bastante cobiçadas pelos grandes fazendeiros e empresáriOS. a ponto de

c~Hcarem povoados antigos. para depoiS prOibIrem a coleta dos frutos MUitos

proprle+órJQt estão oreferlndo erradicar os babaçuols e em seu lugor. Implantar

pastos e culturas agrícolas aparentemente mais rentáveiS e possíveiS de

rneco""l,zaçâo

o oabaçu apresenta um crescimento lento demaiS do ponto de

vista dos prOPrieTários, que desejam um uso mOls IntenSIVO para suos terras o

que O toma. para eles um recurso marginal A produção média anual dOS

babaçuals ê 'nfenor a duas tonelaaas de coco por hectare e mesmo em

condlçóes mLnto favoráveiS. é precIso esperar 12 anos para que a áiVore atinja

amaturrdade

Por ISSO. o desmatamento de babaçuals se IntenSificou no

Maranhóo. num claro desrespeito ao artrgo 196 da Constltulçào Federal que

protege as palmeiras adultas A conversõo geral de roças em pastagens vem

redUZIndo os terras disponíveiS para a agrrcultura ItInerante. onnclpol fonte de

subsistênCia para a maiorIa dos habitantes das regIões rurais.

Aqueles que maIS dependem do babaçu - os trabalhadores sem

terro - são os que menos poder exercem sobre o seu manejo Ameaçadas no

sua sobreVivênCIa, as "quebradeIras" começaram a se organIZar em coletiVOS e

enfrentar os ·vaquelros" armados. A região do babaçu se tornou uma das mais

Violentas do País Em 1985. por exemplo. três Quebradeiras foram mortas em

Coroafã. e os autores do crime petmanecem Impunes até hOJe

Com o obJetiVO de assegurar as maIS de 400 mil famílias que

dependem para suo subSistênCia. da renda proporclonaelc Pelo babaQu,

propomos O presente Projeto de LeI. cujo IndIScutível alcance SOCial. merecerá

o apoIO de nossos Ilustres pares nesta C=

A vant?gem do babaçu não está no seu potenCial de comceTlção

mercantIl. mas em sua capaCidade de fornecer uma ampla vanedade de

produtos úteis. tanto para as economias de subSIstênCia quanto cora o

.mercado: sem neceSSidade de grandes investimentos

o babaçu oferece Inúmeros vantage'ns para sistemas

agroflorestals Como elemenfo integrante de praticas regionaIS de cultiVO

itinerante é. geralmente, mantido em denSidades moderadas na' roças

familiares de arroz. milho. mandioca e feijão Após o CICIO agrícola de 1 a 2

anos. o babaçu fornece uma quantidade conslderaval de blomossa (até 18.9

ton em peso seco anualmente) proveniente prrnclpalmente das folhos. o que

toma desnecessárro seu corte. Na queima, feita para preparar o roçodo.

grande parte dessa biomassa é convertida em cinzas Que adubem o terra

Após mais ou menos quatro anos. a copa da palmeira recupera os folhes.

POSSibilitando a realização de uma n!?va roçada no mesmc local em curto

espaço de tempe Tamoém são oratlcados consórcIos oermanentes com
babaçu.

No coso do fruto. seu prinCipal produto é o óleo das amêndoas

Este óleo vegetal é semelhante ao óleo do coco da praia O óleo é empregado

como lubrificante e como combustível, na perfumaria é utlhzado paro O fabnco

de sabanetes, na alimentaçào utilIZa-se como SUbstitUtO da banha ele porco e

do azeite de oliveira. e a suo manteiga. universalmente conheCida, é tão bod e
nutrmva quanto a de leite de vaca. O fruto interro, quando ainda verde e posto

ao fogo, produz abundantes fumaças que sào utiliz.a.d_?s para a,r.~;:,~ulaçóodo

leite de seringueira e consecutiva preparação da borracha Extrar~se ainda. um

leite de amplo emprego culinário. principalmente como tempero de carne ele

coC'a e peIxe. Do mesocaroo polposo. depOIS fannhoso do fruto maduro. os

natlv06 conseQuem uma farinha conSiderada mUito alimentíCia. usada de

preferê"'lclo no alJn"'lentoção de cnanças

o babaçu fornece ainda carvão. etonol. coque. carvão

reativado, gases combustíveiS. áCido acétlco e alcatrão Seu aproveItamento

nesso escola fOI mUlto prejudicado pela excepCional dureza e falta de

unlfolT"'"lldode morfológica dos frutos. mas o deserovolvlmef"'to de máqUinas

copazes de Quebrar e separar meconrcal1""ente se;JS 'componentes passot.: a

perml~ , O uso do coco Inteiro no processo IndustrH~JI

TradiCionalmente. o MaranMo é o "'alar produtor do babaçu do

País e emprega prinCipalmente a mão-de-obra de mulheres e crranças

constl4 -!lndo o suplemento de renda de mUitas famílias e até mesmo a prlnclpa'

fonte ele renda de mUitas outras

Normalmente a coleta e a quebra do coco sào atlvlelaeles

famiha'es. A extração das amêndoas é ainda predominantemente manual. e

envolve aproximadamente 400 mil famílias, lanelo 300 mil no Estado do

MaronhOo.
Salel das Sessoos, de de 1995

o Cicio de produçOo do babaçu é sazonal. o que nOo Impede o

ccntre" dade da extraQOo da. amêndoa. no períooo de entre.safra. uma vez

Que os famílias montém estoques armazenados em sues casos Isso SIgnifico que

esta p.:Jl'l'\eirO representa uma fonte de renda anual e estável para as fom'lilas
Depulaclo ZAIRE REZENDE
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Entendemos haver necessidade de desarmarmos ti sociedade civil como

estratégia capaz de reduzir os altos índices de ctimlnalídade registrados no Brasil.

Países com baixos indices de criminalidade proíbem terminantemente porte de

Innl por cidadAos.

No Japão e Inglaterra sequer autoridades policiais portam armas de toga.

O desarmamento da SOCiedade deve ser buscado à medida do avanço da

civillzaçAo: entenc lOdo que os seres humanos devem aspirar conviver rie forma pacifica e

ordeira. ........---

Esperamos contar com o apoio dos nobres par a favor da 3fJrovação do

Projeto de Lei em tela.

TtruLO VlII

SEÇ.'O li

D"S'tDE

Março de 1995.

Ar!. 196. A ~ude e direito dc lodos e dever do Estado. garanudo medIante poliucas
SOCiais e economlcas que visem a redução do nsco de doença e de outros agravos e ao
aces~ unn'crsal c J!-'llahtano 85 açóes c SCI"\IÇOS para sua promoção. proleção e recu-
peraçao . . .

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO'
DE ESTUDOS LEGISLATIVOS - CeDI

CONSTITUIÇÃO

PROJETO DE LEI Nº 189, DE 1995
(Do Sr. Ushitaro Kamia)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988

Dispõe sobre proibições ao porte de armas dr fogo e dá

outras providências.

IAPEN5E-5E AO PROJETO DE LEI N9 4.614, DE 1994'

TíTL'LO V

DA DEFESA DO ESTADO E DAS 1~S11TL1<:OES DEMOCIlATIl'lCS

CAPln1.0 III

em serviço;

~ustificativa.

Art. Io • Fica proibido o porte de arma de fogo, sob qualquer pretexto e

DA SEGl1tANCA Pl'BUCA

Ar!. 1.1.1. A segurança pública. dever do Estado. dtrello e responsabilidade de lodros.
e e.,ercida para a preservação da ordem publica e da Incolumidade das pessoas e do
patnmômo. através dos segumtes orgãos

I - poliCIa federal.
II - policl3 rodovlana federal.
111'- pOliCIa ferroviana federal.
IV - policIas CIVIS.
V - policIas mIlitares e corpos de bombeIrOS mllllares
§ 1' A poliCIa federal. mstl\U1da por lei como orgão pennanente. estrutUrado

em carreua. desuna-se a
I - apurar mfrações penaIS contra a ordem poliuca e soel3l ou em detnmento

de bens. serviÇOS e mteresses da Umão ou de suas enlldades autarqUlcas e empresas
publicas. assIm como outras mfrações cUJa prauca tenha repercussão Interestadual ou
mternaclOnal e eXIja repressão umfonne. segundo se dispuser em leI.

II - prevemr e repnmn o tr.i..fico lliclto de entorpecentes e drogas afins. o
contrabando e o descamtnho. sem prc.lullo da ação falendana e de OUtroS orgãos
publicas nas respecuvas arcas de cúli'l-"téncla.

tIl - exercer as funções de políCia mantlma. aerea e de frt.ntetras.
IV - exercer. com e,clusI\ldade. as funções de poliCia judlclana da lmão
§ 2 A poliCIa rodO\ lana federal. orgão pennanente. estruturado em carreira.

desuna.se. na forma da lei. ao p3lrulhamento ostensl\'o das rodO\',as federaIS
§ 1" A poliCIa ferro, lana federal. orgão pennanente. estruturado em carreIra.

desuna-se. na fonna da leI. ao patrulhamento ostensIVo das ferrOVIas f~derals

§ 4 o As policIas CIVIS. dmgldas por delegados de polic.. de carreIra. mcum
bem. resulvada a compeléncla da Umão. as funções de poliCia Judlclana ea apuração
de mfrações penaIS. e,~celO as mIlitares

§ 5" As poliCias mIlitares cabem a poliCia ostensIva e a prese" ação da ordem
publica: aol corpos de bombetros mIlitares. alem das atnbulções deflntdas em lei
mcumbe a execuçilo de atiVidades de defesa CIvil

§ 6 .' As poliCIas mIlitares e corpos de bombetros militareS, forças aUXIliares e
rescl\'a· do Exercl\o. subordmam.se. juntamente com as poliCIas CI\·IS. aos Governa·
dores dos ESlados. do Olstrllo Federal e dos Temlonos

§ 7 " A lei dtsclpllnara a organtzaçâo e o funCIonamento dos argilas responsa
Iell pell seillrança publica. de maneira a garanm a eficléncla de suas amldades

§ 8 •Os MUnlClpIOS poderão consmulT guardas mUniCipaIS desllnadas a prOle·
çilo de seus bens. se"'lçOS e mstalações. confonne dispuser a leI

arma de fogo

o presente Prejoto do ~ol tom o prepólho de oxtlngulr qUllqulr poulbIlldldo dI
porto o UIO de Innls do rogo por cIdldlos nlo 11g1do1 IS lrols Inslhuelonsls do uguronço
ptlbllCl.

Art.4 o - Ficam exlinw todas as autoriza
concedidas a pessoas físicas até a presente data.

JUSTIFICATIVA

Art.SO


as disposições trn contrário.

Art.2° . O porte ·de arma de fogo não previsto no artigo anterior será
considerado ilegal e a arma imediatamente apreendida.

11- agentes de segurança vinculados a empresas credenciadas pelo
Ministério da Justiça, em serviço;

111· servidores militares vinculados às Forças Armadas, em serviço;

Parágrafo Único - Somente temo direito ao porte os seguintes cidadãos:
1- autoridades policiais prevista.< no artigo 144 da Constituição Federal.

Art.3° - A produção e comercialização de arma de fogo somente 6
permitida quando ate·.1der ao disposto no artigo 10 e realizado exclusiv enll"e entidades
jurídicas.

o Congresso Nacional decreta:



IV - PEQUENO EXPEDIENTE

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR:

O GOVERNO PRECISA GOVERNAR

Tem a palavra o Sr. José Genoíno.
O SR. JOSÉ GENOÍNO (PT - SP. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, solicito de V. Exa a transcrição nos Anais da
Casa de artigo de minha autoria, publicado no Jornal da Tarde,
sobre os primeiros cem dias do Governo Fernando Henrique Car
doso.

Os 100 primeiros dias de FHC não constituem um tempo
suficiente que permita estabelecer um veredito defmitivo sobre seu
governo. Mas já indicam caminhos, estilos, possibilidades e ten
dências em relação ao futuro. Recordando apenas esses 100 pri
meiros dias pode-se estabelecer a seguinte sentença categórica: o
Governo ainda não começou efetivamente a governar. Por um
lado, limita-se a administrar uma situação herdada, principalmente
na área econômica, e, por outro, concentrou todos os seus esforços
nas reformas, que não representam uma ação de governo propria
mente dita e dizem respeito à esfera das decisões do Parlamento.

Se tomarmos como ponto de referência para a análise as
promessas de campanha, o discurso de posse e as linhas programá
ticas, podemos concluir que o Governo realizou uma série de re
cuos em relação às suas pretensões iniciais. Na área econômica o
recuo ocorreu em duas frentes e ambas estão relacionadas à crise
do México. Primeiro, o Governo recuou na política de liberaliza
ção econômica, impondo limites (necessários) às importações e
desacelerando o programa de privatizações. Segundo, o Governo
recuou quanto às metas do crescimento econômico, optando por
um crescimento mais moderado do que as expectativas iniciais.

A segunda linha de recuo do Governo diz respeito às refor
mas constitucionais. O conteúdo das reformas encaminhadas ao
Congresso, até agora, apresentam um corte bem mais conservador
do que aquele anunciado na campanha. Aqui também se observa
uma reversão de expectativas. O Governo, até o momento, sequer
teve condições de elaborar uma proposta de reforma tributária.
Quanto à reforma da Previdência, ungida pelo Governo como a re
forma das reformas, o fracasso é tão evidente que a emenda está
na iminência de ser retirada. Em todo o processo das reformas,
mas particularmente na da Previdência, o Governo cometeu o gra
ve erro de negociar seu conteúdo apenas com a cúpula dos parti
dos governistas, abrindo espaço para que toda a discussão se
partidarizasse. A não ser que seja por um ato de força ou pela via
de um processo revolucionário, nenhum governo tem condições de
imprimir mudanças substantivas em áreas sensíveis como a Previ
dência e o sistema tributário sem construir um consenso mínimo
baseado num amplo processo de negociação entre governo, parti
dos e sociedade. Os erros de método na condução das reformas de
sorientam a própria base governista, que já apresenta uma
articulação precária:

A base de sustentação do Governo no Congresso, com efei
to, é outro empecilho para um bom desempenho da governabilida
de. Praticamente todas as iniciativas do Governo precisam ser
negociadas com a base parlamentar, já que nem mesmo o PSDB,
partido de FHC, mostra um grau de fidelidade confiável. Fatias
importantes do PMDB e do PFL movem-se exclusivamente pelo
fisiologismo, pela política de barganha, trocando apoio por cargos
ou por pedidos atendido~. As concessões que o Governo vem fa
zendo ao fisiologismo o enfraquecem politicamente, ao mesmo
tempo que o amarram a uma base infiel. A relação do Governo
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Finda a leitura com o Congresso tem se mostrado falha e despolitizada. Ora o
do expediente, passa-se ao Presidente adota a política de varejo e recebe deputados às pencas

para ouvir os mais mundanos dos pedidos, e ora FHC cobra do Con
gresso uma postura subselViente de avalista acrltico do Governo.

Na área social o Governo assumiu abanando as mãos. Com
um discu~o de posse que se propôs priorizar a justiça social, o
que FHC tem de concreto nesta área é um orçamento razoável e
uma enorme ausência de políticas e prioridades. De tudo isso,
pode-se dizer que vemos, até o momento, um governo sem perfil,
sem identidade, marcado por vacilações e sem políticas governa
mentais capazes de sinalizar um rumo para a sociedade. Caso o
Governo não redefma urgentemente suas estratégias, o imenso ca
pital político inicial de FHC, conferido pela vitória no primeiro
turno, pode ser esbanjado no vazio da inércia sem que o Governo
e o próprio País se beneficiem dele. Se o Governo deixar corroer
sua credibilidade de forma eomptometedora, e levando-se em con
ta os problemas na área econômica e a instabilidade na base parla
mentar, as dificuldades que FHC encontrará para governar serão
crescentes. Para evitar que í! situação se deteriore o Governo preci
sa começar a governar. De qualquer forma, o vazio deixado pelo
Governo abre um espaço promissor de atuação para uma oposição
progressista, reformadora, capaz de apresentar alternativas que a
credenciemjunto à sociedade.

O SR. SÍLVIO ABREU (pDT- MG. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, entre as medidas
do Governo que mais escandalizam a sociedade está a Medida
Provisória n° 938, que estabelece alterações na legislação que dis
põe sobre o ensino superior.

Causa estranheza, Sr. Presidente, que até no setor de ensino
o Governo deseje impor o regime neoliberal, adotando também
nessa área a mesma estratégia de baixar medidas sem consultar os
maiores interessados, que são os estudantes.

Enquanto no ensino de segundo grau a participação pública
triplicou, nos últimos anos, com o ensino superior ocorreu exata
mente o contrário, e hoje 75% dos estabelecimentos universitários
estão na mão de particulares.

Ou seja, a realidade brasileira aponta no sentido oposto ao
que vem sendo trilhado pelo Governo, que insiste em não respeitar
o papel do Estado e quer que a escola, principalmente no terceiro
grau, seja cada vez menos pública e mais paga.

Não pode estar caminhando com passo certo um Governo
que insiste em violar direitos adquiridos dos professores, ignoran
do que o mestre mal pago, sem estímulos profissionais e sem pers
pectivas em sua vida pedagógica, não pode ser um elo eficiente
entre o Estado e o aluno.

Também nessa matéria, Sr. Presidente, o Congresso Nacio
nal não pode tergiversar, sendo imperiosa a rejeição da aludida
medida provisória, um monstro em forma de proposta legislativa,
que, de tão pelVersa, injusta, inoportuna e desnecessária, vem sen
do reeditada desde o Governo Itamar Franco, sem que até hoje te
nha sid9 convalidada pelo Poder Legislativo.

E preciso que o Congresso apóie o movimento estudantil,
inteiramente sintonizado com a aspiração já manifestada pela so
ciedade, que não aceita o avanço do regime privado no setor do
ensino, por ferir princípios basilares de um projeto democrático e
popular para a educação brasileira.

Esse dispositivo é lesivo, igualmente, por determinar que o
Governo, agindo arbitrariamente, possa intervir na autonomia das
universidades, conquista que deve ser preservada a fnn de que a
educação possa existir sem qualquer atrelamento ao Estado.

Não podemos conceber, Sr. Presidente, nem o Congresso
Nacional pode aceitar semelhante procedimento, em questões de
tamanha relevância, que têm repercussão sobre toda a vida docen-
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'-te e discente do Pais, agora tratadas por meio de medida provisó
ria, umyrocesso legislativo altamente antidemocrático e imperial.

E inexplicável que o Governo atropele esse processo, prin
cipalmente quando se sabe que está tratando neste Legislativo a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de natureza ordi
nária, permitindo amplo debate e aprofundada discussão pela so
ciedade, particularmente pelas duas classes mais diretamente
interessadas, que são as de professor e de estudante.

A medida provisória, Sr. Presidente, pretende, embora de
forma dissimulada, ampliar o controle do Estado sobre os progra
mas de ensino e sobre os cuniculos escdlares, por meio da centra
lização, em um único conselho, de todas as atribuições relativas ao
ensino em seus três níveis.

A medida, estranhamente classificada pelo Governo de
"inovadora", prevê a substituição do Conselho Federal de Educa
ção por dois órgãos - o Conselho Setorial dê Ensino Básico e o
Conselho Setorial de Ensino Superior.

Decorrerá desse desmembramento o estabelecimento de
uma visão que despreza a necessidade de, em nível mais elevado,
garantir a integração da educação nacional, transferindo a fixação
de uma política educacional abrangente para um conselho não le
gitimado pela sociedade.

Na formulação de sua proposta, teima o Governo em não
ouvir representantes dos segmentos interessados nas questões do
emino brasileiro, o que seria a única forma de constituir um con
selho com representantes dos diferentes setores interessados, tor
nando o processo verdadeiramente democrático, na medida em
que se ampliaria o espaço de sua atuação.

Para que se possa rotular de conselho democrático, Sr. Pre
sidente, tal colegiado teria de ser formado por representantes indi
cados pelos reitores das universidades~ pelos professores; pelos
alunos e pelos servidores que trabalham em estabelecimentos de
ensino.

Dizem os técnicos do Ministério da Educação que um con
selho com essas caracteústicas seria um colegiado "cotpOrativis
ta", correndo a educação o risco de para ele serem indicados
pessoas "de competência duvidosa" ou "sem legitimidade para se
manifestar sobre os problemas da educação".

Ora, Sr. Presidente, um dos mais graves defeitos do caráter
de qualquer autoridade, em qualquer disciplina, é justamente o de
se arvorar em onisciente e onipresente, falha que termina por levar
os poderes decisórios à manutenção de mecanismos antidemocráti
cos de escolha.

Em nenhum dos segmentos populares e democráticos liga
dos ao ensino há dúvida, hoje, de que a medida do Governo, nos
termos em que se acha submetida à apreciação do Congresso Na
cional, é um crime que se procura perpetrar contra o sistema edu
cacional brasileiro.

Estaremos vigilantes na defesa dos legítimos interesses dos
professores, dos estudantes e dos funcionários dos estabelecimen
tos de ensino de todos os níveis, de cuja adequação depende a qua
lidade da política educacional e a fixação das prioridades.

Era o que tínhamos a dizer.

O SR. BETO MANSUR (pPR - SP. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, existe hoje uma preocupação muito grande
com o Porto de Santos e com a própria CODESP. O Ministrro dos
Transportes Odacir Klein baixou a Portaria n° 94, que muda os li
mites geográficos do Porto de Santos. E alguns terminais privati
vos, como o da própria COSlPA e o da Companhia Ultrafértil,
passam a operar com cargas de terceiros, desde que possam fazer
um contrato de adesão com o Ministério dos Transportes - ou seja,
com o Governo Federal.

Preocupa-me muito - e é um recado ao próprio Ministro

Odacir Klein - a feitura desse contrato de adesão, até porque ele
está na gaveta do Ministro para ser feito juntamente com o da
Companhia SidelÚrgica Paulista, que foi privatizada. Espero que
S. Ex' não faça esse contrato até essa companhia pagar uma dívida
de milhões de dólares à CODESP.

Faço, portanto, um apelo aos organismos do Governo Fer
nando Henrique Cardoso para que esse contrato permaneça na ga
veta do Ministro até que a COSlPA pague sua dívida para com a
União.

Esse contrato de adesão possibilita à COSlPA operar com
carga de terceiros. Não sou contra que ela o faça. Acho que a Co
sipa deve ter um terminal privativo, mas antes tem de pagar suas
dívidas para com os cofres públicos.

O SR. ARNALDO MADEIRA (pSDB - SP. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, o jornal
Folha de S. Paulo, na edição de 10 de abril, estampou, em sua pri
meira página, a seguinte manchete: "São Paulo fica sem dinheiro
para servidor. Governo do Estado diz que folha de pagamento do
funcionalismo, de R$900 milhões, é maior que receita".

No dia seguinte, o Governador Mário Covas admitiu que,
embora o pagamento do funcionalismo seja a maior prioridade da
administração neste momento, só terá condições de saber se ele
será feito integralmente e na data certa às vésperas do depósito
bancário. De acordo com estimativas do Secretário de Planejamen
to, André Franco Montoro Filho, o Governo do Estado de São
Paulo deverá ter, em abril, uma receita ligeiramente superior a
R$l bilhão. Desse montante, o Governo paulista terá que destinar
cerca de R$900 milhões para o pagamento dos servidores e algo
em torno de R$90 milhões para o custeio da máquina. O restante
aproximadamente R$43 milhões - será insuficiente para pagar o
serviço da dívida do Estado, da ordem de R$49 bilhões, e saldar
quaisquer outros compromissos da administração.

O próprio Governador Mário Covas tem lembrado que' o
Orçamento aprovado para 1995 previa gastos de R$6,7 bilhões
com pessoal. Os gastos, no entanto, deverão chegar a R$10.2 bi
lhões, praticamente o mesmo valor da receita a ser obtida até o fi
nal do ano.

,. Registre-se ainda que o Governo de São Paulo. nesses cál
culos, não está computando os aumentos que estão sendo negocia
dos com os servidores das Secretarias de Educação e Saúde, em
greve. Desta forma, não está descartada a possibilidade de o Go
verno ter que, mais uma vez, parcelar o pagamento dos 1 milhão e
137 mil servidores do Estado de São Paulo.

A rigor, a notícia publicada pela Folha de S. Paulo não sur
preende. Quem tem acompanhado os jornais conhece a dramática
situação econômico-financeira herdada pelo Governador Mário
Covas. Apesar disso, a notícia nos obriga a refletir sobre a estrutu
ra do Estado brasileiro, até porque, de uma forma ou de outra, com
maior ou menor intensidade, os problemas do Estado de São Paulo
se repetem em todo o País.

Mantida a atual estrutura, União, Estados e Municípios te
rão dificuldades para cumprir a lei que os impede de gastar mais
de 60% de suas receitas com o pagamento dos funcionários públicos,
ativos e inativos; a não ser que pretendam tornar ainda mais aviltantes
os salários recebidos pela imensa maioria dos servidores e conviver
indefmidamente com greves e serviços de baixa qualidade.

Em artigo publicado na mesma Folhade S. Paulo, na edi
ção do dia 9, o Governador Mário Covas pôs o dedo na ferida, ao
afIrmar que, "tal como está, o Estado de São Paulo é ingoverná
vel". Não basta mais, observou, adotar as medidas de sempre: "au
mentar a receita, via o combate à sonegação, e diminuir as
despesas, apesar dos alaridos e das resistências veladas".

''É preciso, pois, dar saltos qualitativos. Saber inovar e ou-
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sar fazer, aposentar paradigmas superados e dogmas insustentá
veis; reconhecer que não cabe mais ao Estado desempenhar o pa
pel de centro de gravidade e de grande investidor. Nem que se
quisesse li coisa seria exequível: uma inviabilidade prática conde
na o modelo, afrrmou com precisão.

O Governador paulista insistiu na tese de que o Estado pre
cisa ser urgentemente redesenhado, a exemplo do que fIZeram
muitas empresas privadas. "As burocracias verticalistas e centrali
z&loras, detentoras de monopólios, estão defmitivamente conde
nadas à extinção neste mundo competitivo e globalizadó",
afirmou.

Não se pode mais adotar a postura do avestruz e fechar os
olhos para a realidade. Os problemas precisam ser enfrentados. E
já! Ninguém ignora que o Estado emprega gênte <;lemais, paga mal
à maioria dos funcionários e oferece à sociedade serviços públicos
de qualidade insatisfatória, para dizer o mínimo.

Soluções convencionais já não bastam, como bem disse o
Governador. Imaginemos o improvável: que o Estado de São Pau
lo conseguisse, em curto ou médio prazo, aumentar a sua arrecada
ção de tal sorte que lhe fosse possíyel, por exemplo, dobrar em
tennos reais o piso e o salário médio dos professores. Eles salta
riam., respectivamente, de R$14l,OO e R$292, para R$282,OO e
R$584,OO. Ainda assim, continuariam sendo baixos.

O problema, como se sabe, é que, ao longo dos anos, o bOlo
tem crescido em proporção muito menor que o número de bocas.
Em outras palavras: a receita sobe pela escada e o número de filll
cionários, ativos e inativos, de elevador.

De janeiro a março, o Governador Mário Covas foi obriga
do a demitir cerca de 24 mil funcionários das empresas estatais e a
reduzir ao mínimo suas despesas de custeio. Hoje, elas ~ão da or
dem de R$3 milhões por dia, uma ninharia perto das necessidade!;
do Estado.

O Governador também deixou de preencher 10 mil cargos
de confIança. E, até o fmal deste mês, deverá enviar à Assembléia
Legislativa projeto de lei propondo 'a sua extinção, Para que, no
futuro, outros dirigentes não fiquem tentados a preenchê-los.

As estatais paulistas, sobretudo as do setor energético, estão
sendo saneadas e preparadas para atrair investimentos privados e
operar de modo competitivo, sem o quê, privatizá-las significa
vender a troco de banana o patrimônio público. Mas, em função da
legislação vigente, que assegura a estabilidade a todos os funcio
nários concursados, as mesmas medidas saneadoras não podem ser
adotadas na administração direta.

Para minimiVlr o problema, em fevereiro, o Governador
paulista enviou à Assembléia Legislativa projeto que concede in
denização aos funcionários efetivos das Secretarias, Autarquias e
da Procuradoria-Geral do Estado. Serão indenizados todos os-que
venham a pedir dispensa de suas funções-atividade no prazo de 60
dias, contados a partir da publicação da lei. É uma fonna de tentar
reduzir o quadro de funcionários efetivos, condição indispensável
para o pa~amento de salários adequados e a obtenção de melhores
serviços. E difícil estimar qual será o grau de adesão à proposta.

O fato objetivo é que temos, na condição de Parlamentares,
um imenso desafio pela frente, pois o Estado não pode mais pres
cindir de uma ampla refonna administrativa. Para implementá-la,
teremos que vencer resistências e pressões corporativistas. O que
está em jogo não é mais uma questão política ou ideol6gica. É
simplesmente uma questão de bom senso.

A estabilidade do funcionalismo, nos tennos em que hoje é
concedida, não faz mais sentido. Ela por si só aborta qualquer tentati
va de imprimir racionalidade e eficiência à má máquina pública.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PJlliSIDENTE (Ronaldo Perim) - Antes de conce-

der a palavra ao pr6ximo orador inscrito, gostaria de esclarecer ao
Plenário que hoje temos como Ordem do Dia trabalho de Comis~

sões. Mas a Ordem do Dia não representa somente apreciação de
matérias nas sessões; também estabelece condições de os Parla
mentares oferecerem proposições, de recebimento de emendas e
recursos, bem como conta prazo para as PEC nas Comissões. En
tão, a isso se prestará a Ordem do Dia de hoje.

SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a palavra
ao ilustre Deputado Gilney Viana.

O SR. GILNEY VIANA (PT - Mf. Pronuncia o seguinte dis
curso.) - Sr. Presidente, Sn e Slõ. Deputados fala-se muito em globali
zação dos mercados, em abertura e modernização da economia.

O Brasil aderiu aó acordo do GATI e ao Mercosul sem que
até hoje se fIZesse um balanço destas adesões. Se isto é verdadeiro
para o conjunto do Brasil, mais verdadeiro ainda o é para o inte
rior brasileiro. Aliás o Governo Federal pensa muito pouco no in
terior do Brasil, na fronteira oeste, nas relações comerciais e
culturais entre Bra.sil, Bolívia e Paraguai.

Visitei recentemente a cidade de Cáceres, que polariza a re
gião noroeste de Mato Grosso, estabelecendo contatos com lide
ranças políticas e sindicais. Percebi a ansiedade de todos em
relação ao futuro da região, diante de seus acordos comerciais.

Durante anos, as lideranças da região alimentaram expecta
tivas, em relação à Zona de Processamento de Exportações - ZPE,
expectativas hoje bem rebaixadas após a vigência do acordo do
Mercosul.

Agora se alardeia o impacto que teriam sobre a região a
modernização do porto fluvial e, as obras. de melhoria na Hidrovia
Paraguai-Paraná, em fase de eftudo de projeto.

Finalmente, dentro desta Jllesma linha, foi proposto ao Con
gresso pelo ex-Senador Mái:cio Lacerda o Projeto de Lei n°
4386194, que cria a Área de Livre Comércio em Cáceres, já apro
vado pelo Senado Federal e duas vezes retirado de pauta da Câma
Ta por pressão de interesses paulistas.

Em verdade, Sr. Presidente, todas essas iniciativas foram t0
madas pelas autoridades e lideranças locais, pressionados pelas de
mandas,da região. Não há e nunca houve uma diretriz estratégica
do Governo Federal para o desenvolvimento daquela região,

Todos estes projetos carecem de estudo mais aprofimdado,
particularmente o da hidrovia, pelo impacto ambiental sobre todo
o Pantanal Mato-grossense. Ademais, deve-se discutir seu impacto
econômico sobre a região, que não deve corresponder ao esperado,
dada a intenção de se exportar grãos sem nenhuma agregação de
valor.

Já na campanha eleitoral, num debate na TV local, chama
mos a atenção para o grande potencial do ecoturismo na região, o
que tem merecido algumas iniciativas do Sr. Prefeito Municipal.
Antonio Fontes.

Embora de IDêllor alcance, o Projeto de Lei que cria a Área de
Livre Comércio tem merecido minha atenção, juntando-me a outros
Parlamentares do Estado de Mato Grosso, visando colocá-lo em pauta
nesta Casa, para votação e aprovação, mesmo porque não se }lstifica
ria rejeitar a criação desta quando uma dezena de outras áreas de livre
comércio foram criadas em cidades fronteiriças.

Ao visitar Cáceres, vi também a dimeqsão dos problemas
sociais, particularmente a greve dos trabalhadores do Frigosol,
ocasião em que, a pedido do sindicato, procurei mediar as nego
ciações.

E, principalmente, eu me reuni com as 27 famílias de pos
seiros seculares da Gleba Melado, despejados de forma violenta
pelos supostos proprietários. A solidariedade da comunidade cace
rense, especialmente da Igreja Católica, tendo à frente o Padre Sa
lomão, e do Centro de Direitos Humanos, sob orientação do Dr.
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José Bruno, tem sido a barreira contra a injustiça e a arbitrarieda
de, muitas vezes revestidas de mandado judicial. Sempre em busca
da solução pacífica do conflito, clamamos a família Palmiro a de
volver os 4 mil hectares de terra que as 27 famílias ocupam há
mais de 70 anos, e que representam apenas 5% dos 88 mil hectares
da fazenda.

De qualquer fonna, apoiaremos ~isivamente o projeto de de
sapropriação da referida área pelo Incra, para que se faça justiça.

Cáceres precisa de desenvolvimento, mas antes de tudo pre
cisa de justiça social.

O SR. ALCIDES MODESTO (PT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, com certeza todos
estamos perplexos diante da divulgação catastrófica, para a opi
nião pública, do voto contrário deste Congresso ao veto presiden
cial a respeito da regulamentação do dispositivo do Projeto de Lei
da Conversão da URV, que leva em conta justamente um critério
e um princípio profundamente justo: de que os fmanciamentos
para a agricultura tenham a sua correção monetária, a sua correção
de lucro fmanceiro equiparada aos preços mínimos dos produtos
dos agricultores.

Essa questão parece que é nova, mas absolutamente não é.
Temos que recordar que essa negociação foi feita há um ano, na
discussão desse dispositivo introduzido na regulamentação da con
versão da URV. Portanto, havia entre o Relator, o Governo e as li
deranças políticas um entendimento em tomo desse dispositivo. O
'.:eto, portanto, resgata aquele acordo que o Governo não cumpriu.
E um princípio justo, sim, porque não se pode aceitar que os pro
dutores rurais - pequenos, médios e grandes - paguem por um
custo fmanceiro acima do valor que normalmente a atividade agrl
cola pode obter com sua produção.

Diga-se de passagem que, apesar do discurso neoliberal que
há nesta Casa, são os países do Primeiro Mundo os que mais indu
zem o Brasil a uma política neoliberal. E mantêm eles altos subsí
dios. Podemos tomar como referência até mesmo os Estados
Unidos, que se apresentam sempre com aquela hegemonia interna
cional que mais interfere nas políticas brasileiras. Nos Estados
Unidos e aa Europa os subsídios chegam a uma cifra anual de 250
bilhões de dólares Especificamente nos Estados Unidos cada con
tribuinte paga 700 dólares por sua agricultura, enquanto na Europa
essa participação alcança até 900 dólares. Portanto, ter uma políti
ca que garanta a segurança alimentar do Pais ou do mundo é estra
tegicamente uma posição correta de um governo que pensa
também na soberania nacional.

E eu aftrmo aqui: depois de 40 dias discutindo na Comissão
de Agricultura e Política Rural essa questão que afiora de todos os
recantos do Pais, para corrigir essa injustiça, nós nos surpreende
mos com essa manifestação de perplexidade catastrófica que se
apresenta à opinião pública.

Quero dizer que existe uma transferência de renda de
1987 a 1993, para o setor financeiro, na base de 20 bilhões de
dólares. A média até o Plano Collor era de 2 bilhões anuais, re
passados da atividade agrlcola para o setor fmanceiro. Então,
não é possível que não se tenha agora uma postura esclarecida,
uma postura sensata, com o Governo dizendo efetivamente qual
a sua política de preços minimos, qual a sua política para aten
der aos pequenos, mini e médios produtores e não espalhados
por aí que apenas os grandes produtores estão sendo beneficia
dos com essa medida. Partindo apenas de alguns dados - que
estão na imprensa, não são novidade - dos 400 mil contratos de
fmanciamento, 3% correspondem a esses 1.200 maiores produ
tores. Segunda a imprensa, 40 grandes produtores estão no en
dividamento de 645 milhões. Portanto, isso seria um quinto
daquilo que normalmente se divulga - os 3,5 bilhões de dóla-

res que poderiamser necessários para essa operação.
Para concluir, queremos também dizer que estamos preocu

pados com tudo isso. E a Comissão de Agricultura quer promover,
como est6 fazendo permanenmmente, discussões com o Governo,
no sentido de obtermos uma resposta justa para o tão grave proble
ma da agricultura brasileira.

O SR. BETINHO ROSADO (BlocoIPFL - RN. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, no
início desta semana li Zona Franca de Manaus foi duramente ata
cada em dois artigos do jornal O Estado de S. Paulo com reper
cussões em outros jornais de circulação no Pais.

O ponto central da questão é representado pelos subsídios
apostos em lei, que, de acordo com a imprensa, representam uma
renúncia fiscal de 2,3 bilhões de dólares.

Da forma que o assunto está sendo posto na imprensa, estão
Governo e amazonenses promovendo a mais vil ação de dilapida
ção dos cofres públicos, e devem, portanto, ser execrados pela so
ciedade brasileira.

Os incentivos fiscais representam um instrumento de políti
ca governamental legítimo, poderoso e ético e proporcionam um
meio de o Governo exercer o seu papel de equalizador das oportu
nidades sociais, diminuindo as disparidades regionais.

Manaus e a região amazônica, que tiveram exuberância do
Ciclo da Borracha, sofreram um débâcle econômico ao final desse
ciclo, e a alternativa econômica de que se dispunham, para susten
tação da população, que havia crescido de forma galopante, era a
exploração provavelmente predatória - da fioresta amazônica.

A criação da Zona Franca de Manaus foi a alternativa pen
sada pelos amazonenses e apoiada pôr toda a sociedade brasileira
através dó Congresso Nacional.

Os que conhecem a pujança econômica de Manaus sabem
que a medida foi eficiente e eficaz. A Manaus de hoje é um centro
produtivo em atividade e preparando sua emancipação, estruturan
do-se, buscando novos mercados, e creio que muito em breve esta
rá pronta para o ftm dos incentivos fiscais.

Com relação à propalada renúncia fiscal, cabe a pergunta:
existiria essa ren6ncia se não existisse o incentivo? Seria Manaus
o centro econômico que é hoje, se não fossem os incentivos? Se
não existissem os incentivos, haveria ao que renunciar na Região
Norte? Com certeza, não. Outras regiões do País também merecem
e recebem benefícios tributários. O Sudeste, por exemplo, recebeu
50% dos benefícios tributários concedidos no ano passado. O Nor
te recebeu 26%. E ai, sim, caracteriza-se de forma cristalina a re
núncia fiscal, pois o desenvolvimento da Região Sudeste é
auto-sustentado, não carecendo dos incentivos.

As distorções que porventura existam na política de incenti
vos devem ser analisadas e discutidas pela sociedade, de forma
que outras regiões menos desenvolvidas, regiões que não possuam
vocação econômica natural, possam também beneficiar-se dessa
modalidade de incentivos ao desenvolvimento.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Informo aos Srs.
Parlamentares presentes no plenário, nas Comissões ou nos gabi
netes que, antes de darmos início ao Grande Expediente, vamos
dar oportunidade novamente aos Srs. Deputados que quiserem dar
como lidos seus pronunciamentos.

Concedo a palavra ao Deputado Domingos Dutra.

O SR. DOMINGOS DUTRA (PT - MA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, na semana passa
da o Presidente da República anunciou, com alarde, a assinatura
do decreto de desapropriação de cerca de um milhão de hectares
de terras. O Governo tem usado este fato como trunfo dos seus
primeiros cem dias de governo.

Gostaria de esclarecer alguns pontos a respeito desta ques-
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tão. Em primeiro lugar, os decretos assinados pelo Sr. Presidente
têm origem em processos caducos da época dos Governos Sarney,
Collor e Itamar. Nenhum decreto assinado teve origem neste Go
verno. Portanto, no Governo Fernando Henrique Cardoso, até o
momento, não houve processo algum de refoIma agrária.

Em segundo lugar, é bom registrar que a assinatura de de
cretos de desapropriação não significa desapropriação, são simples
avisos do Govemo à sociedade, aos proprietários e aos lavradores
de que pretende desapropriar áreas para reforma agrária. Significa
que entre a assinatura do decreto e a ativação das desapropriações
há um longo processo, quase sempre conflituoso. Por exemplo;
das áreas que o Presidente da República declarou para fms de re
forma agrária, várias delas são hoje objeto de conflito. No Municí
pio de Imperatriz, nurna área charnada Trecho Seco, o proprietário
da terra mesmo com a assinatura do decreto, continua praticando
violência contra os trabalhadores; armado de jagunço, está reviran
do toda a rnata nativa, fazendo obras que, na prátIca, podem invia
bilizar o processo de reforma agrária e a concretização da
desapropriação.

Outro aspecto que gostaria de denunciar diz respeito aos
grupos políticos e econômicos que fazem pressões violentas sobre .
este Governo, que as aceita, para retirar da lista de desapropriaçõ
es processos antigos. No caso do Maranhão, a Governadora Ro
seana Sarney, o Senador Edison Lobão, o Grupo Empresarial João
Santos e o Grupo Costa Pinto conseguiram retirar da lista de pro
cessos que seriam declarados para efeito de desapropriação, quatro
áreas: urna no Município de Buriti, chamada Belém, duas no Mu
nicípio de Codó, denominadas Conceição de Salazar e Boqueirão
dos Vieiras. São áreas antigas, em conflito por mais de dez anos,
envolvendo cerca de quatrocentas famílias, quase sempre havendo
casos de morte.

Portanto, denunciamos a atitude de políticos do Estado do
Maranhão, como a Governadora do Estado Roseana Sarney e o
Senador Edison Lobão, que tiveram votos advindos da zona rural,
mas que, urna vez eleitos, ao invés de usarem mandato em benefi
cio da população rnais empobrecida, usam o poder político em be
nefício de grupos econômicos, como é o caso do Grupo João
Santos, um grupo poderoso, com negócios na Paraíba, Pará, Per
nambuco e Maranhão. Somente no nosso Estado esse grupo possui
242 mil hectares de terra, sendo hoje um dos maiores latifúndios
da região. É urna verdadeira violência contra os trabalhadores rui
rais sem terra.

Queremos aqui registrar a pressão desses grupos, a falta de
vergonha de deteIminados políticos do Estado do Maranhão que, ao
invés de usarem o mandato em defesa dos trabalhadores, usam-no em
beneficio de grupos econômicos. Quero também denunciar este Go
verno que, ao invés de levar adiante o processo de reforma agrária
como urna das formas para o País sair da crise, acaba aceitando as
pressões desses grupos poderosos, retirando processos de desapro
priação antigos, de 10 a 15 anos, como este que acabo de citar.

Espero que o Governo Fernando Henrique Cardoso, passa
dos cem dias de governo e quase nada tendo feito em benefício da
população, possa efetivamente governar, porque até agora só tem
feito "nhe-nhenhem", conversa fiada e, por último, patrocinado
jogo de futebol, como se o País estivesse numa situação tão boa a
ponto de ele debochar da nossa cara.

O SR. OLAVIO ROCHA (pMDB - PA. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, recebe
mos em nosso Gabinete uma carta de Marlene Gomes de Almeida,
Coordenadora do Comitê em Defesa das Crianças Altâmirenses
PA, dando conta de que nos últimos seis anos vem ocorrendo urna
onda de crimes hediondos que já vitimaram crianças e adolescen
tes de Altamira, com requintes de perversidades, sevícias, estupros

e assassinatos.
Sr. Presidente, o que é pior: conforme informações contidas

na carta, que gostaríamos que fosse registrada nos Anais desta
Casa, até o presente momento, dos apontados como suspeitos,
quatro deles estão presos; outros estão foragidos, e dá-se por certo
que ainda há criminosos soltos.

O quadro se agrava mais, quando a Coordenadora do Comi
tê denuncia em sua carta que o processo criminal iniciado há mais
de três anos, desde que apareceu a primeira vítima, vem sofrendo
as rnais diversas dificuldades no caminho da Justiça.

Além desses problemas, outro se sorna a eles, que é a falta
de verbas para a Polícia Federal dar continuidade às investigações.
Portanto, Sr. Presidente, aquele comitê, através de sua Coordena
doria, recorre a esta Casa para que intercedamos junto ao Governo
Federal, no sentido de liberar os recursos para a Polícia Federal,
bem como, solicitarmos junto ao Supremo Tribunal Federal que o
processo não seja interrompido. Se há falhas, que sejam sanadas,
colocando-se os verdadeiros culpados atrás das grades. Esperamos
que esta Casa tome as devidas providências.

Sr. Presidente, já conhecemos bem o sul e o norte do Estado
do Pará e sabemos das necessidades daquelas regiões. As estradas
são precárias, falta energia elétrica, a Transamazônica está por
conta do disse-não-disse, e ninguém toma providências. Os Gover
nos que passaram deram as estradas como feitas s6 no papel. Hoje
vemos, assombrados, o destino de nossa região.

Espero que os nossos colegas, ao apreciarem o próximo Or
çamento da União, destinem recursos para a solução dos proble
mas do sul do Pará.

CARTA A QUE SE REFERE O ORADOR:

coMITÊ EM DEFESA DA VIDA DAS
CRIANÇAS ALTAMIRENSES
Tv. Comandante Castil1Ío, 155

68371-090 Altamira (PA)

Altamira, 29 de março de 1995

ExmoSr.
Deputado Olávio Rocha
Câmara dos Deputados
Pça dos Três Poderes
70169-970 Brasília (DF)

Senhor Deputado
V. Exa deve ser conhecedor da trágica seqüência de crimes

hediondos que vitimaram crianças e adolescentes de Altamira nos
últimos seis anos, com requintes de perversidade, como seja seví
cias, estupros, emasculações e assassinatos.

O Comitê em Defesa da Vida das Crianças Altamirenses
surgiu da união dos familiares das vítimas e de seus amigos e ami
gas, todos desejosos de jl,Istiça e de paz social.

Desde sua fundação ele vem lutando para que as investiga
ções policiais sejam feitas com seriedade e 'competência. Para isso
solicitou a intervenção da Polícia Federal. Ela veio em duas curtas
missões que foram interrompidas por falta de recursos, antes de
teIminar a tarefa. --:'

O processo, começado mais de trê~ anos depois do apareci
mento da primeira vítima conhecida, foi sendo montado lentamente
e, não raramente, de modo precário. DadoS" fatos, registros, laudos,
provas... ficaram irremediavelmente prejudicados e perdidos; falhas
processuais que agora vêm ameaçando a continuidade e a eficácia do
trabalho da Justiça, foram infl1lrando-se nos autos, não sabemos se
por impencia ou para dificultar o caminho da justiça.

Até o presente momento foram apontados alguns suspeitos;
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quatro deles estão presos, outros e~tão foragidos ou respondem em
liberdade. Dá-se por certo que há ainda criminosos soltos.

Respondendo ao recurso interposto pelos acusados, o Tri
bunal de Justiça do Estado, em data de 22 de dezembro de 1994,
reconheceu que há provas suficientes para manter a prisão dos sus
peitos e mandá-los ao júri popular.

Nestes dias soubemos que houve novo recurso, esta vez
diante do Supremo Tribunal Federal, com a alegação de que foi
cerceado o direito de defesa dos acusados. O Ministro Marco Au
rélio, relator dos autos de habeas corpus impetrado por um dos
acusados, Césio Flávio Caldas Brandão, acaba de conceder liminar
suspendendo o andamento do processo, criando uma forte expec
tativa e notável nervosismo entre os familiares das vítimas, a quem
a decisão é apresentada como sinal da iminente libertação dos pre
sos e anulamento do processo.

A suspeita de que se queira dar por encerrado o caso, liber
tando todo o mundo e suspendendo as investigações é reforçada
pelos contínuos adiamentos e pela notícia de que a Polícia Federal
está sem verba para continuar as investigações.

Estamos recorrendo a V. Ex' para conseguir apoio: junto ao
Governo, para que coloque a disposição da Polícia Federal os re
cursos necessários para concluir as investigações; junto ao Minis
tério da Justiça e ao Supremo Tribuna:! Federal, para que o
processo não seja interrompido. Se houve falhas, sejam sanadas. O
importante é não esquecer a existência de indícios fortíssimos de
culpabilidade dos acusados, examinados e reconhecidos por juízes
e desembargadores que se debruçaram sobre os autos.

;.<'icamos gratos pela atenção dedicada a este nosso apelo e
aproveitamos a oportunidade para fazer votos de um fecundo tra
balho em prol do povo que V. Ex' está representando no Congres
so Nacional.

Respeitosas saudações - Marlene Gomes de Almeida,
Coordenadora.

O SR. TILDEN SANTIAGO (PT - MG. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a edição de do
mingo passado do Jornal Folha de S. Paulo trouxe uma reporta
gem de mais de uma página, de autoria da jornalista Elvira Lobato,
especializada em telecomunicações e radiodifusão, denunciando o
monopólio das Organizações Globo na área de TV a cabo.

A denúncia foi tão importante que a Folha de S. Paulo fez
uma chamada de primeira página, colocando como manchete princi
paIo seguinte: "Globo monopoliza setor de TV a cabo. Roberto Mari
nho é sócio de 42 das 70 operadoras qt!e existem no País". E,na
página interna: "Globo domina mercado e ,caminha para monopólio
na exploração de TV a cabo". Depois, um belo quadro, como cabe ao
jornalismo moderno. ''Veja como a Globo tem maioria". E demonstra
com um gráfico muito explícito o poder que a Rede Globo começa a
adquirir na área de TV a cabo. Mostra, também, como os altos inte
resses estão implicados nesse setor: "A TV a cabo deverá ter 6 milhõ
es de assinantes no País até o ano 2000".

Sr. Presidente, peço a transcrição nos Anais da Câmara des
ta bela reportagem, dada a sua oportunidade como denúncia políti
cae social.

Ontem, juntamente com o Deputado Milton Temer, encami
nhamos à Mesa requerimento solicitando informações detalhadas
ao Ministro das Comunicações, Sr. Sérgio Motta, para saber quan
tas, das 42 operadoras de TV a cabo que estão em mãos das Orga
nizações Globo, lhe foram dadas por autorização diretamente do
Governo e quantas a Rede Globo obteve posteriormente, não sabe
mos por quais mecanismos. Queremos saber como essas operado
ras estão funcionando, sobretudo temos que saber qual é a
compúsiçãú acionária de cada operadora de TV a cabo, para enten
der como estão operando e como o capital está investindo nesse

setor privilegiado.
Por último, quero dizer que é muito estranho que os donos

do poder em nosso País, não só neste Governo mas nos anteriores,
que sempre lutaram contra o monopólio estatal - agora estão in
tensificando a luta para quebrá-lo - permitem e até promovem o
monopólio privado. É uma contradição muito grande.

Espero que este Governo, que está lutando pela quebra dos
monopólios, sobretudo o das telecomunicações, não faça o jogo,
que não .sei a quem interessa, de combater o monopólio estatal nas
telecomunicações, permitindo o monopólio privado.

Nós, os Parlamentares eleitos pelo povo, temos de estar
atentos a isso, porque somos nós quem decidimos. Vamos permitir
que o Governo acabe com os monopólios, ele que tanto prega o
valor da competição, no sentido do crescimento, o conhecimento
tecnológico, que gera empregos. Essas mesmas forças, que já co
nhecemos de muito tempo, é que podem possibilitar a intensifica
ção do monopólio privado. Existe uma contradição muito grande.

Fica aqui, de público, o prolongamento da denúncia do jor
nal Folha de S. Paulo edição de domingo. Ainda que se venha a
qnebrar o monopólio das 'telecomunicações e estabelecer o mono
pólio privado da Rede Globo em mais um setor, que é o da TV a
cabo, fica registrado nos Anais desta Casa, para a posteridade, que
ao menos uma minoria gJ;Í.tou contra.

REPORTAGEMA QUE SE REFERE O ORADOR

"GLOBO MONOPOLlZASEfOR DETVA CABO

Roberto Marinho é sócio
de 42 das 70 operadoras

Pesquisa em cartórios feita pela Folha indica que
a Globo passa a consolidar o monopólio da TV a cabo
no País, informa Elvira Lobato, em Tempo Real (veja
nas págs.1-16 e 1-18).

Roberto Marinho, que comanda o grupo, é sócio, di
reta ou indiretamente, de 42 das 70 operadoras no Brasil.

As projeções mais modestas indicam que este
mercado tem um potencial de 6 milhões de assinantes
até o ano 2000.

Amanhã, as empresas que atuam no setor com au
torização precária, desde o governo Collor, deverão
apresentar ao Ministério das Comunicações a sua com
posição acionária.

O cabo de guerra entre as empresas na área chega à
contestação das cifras de assinantes, informa o TV Folha.

No suplemento, o Ministro Andrade Vieira (Agri
cultura), que controla a CNT, diz a Josias de Souza que
partiu da apresentadora MaIÍlia Gabriela a iniciativa tra
balhar na casa.

LEI ENCERRA PERíoDO DO
'FAROESTE' NA TV A CABO

Empresas têm de entregar informações
sobre seus sócios ao governo

Da Reportagem Local

Amanhã, todas as empresas de TV a cabo, que
funcionam com autorizações precárias emitidf's no início
do governo Collor (1990), terão que fornec!o:r ao Minis
tério das Comunicações informações detalhadas sobre
seus sócios.

A partir daí, qualquer mudança no quadro socie
tário terá que ser aprovada previamente pelo governo,
como acontece com as emissoras de rádio e televisão.

A exigência, estabelecida pela Lei nO 8.977, apro-
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vada no fmal do ano passado pelo Congresso, põe flID à
fase do "faroeste" que marcou a implantação da TV a
cabo no Brasil.

Pela primeira vez, o ministério tem condição de
saber quem é quem no mercado. As antigas pemrissões
serão transfonnadas em concessões válidas por 15 anos,
renováveis por iguais penodos.

A lei ampliou o campo de ação das empresas. As
concessões antigas autorizavam apenas a transmissão de
programação gerada por terceiros (na época, o governo
chamou este serviço de Distv). Agora, elas poderão ge
rar programação própria.

A TV a cabo se implantou no Brasil sem fiscali
zação do governo. A Portarill,. nO 250 (assinada no fmal
do governo Sarney) não previa limites para participação
estrangeira, nem obrigava os titulares das concessões a
comunicar as mudanças de sócios ao Ministério.

As 101 concessões existentes foram distribuídas
em 1990 e 91. A maioria dos contemplados não tinha re
cursos para tocar o negócio e só se cl!l1didatou porque a
concessão era gratuita.

Em 91, atendendo a um pedido do Congresso, o
governo interrompeu a distribuição de concessões até
que fosse aprovada uma lei para a TV a cabo. O Con
gresso levou mais de três anos para aprovar a lei.

Com as concessões interrompidas, as pemrissões
de Distv se transformaram na única porta de acesso dos
grandes grupos ao mercado e passaram a valer muito.

. No ano passado, foi negociado em São P@Jlo um
pacote de nove concessões para a região do ABC li aaixada
Santista. As concessões pertenciam a Bayard Umbuzeiro
(ex-vereador de Santos) e a seu filho, Umbuzeiro Netq.,Fo
raro compradas pela Canbras TVA Cabo.

Um empresário contou à Folha que chegou a ofe
recer a Umbuzeiro US$ 1 miÍhão pela concessão de San
to André e sua proposta foi preferida. Umbuzeiro Neto
não comenta o valor da transação. O argentino Raul
Mello, cuja família tem uma TV a cabo em Presidente
Prudente (SP), diz que 90% dos pedidos de concessão
para TV a cabo aprovado no governo Collor foram pre
parados em seu escritório.

Ele próprio conseguiu concessão em nome de sua
mulher para três cidades no Paraná (Maringá, Londrina
e Curitiba). Mello diz que vendeu as concessões quando
ela ainda valiam pouco.

O uruguaio Dante Quinterno ganhou concessões
no Rio e São Paulo graças às concessões, ele é hoje só
cio da Globo, com 25% do capital da Net São Paulo e
25% da TV a Cabo do Rio de Janeiro. (EL)

PADRE CRIOU TV HÁ SETE ANOS NO INlERIOR

Da Agência Folha em Presidente Prudente

A história da TV a cabo no Brasil passa pela pra
ça da matriz úe Santo Anastácio (615 km a oeste de São
Paulo), cidade com apenas 16 mil habitantes, próxima à
frouteira do Mato grosso do Sul e do Paraná.

Lá, cinco antenas parabólicas - destoando do esti
lo barroco da igreja e do ar interiorano da praça - teste
munham sete anos de trabalho do padre José Antonio de
Lima, 40.

A idéia surgiu numa reunião com moradores. "Na
cidade só eram captados os sinais das redes Globo e
Bandeirantes, assim mesmo com péssima qualidade",

disse.
Hoje, 80% das' ruas da cidade recebem os cabos

da TV. Seu objetivo é chegar a 90%. A instalação custa
RSI50;OO, e a mensalidade, RSI5,OO.

(Ulisses de Souza)

GLOBO DOMINA MERCADO E CAMINHA PARA
MONOPÓLIO NA EXPLORAÇÃO DE TV A CABO

Elvira Lobato
Da Reportagem Local

A Globo começa a consolidar o monopólio da TV
no Brasil também nas transmissões por cabo.

O empresário Roberto Marinho, que comanda as
Organizações Globo, já é sócio, direta ou indiretamente,
de 42 das 70 operadoras de TV a cabo no país.

Os números são de gigantes: este é o mais pro
missor negócio na área de Comunicações no país.

Há um indicador preciso: o Jnternational Finance
Corporation (lFC), o braço privado do Banco Mundial,
acaba de conceder empréstimo de US$125 milhões à
Globo Cabo, para instalação de 11,6 mil km de cabo
(quase duas vezes a distância entre as cidades de São
Paulo e Miami, nos EUA).

É o maior empréstimo já feito pelo IFC a uma
empresa brasileira. A investida não pára aí: no último
dia 29, a Globopar, do grupo, lançou títulos para captar
US$85 milhões nos mercados americano e europeu. O
grosso do dinheiro arrecadado será aplicado na área de
cabo.

Projeções conservadoras indicam um potencial de
6 milhões de assinantes de TV a cabo até o ano 2000, o
que resultaria em receita anual de US$2,9 bilhões - só
com assinaturas sem contar as verbas publicitárias e as
possibilidades de exploração de outros serviços.

Para se ter uma idéia do tamanho do negócio a ci
fra é três vezes maior do que o faturamento de toda a
Rede Globo na televisão tradicional, no ano passado.

Aproveitando-se de um vácuo na legislação, que
permita a compra de concessões no mercado sem passar
pelo governo (o que será mudado com a nova Lei da TV
a cabo, veja à pág. 116), a Globo fez alianças com gru
pos regionais que, por sua vez, se associaram a peque
nos empresáribs donos de concessões.

Para chegar à concentração atual, a Globo uniu-se
aos outros dois maiores grupos deste setor a Rede Brasil
Sul (RBS), da família Sirotsjy, concessionária da Globo,
que também edita o jornal ''Zero Hora", e a Multicanal,
do empresário de mineração Antonio Dias Leite Neto,
filho do ex-ministro das Minas e Energia do governo
Médici (1969-1973).

Os três grupos atuam como um único corpo. Suas
três holdings (empresas-mães) geraram empresas filhas
que se interligam e se ramificam em nove das dez capi
tais que dispõem de TV a cabo e nas principais cidades
do interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná
e São Paulo.

Levantamento feito pela Folha em juntas comer
ciais e através de operadoras de TV a cabo revela que as
empresas independentes estão pulverizadas pelo interior
do país.

O grupo Abril, da família Civita, sediado em São
Paulo, é a segunda força no mercado. Comprou 11 con
cessões (uma em Curitiba e o restante na Grande São
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Paulo e Baixada Santista), em associação com o Chasff
Manhattan Bank (EUA) e com a Canbras Communica
tions (Canadá).

A Abril não tem sócios locais na área de TV a
cabo. As concessões de Curitiba e da cidade de São
Paulo pertencem a uma empresa chamada Tevecap,
da qual o Chase Manhattan detém 17% e o grupo
Abril, 83%.

As outras nove concessões (Santo André. São
Bernardo, Mogi das Cruzes, Cubatão, São Vicente, Praia
Grande, Santos, Guarujá e Santa Branca) pertencem a
outra empresa dos mesmos três sócios chamada Caubras
TVACabo.

. Segundo publicação distribuída a investidores no
exterior, a Canbras Communications, do Canadá, con
trolaria 64% do capital total da Canbms TVA Cabo, ou
seja, mais do que a soma dos outros sócios.

Ela tem 40% das ações através de participação di
reta e 24% através de uma outra empresa, chamada Can
bras Participações (veja quadro nesta página).

Segundo o diretor financeiro da TVA, Douglas
Duran, a Abril manteria ocontrole da Canbras TVA,
apesar ~e o grupo canadense ter a maioria do capital. "
N6s temos 51% das ações com direito a voto", diz.

Até 1992, a Globo e a Abril não possuíam nenhu
ma concessão de TV a cabo no país. Roberto Marinho
considerava que o futuro da TV por assinatura (a que
você paga para ter acesso) estava na transmissão pelo ar,
via satélite, o que o levou a apostar na Globosat.

Na mesma época, o Grupo Abril apostava na TV
por assinatura via tecnologia de transmissão por micro
ondas chamada MMDS). Investiu neste sistema em S1\o
Paulo, Rio, Brasília, Belém e Goiânia.

A TV transmitida por cabo, porém, revelou ser o
grande fIlão de neg6cios do futuro, como se pode cons
tatar através de um exame do setor os EUA (leia texto à
pág.1-18).

A perspectiva de quebra do monopólio estatal das
telecomunicações abre caminho para que redes de cabo se
jam usadas na exploração da telefonia e outros serviços.

Hoje, Globo e TVA também disputam uma nova
tecnologia, na qual os sinais são captados dos satélites
por antenas parabólicas de 40 em de diâmetro. Esta tec
nologia, já em uso em outros países é conhecida como
"Direct Home TV" (TV Doméstica Direta).

No início do governo Collor, o Ministério das
Comunicações distribui 101 concessões de TV a cabo
(31 não estão operando).

As concessões do peIÍodo Collor eram limitadas e
não pennitiam a geração de programação própria, apenas a
reprodução do que era gerado pelas emissoras nmmais.
Mas foram elas que originaram as atuais TVs a cabo.

Na época, o único grupo de comunicação que se in
teressou pelo serviço foi a RBS, que conseguiu quatro con
cessões em Sauta Catarina e 12 no Rio Grande do SuL

O empresário Dias Leite Neto, da Cia Mineração
do Amapá, obteve concessões para a Multicanal em São
Paulo e Mato Grosso do Sul.

Depois, comprou de tere, _, em Goiás, Para-
ná e Rio Grande do Sul. A Globo Cabo (braço da
Globo para os negócios com TV a cabo) detêm 30%
da Multicanal.

Sua ligação com a RBS se dá através de duas em-

presas-fillias: a DR Globo (da qual a Globo Cabo tem 40%)
e a DR Multicanal (30% Multicanal e 50% DR Globo).

GRUPO ATUA EM DUAS FRENTES
Da Reportagem Local

A exploração da TV a cabo envolve duas modali
dades de neg6cios. As empresas chamadas de operado
ras, que possuem as redes de cabo, e as distribuidoras,
que fornecem a programação que será enviada a cada as
sinante.

Roberto Marinho, Dias Leite e os Sirotsky estão
nas duas fases do negócio.

Globo,. Multicanal e RBS são acionistas como
distribuidoras para TVs a cabo, através da Net Brasil. A
Globo Cabo possui 68% do capital da distribuidora.

A maioria das empresas de TV a cabo que tem
participação da Globo usa a marca Net. A marca Multi
canal s6 é usada nas controladas por Dias Leite.

Globo e Multicanal são sócias na TV a cabo Net
Rio e a RBS está entre os s6cios da Net São Paulo.

A Multicanal tem uma operação própria na capi
tal paulista, da qual a Globo detém 30%.

Com a mesma estratégia, a Globo montou socie
dade, regionais no Paraná e no interior de São Paulo.

PIONEIRO DJZ COMO ABRIR CANAL
Da Reportagem Local

O argentino Raul Mello, primeiro empresário a
implantar uma TV a cabo no país, diz que qualquer pes
soa que tenha um capital de US$ 300 mil consegue ins
talar uma TV em uma cidade pequena, sem autorização
do governo..

o campo está aberto para empreendimentos vol
tados para comunidai:les fechadas, como condomínio e
prédios. A portaria 250, que serviu de base para as TVs
a cabo no país, diz que esse serviço independe de con
cessão.

Mello diz que, por esse sistema, pode-se "cabear"
uma cidade. Ele conta que a primeira TV a cabo da Argen
tina foi montada por estudantes, em 1964, em Posadas.

Ele diz que participou da experiência: 'Usamos
cabos de telefones e os fizemos amplificadores com la
tas vazias de leite Ninho. Foi uma loucura de juventude,
mas funcionou. Transmitimos dois canais de TV".

Em 1986, quando ainda não havia nenhuma regu
lamentação sobre TV a cabo no Brasil, o aIgentino decidiu
montaruma em Presidente Prudente (a 558 km de SP).

Os fiscais do extinto DENTEL (Departamento
Nacional de Telecomunicações) lacraram a empresa vá
rias vez~s, ffi!lS ele conseguia prosseguir os trabalhos
com liminares da Justiça. Com a portaria, a situação foi
regularizada.

GLOBO DEFENDE ASSOCIAÇÃO
Da Reportagem Local

A Globo não concorda que esteja dominando o
mrecado de TV a cabo no Brasil, Antonio Athayde, dire
tor-geral da Net Brasil, diz que a interligação das empre
sas que atuam no mercado acontece não s6 no Brasil,
mas também nos Estados Unidos e Europa.

Segundo ele, nenhuma empresa tem condição de
arcar, sozinha, com os pecados investimentos necessá
rios à construção das redes de cabo. Cada quilômetro de
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rede custa em média, US$ 15 mil.
Ele avalia que a associação dos grandes grupos

com empresários locais vai impedir que as pequenas
operadoras de TV a cabo caiam em mãos de grupos es
trangeiros. "É uma forma de barrar a desnacionalização,
que começa a acontecer na Argentina", diz ele.

Luiz Claudio Alves, vice-presidente da Multica
nal, diz que a TCI (maior operadora de TV a cabo dos
EUA) e a Comcast (3& do mercado norte-americano) es
tão comprando empresas na Argentina.

Segundo ele, a partir de 1998 acabará a reselVa de
mercado da telefonia naquele país e as empresas ameri
canas estão interessadas em usar as redes de cabos das
TVs para selViços telefônicos - interesse que também
move os grupos que investem na área de cabo, no Brasil.

O executivo da Multicanal admite que o mercado
de TV a cabo no Brasil ficou concentrado com a interli
gação dos grupos Globo, RBS e Multicanal e com a en
trada dos três grupos em empresas menores, mas diz que
o processo vai permitir a rápida expansão do selViço.

A Multicanal, segundo Luiz Cláudio Alves, rece
berá 30% do empréstimo de US$ 125 milhões obtido
pela Globo junto ao Banco Mundial de texto acima).
Ele diz que a empresa já investiu US$ 80 milhões em re
des de cabo e investirá igual valor até o fmal deste ano
especialmente na cidade de São Paulo.

ARGENTINOS ESTÃO EM NOVE TVS
Da Reportagem Local

Pelo menos nove TVs a cabo do Brasil estão as
sociadas a argentinos. O grupo Clarin - maior empresa
de comunicçaão daquele país - tem ações da TV de
Campinas (SP).

O grupo Cabtel- tem TVs a cabo na Argentina e
Chile tem participação nas operadoras de Brasília, Pira
cicaba (SP) e Uberlândia (MG).

Há empresários argentinos também em Presidente
Prudente (SP), Caratinga (MG), Campo Moorão, Marin
gá e Curitiba (PR).

A presença argentina no mercado já foi maior. No
ano passado, ennpesários do "grupo Posadas".

venderam suas participações nas TVs de Criciú
ma, Joinville, Santos e Florianópolis para a Multicanal,
RBS e Globo.

A Argentina tem TV a cabo há mais de 20 anos e
seu mercado já está saturado, o que explica" o interesse
pelo mercado brasileiro.

As primeiras TVs a cabo instaladas no Brasil usa
ram equipamentos argentinos, mas, segundo empresá
rios brasileiros, a tecnologia era ultrapassada e grande
parte do material teve de ser substituído.

"Misturar jeitinho brasileiro com know-how ar
gentinos não costumam dar boa coisa", diz, bem-humo
rado, o argentino Heitor Daniel Garcia, s6cio-diretor da
TVa Cabo de Campomoorão.

O SR. JARBAS LIMA (pPR - RS. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sn e Srs. Deputados, devo uma manifesta
ção a respeito do problema vivido pela agricultura nacional, mas
vou desobrigar-me dessa tarefa, trazendo novamente, depois de os
ânimos tell~m se acalmados, o tratamento dispensado a esta Casa
pelo Presidente da República, em razão da apreciação do veto que
eliminou a lR dos fmanciamentos agrícolas.

O Presidente Fernando Henrique Cardoso disse que os De-

putados são malandros.. Penso que Sua Excelência se referiu à vo
tação contrária à lR. O malandro da expressão do Presidente tem
a ver com o comportamento mau-caráter. interesseiro e fisiológico
de alguém que age sob a força da lei de Gerson, tentando tirar van
tagem, ou daquele que age pela lei de macunaíma, a lei do menor
esforço, enfim, por essa linha.

Os brasileiros não vão tomar conhecimento da resposta que
darei ao Presidente da República, embora tenham consciência do
objetivo usado por Sua Excelência para caracterizar o comporta
mento dos Parlamentares na apreciação do veto. Malandro é aque
le sujeito que nega o seu discurso, que se esquece dos seus
compromissos, que olvida as suas promessas, que descumpre a lei
com ar e com empáfia de um senhor imperial que pode contra tudo
e contra todos. No episódio da lR, a malandragem está no com
portamento do Senhor Presidente da República, chefe do Poder
Executivo. Malandro é aquele que tem o mesmo comportamento
de Sua Excelência. Não tenho esperança de que a minha resposta
vá chegar aos ouvidos de todos os brasileiros que viram Sua Exce
lência referir-se ao Parlamento como uma casa de malandros.

Poucas vezes, desde que aqui cheguei. pude me entusias
mar, pude ter uma posição independente, forte, determinada. de
sassombrada, como na apreciação do veto à lR. O episódio da
lR, o problema dos juros, a extorsão que se processa contra a
agricultura brasileira são fatos antigos. A Comissão Parlamentar
Mista de Inquérito do Congresso Nacional denunciou isso. Direto
res da área fmanceira tiveram o descaramento de admitir perante a
CPMI que nem a lavoura irrigada de maconha suportaria os juros
pagos pelos produtores. Seria preciso dar esta resposta. Sei que
não vai mudar nada no quadro, mas pelo menos selVe para alertar
os que, como eu, estão preocupados com a situação da agricultura
brasileira.

Sr. Presidente, no Rio Grande do Sul, um caminhão trazia a
expressão de uma fIlosofia pura do povo: "quem não vive da agri
cultura precisa dela para viver". Só temos essa divisão na socieda
de. Daqui a pouco, seguramente, vamos ter de conviver com uma
campanha publicitária, com custos pesadíssimos, patrocinada pelo
Governo, que falará, em nome da estabilidade econômica do País
e no da sustentação do Plano Real, de uma super-safra de 100 mi
lhões de toneladas. O aceno dos Governos. como forma de chamar
a atenção para um futuro mais promissor, é sempre feito. natural
mente, apostando na coragem, no estoicismo. na força de vontade
e na teimosia dos agricultores brasileiros que têm permitido supe
rar-se as mais graves crises da nossa sociedade.

Precisava dizer essas palavras, Sr. Presidente, como desaba
fo de um Parlamentar que também se sentiu atingido pela adjetiva
ção irrespom,ável e inconseqüente desse senhor que mais parece
estar sentado em um trono imperial do que ocupando a mais alta
magistratura do Executivo.

Malandro é aquele que não sustenta o que promete; que
burla a propria lei para não resgatar os compromissos assumidos;
que trata irresponsavelmente o único setor que gera riquezas em
qualquer sociedade - a agricultura. A forma como o Governo bra
sileiro está tratando seus produtores primários, sem dúvida nenhu
ma, retrata com exatidão um procedimento malandro, uma visível
atitude de mau-caráter, que não é o comportamento que se espera
de um Governo - autoridade máxima - que se preocupa com o fu
turo deste País e com a superação dos nossos problemas sociais.

Era isso o que precisava dizer, Sr. Presidente, como forma
de tentar, sem maior pretensão, fazer com que pelo menos alguns
que nos acompanham fiquem sabendo que aquela acusação não fi
cou" sem resposta.

O SR. AíRTON DIPP (pDT - RS. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados. o Governo Federal,
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através do Decreto n° 1.330, de 8 de dezembro de 1994, dispôs so
bre a concessão do beneficio de prestação continuada, conforme a
Lei nO 8.742, aos portadores de deficiência e aos idosos com seten
ta anos ou mais. Por esse decreto, para habilitar-se ao benefício de
um salário mínimo mensal, o idoso interessado deveria requerê-lo
ao INSS, o portador de deficiência à Legião Brasileira de Assis
tência - LBA, que está em processo de extinção. Ocorre que os
deficientes fisicos, dos mais diversos Municípios, têm buscando
no Correio um formulário próprio para requerer o beneficio de um
salário mínimo mensal mas, infelizmente, esse formulário não está
à disposição.

Estamos alertando o Governo Federal para que, através de
um outro mecanismo, regularize essa situação, já que essas pes
soas estão praticamente alijadas do mercado de trabalho.

Sr. Presidente, na pr0xitna semana, estaremos votando na
Comissão de Agricultura e Política Rural um requerimento de mi
nha autoria, propondo a criação de uma subcomissão especial de
assuntos ligados ao pequeno produtor. Por que a criação dessa
subcomissão? Porque entendemos que a agricultura, que passa por
um período muito dificil, precisa receber do Governo Federal uma
política clara, objetiva, que defma os meios de a produção ser le
vada a todos os brasileiros e parte dela ser exportada.

No caso do pequeno produtor, temos de ter uma política di
ferenciada. Quem sabe, nesta Casa, através de um fórum, possa
mos elaborar uma política de assistência técnica, de crédito rural,
uma política regional de produção de alimentos que venha a solu
cionar não somente os problemas do pequeno agricultor, mas tam
bém os da produção de alimentos tão necessários a todos os
cidadãos. Talvez até surja a possibilidade da criação de uma secre
taria nacional de política para o pequeno agricultor. Aí sim, so
mando-se os esforços do empresário rural, do pequeno agricultor e
até mesmo dos ocupantes de futuros assentimentos, que deverão
ser criadas através da reforma agrária, poderemos retirar o País'
desta situação indesejável.

O SR. ARNALDO MADEIRA - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma questão de ordem, nos termos do art. 73, inciso
XII, do Regimento Interno. ,

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. ARNALDO MADEIRA (pSDB - SP. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, o Deputado que antecedeu ao último
orador do Pequeno Expediente, usou termos que poderiam ser
considerados descorteses ao se referir à autoridade máxima do
País - o Presidente da República. Por isso, requeiro a V. Ex" que
reveja a intervenção de S. Ex" tendo em vista o que diz o art. 73,
inciso XII, do Regimento Interno.

Não vou voltar ao tema, que já, em sessão anterior, fiz refe
rência ao conteúdo da matéria publicada sobre o pronunciamento
do Presidente da República. Claramente, a imprensa fez uma ila
ção que não está no texto da matéria, pelo menos nos jornais que
li. E como deve haver respeito entre os diferentes Poderes, requei
ro a V. Ex" que faça a análise do pronunciamento do Deputado,
nos termos do que dispõe o Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Solicito à Taqui
grafia que envie à Mesa os termos do discurso do Deputado Jarbas
Lima, para que possamos apreciá-lo e tomar uma decisão definiti
va.

O SR. JARBAS LIMA - Sr. Presidente, peço a .palavra
pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex" a pa
lavra.

O SR. JARBAS LIMA (pPR - RS. Sem revisão do ora
dor.) - Sr. Presidente, ao proceder d",l:sa maneira, embora tenha

todo o respeito pela decisão da Mesa, S. Ex" está fazendo um pre
julgamento. Quero dizer- não na minha defesa, mas najustificati
va do meu pronunciamento - que o que aconteceu foi
simplesmente uma retorsão de uma acusação feita pelo Presidente
e não desmentida por S. Ex"

Se V. Ex" vai examinar o meu discurso, terá de fazê-lo, para
que seja correto e justo, comparando-o com as declarações do Pre
sidente, qu~ chamou esta Casa de ''uma Casa de Deputados malan-
dros". '

Ainda no meio-dia de hoje, na abertura de um seminário
não sei onde, o Presidente voltava a se referir a esta Casa dizendo
que ela tem de se assumir como Poder.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Por gentileza,
Deputado Jarbas Lima, já afirmei a V. Ex" que a Taquigrafia deve
enviar o teor do seu pronu~ciamento e que a Mesa o apreciará e
tomará uma decisão. Quero tranqüilizá-lo dizendo que a decisão
ainda não foi tomanda.Conseqüentemente, contamos com a sua
compreensão e com a sua fidalguia, para que possamos dar conti-

. nuidade à chamada dos oradores ,inscritos, pois ainda temos diver
sos.

O SR. JARBAS LIMA - Sr. Presidente, desculpe-me até a
impertinência, mas quero que V. Ex" entenda que o fato de mandar
processar um expediente com base apenas em uma denúncia de
um Deputado não me parece justo. O que precisa é colocar...

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - É um recurso re
gimental que qualquer Parlamentar tem direito. Amanhã V. Ex"
poderá dispor desse mesmo direito, e a Mesa, no cumprimento de
suas obrigações, acolhe toda e qualquer solicitação neste teor.

Insisto com V. Ex"; a Mesa não tomou decisão nenhuma, a
não ser a de solicitar à Taquigrafia o envio do pronunciamento fei
to publicamente nesta Casa.

O SR. JARBAS LIMA -Para ajudar a Presidência, eu não
retiro uma vírgula do que disse. (palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Dando continui

dade ao Pequeno Expediente, convido o ilustre Deputado Paes
Landim, do PDL, do Piauí, a fazer uso da palavra, por concessão
do Deputado Wilson Campos.

O SR. PAES LANDIM (Bloco/PFL - PL) - Sr. Presidente,
'Sr"s e Srs. Deputados, desejaria aqui assinalar a presença no cerra
do piauiense, no domingo passado, do eminente Senador José
Eduardo de Andrade Vieira, Ministro da Agricultura, juntamente
com o Presidente do Banco do Nordeste, Dr. Byron Queiroz, a
convite do Sr. Governador Moraes Sousa.

Visitamos uma grande parte do cerrado, na região de Uru
çuí, e duas fazendas chamadas Canel e Saponga, quando oficial
mente teve início o cultivo da soja no cerrado piauiense.

Quero expressar a plinha admiração pelo conhecimento do
Ministro José Eduardo Vieira e o entusiamo que S. Ex" e o Presi
dente do Banco do Nordeste demonstraram em relação à impor
tância do cerrado, e dizer que o Sr. Ministro da Agricultura
mostrou que, efetivamente, tem intimidade C(pm a agricultura bra
sileira. Fez questão de caminhar algum; quilômetros, verificando
de perto as plantações de soja e outros, produtos do cerrado
piauiense, e demonstrou ainda a sua habilidade em lidar com os
utensílios, quando por conta própria resolveu, pegar uma colheita
deira, uma máquina agricola imensa e, ele mesmo, no cerrado,
participou também do cultivo da soja. Foi uma viagem importante
e tenho certeza de que ela irá resultar em benefício para o meu Es
tado.

O Sr. Ministro ouviu várias reclamações, sobretudo no que
diz respeito à BR-135, que liga o cerrado da Bahia ao cerrado
piauiense escoando a produção do cerrado piauiense em direção
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ao Norte/Nordeste e ao Sul do País. A estiada encontra-se em con
dições precárias. Estive há poucos dias com o Ministro Odacir
Klein e fiz-lhe depois uma carta fazendo um apelo para que o G0
verno Federal tornasse sem efeito aposto a minha emenda de 14
milhões de reais para completar a conclusão da BR-135, no trecho
que liga Barreiras, na Bahia, à fronteira com o Piauí, e, ao mesmo
tempo, solicitando providências para a manutenção da estrada, que
se encontm em situação precária.

A produção encontm-se estmngulada, de certa maneira, por
problemas de estmdas. O Governador do Piauí, OI. Moraes Sousa,
ficou de convidar pessoahnente o Ministro Odacir Klein para que
conheça a estmda do cerrado, que poderia se chamar "a rodovia do
cerrado". Espero que S. Exa se sensibilize com a importância dessa
rodovia para a produção agrícola do meu Estado e de todo o cerra
do, que envolve a Bahia, o Piauí, Tocantins e parte do Maranhão.
Fico animado porque sei também do interesse demonstrado a esse
respeito pelo eminente Governador da Bahia, Sr. Paulo Souto.

Sr. Presidente, hoje li no Jornal do Brasil que Normas
Borlaug. Prêmio Nobel da Paz de 1970; disse que o cerrado é o fu
turo da humanidade e que toda a alimentação do mundo, no século
XXI, será fornecido pelo cerrado. Ao mesmo tempo, durante vôo
que sobrevoava o verde do cerrado piauiense, o Ministro da Agri
cultura recomendou ao nosso Governador que administre, através
do órgão do Estado responsável pela terra, a preservação da natu
reza do cerrado, que evite a plantaçãó ao redor dos elevados da
quela vegetação, a fim de evitar a deterioração da terra e outros
mecanismos destmidores da natureza.]Fico muito satisfeito que,
coincidentemente com o pensamento do Ministro José Eduardo
Vieira - o que mostra a sua intimidade com a agricultura e o seu
conhecimento profundo da natureza'- o Premio Nobel da Paz, on
tem, em São Paulo, tenha feito a seguinte observação, que consi
dero muito importante:

"As regiões montanhosas, ou de manejo agrícola
mais complicado, poderiam ser preservadas para manter
a flora e a fauna."

Ressalto também a importância daquela viagem, e estou
certo de que o Ministro José Eduardo Vieira será um grande aliado
do cerrado piauiense como Byron Quejroz, que, além de um em.
presário vitorioso, tem uma grande visão, do Brasil, da sua estmtu
ra política e social. Tenho certeza de que S. Exa vai revolucionar
as políticas agrícolas do Banco do Nordeste em relação ao cerrado.

Permita-me, Sr. Presidente, por f!Dl, um depoimento fazen
do justiça ao Presidente Fernando Henrique Cardoso.

O Ministro José Eduardo Vieira relatou, a respeito do episó
dio da imprensa a que o nosso colega exaltadamente se reportou,
que sabe que a interpretação que a imprensa deu foi radical. O Pre
sidente disse que lamentavehnente a derrubada do veto pelo Con
gresso não iria beneficiar os pequenos produtores rurais; apenas
uma pequena minoria seria beneficiária desse gesto do Congresso
Nacional. E essa minoria, sim, seria a minoria que não queria
cumprir seus compromissos bancários. Não me parece que a inter
pretação perfeita das palavras do Sr. Presidente da República atin
gisse propriamente o Congresso Nacional, e sim aqueles
agricultores de grande porte que não costumam cumprir seus com
promissos com o Banco do Brasil.

Foi essa a interpretação que o Ministro José Eduardo Vieira
deu, no cerrado piauiense, no domingo passado.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A Mesa toma co
nhecimento de que o segundo orador do Grande Expediente, ilus
tre Deputado Antônio dos Santos, do BlocdPFL, do Ceará, não
poderá utilizar-se do tempo a ele determinado.

Em conseqüência disso, apelo ao ilustre Deputado Marcelo

Deda, do Pf de Sergipe, para que, como primeiro inscrito, concor
de com a prorrogação do Pequeno Expediente, por mais trinta mi
nutos, o que facilitarla a coordenação do nosso trabalho e daria
oportunidade amais alguns inscritos.

Com a palavra o nobre Deputado Confúcio Moura.
O SR. CONFúCIO MOURA (pMDB - RO. Pronuncia o

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, o G0
verno Fernando Henrique Cardoso merece o aplauso do povo de
Rondônia, pelas suas iniciativas no campo da reforma agrária.
Rendo respeitosa homenagem à ação do Presidente que cumpre
seu programa de campanha. Estendo também este registro ao Mi
nistro da Agricultura e ao Presidente do !ncra, que executam a re
forma agrária com determinação.

Através de vários decretos publicados no Diário Oficial da
União no dia 25 de março último, o Exmo Sr. Presidente da Repú
blica declarou de interesse social, para fms de reforma agrária, di
versos imóveis, totalizando aproximadamente 1 milhão de
hectares, dos quais cerca de 90 mil hectares no Estado de Rondô
nia, abrangendo as glebas União, Cabeceira, São Pedro e Nova
Vida e Cajazeiras, numa clara demonstração de vontade política
em atender os desprovidos.

O meu Estado teve um crescimento vertiginoso nos anos
70, quando o !ncra iniciou a implantação de projetos de coloniza
ção para assentamento de famílias de "sem-terras", que vindos de
diversos outros Estados, para lá se dirigiram levando consigo a es
perança de dias melhores.

Na década de 80, devido às dificuldades econômicas, os in
vestimentos nas ações fundiárias foram sensivehnente reduzidos,
limitando as ações do órgão gestor - o !ncra - que, sem os recur
sos necessários, limitou-se a criar os Projetos de Assentamentos
Dirigidos, cuja concepção contemplava apenas a distribuição de
terras e algumas atividades de infra-estrutura. Hoje, decorridos
quase 15 anos, em vários deles ainda não foram totahnente cons
truídas as estradas de acesso aos lotes.

Sr. Presidente, sros e Srs. Deputados, atualmente existem
em Rondônia cerca de 4 mil famílias de sem-terras, instaladas em
acampamentos, ou simplesmente vivendo em péssimas condições
nas periferias das cidades, aguardando uma ação mais efetiva do
Governo Federal.

No fmal do Governo do Presidente Itamar Franco, mais
precisamente em dezembro de 1994, foram desapropriados quase
150 mil hectares na região, compostas pelas glebas Rio Branco,
São Sebastião 11, Aquidaban e Campo Novo, onde o !ncra preten
de assentar cerca de quatro mil famílias de agricultores. Porém, até
hoje as atividades de assentamento dos colonos não foram inicia
das.

Há necessidade de maior participação do Judiciário sob
pena das áreas expropriadas serem objeto de invasões indiscrimi
nadas de latifundiários insaciáveis que, em face da demora, vêm se
locupletando com a retirada de madeiras nobres, e querendo carac
terizaruma posse que devemos repudiar.

Os colonos estão apreensivos com a demora nas ações ajui
zadas e que estão inconclusas temendo perder mais um ano de sa
fra e perdurarem na incerteza em que se encontram. Em
conseqüência, conclamo o !ncra e o poder Judiciário de Rondônia
para que numa parceria em prol da justiça social constmam a solu
ção para propiciar o imediato assentamento de novos colonos e re
gularizem os pequenos posseiros existentes.

Vejo que a fixação do homem ao campo, oferecendo-lhe as
condições necessárias para ali viver, com a posse da terra, a escola
para os ftlhos, a saúde, as estmdas e incentivo de crédito, consti
tui-se a base fundamental, para se corrigir as injustiças sociais e
conseqüentemente reduzir a marginalidade e a miséria nos grandes



Abril de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção 1) Quinta-feira 13 6373

centros urbanos.
Parabenizo, portanto, o Exmo Sr. Presidente da República,

por estar começando bem a sua política de refolIllll agrária.
O SR. EDSON EZEQUIEL (pDT - RJ. Sem revisão do

orador.) - Sr. Presidente, sxas e Srs. Deputados, recuso-me a acre
ditar que o Exmo Sr. Presidente da República, Femando Henrique
Cardoso, tenha dito, confozme divulgado por noticiário de TV, de
ampla audiência, que não estava tendo problemas com os chama
dos "pedidos de varejo". Na verdade, teria dito o Sr. Presidente
que seria mais fácil se tivesse o poder de conceder títulos de no
breza, como duque, duqueza e outros. Neste caso, "os Congressis
tas ficariam muito mais satisfeitos".

Prefrro acreditar que tudo isso é um ruído de comunicação.
Primeiro, porque estaria denegrindo nosso Congresso. Segundo,
porque estaria dando razão àqueles que comparam o Presidente da
República a um imperador ou a um rei.

O ExmO Sr. Presidente e o Exmo Ministro José Serra, que
cortou as emendas orçamentárias dos Deputados, precisam enten
der que nós sabemos perfeitamente que nossas principais funções
são as concernentes à legislação e à fiscalização e controle. Na
verdade, gostaríamos de ver o Sr. Ministro José Serra exercendo
suas ações com a mesma energia e estratégia com relação aos des
vios ocorridos no Fundo Social de Emergência, amplamente divul
gados pela imprensa.

Entretanto, somos representantes dos que nos elegeram, e
mais que um dever é uma obrigação lutar para ajudar no equacio
namento dos sérios problemas que afligem nossa região e nosso
Estado, mediante ações legitimas e fundamentadas.

Vejam meu caso particular: sou ex-Prefeito da cidade de
São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a 15" maior cidade do País em
população, com cerca de 500 mil eleitores. Saí da prefeitura após
cumprir integralmente o mandato com cerca de 86% de aprovação
popular, tendo ajudado a eleger o meu sucessor. Posteriormente,
recebi votação expressiva na cidade e cidades vizinhas na eleição
para D~utadoFederal, atingindo cerca de 55 mil votos.

E natural que peça, lute e conte com a compreensão do Po
der Executivo Estadual e Federal para os nossos problemas con
cretos, tais como:

a) construção de um hospital geral no Município, que conta
apenas com uma rede de unidades de saúde, construídas e pratica
mente mantidas com recursos municipais, em face da inadequação
ainda vigente no que conceme aos critérios, e ao volume de recur
sos e à época de repasses do SUS; b) aproveitamento da baía de
Guanabara, propiciando a ligação, via barcas, São Gonçalo - Pra
ça XV, no Rio, desafogando inclusive a ponte Rio Niterói, que
vive congestionada; c) ampliação do sistema de abastecimento e
tratamento de água conhecido como Imunana-Marangal, o que be
neficiaria as cidades de São Gonçalo, Niterói e ltaboraí, que juntas
possuem cerca de 2 milhões de habitantes; d) ligação via transpor
te de massa entre ltaboraí, São Gonçalo e Niterói; e) apoio às gri
tantes necessidades nas áreas de saneamento e habitação popular
existentes na região.

Na verdade, embora reconheçamos a importância da Cidade
Maravilhosa, nossa capital, e apoiemos integralmente todas as
ações que objetivam seu desenvolvimento e melhoria do padrão de
qualidade de vida, que repercutem em nível nacional e internacio
nal, precísamos lembrar, até para não vermos aprofundadas as de
sigualdades sociais, que nosso querido e antigo Estado do Rio de
Janeiro existe, precisa, espera e merece a atuação do Governo Fe
deral.

Sr. Presidente, não consigo entender a lógica da equipe go
vernamental no que concerne às emendas constitucionais. Não
adianta tapar o sol com a peneira. Estamos há vários meses conse-

cutivos COOl déficit na balança comercial, na balança cambial, com
saldo negativo na poupança, para não falar no milagroso remédio
sempre usado de aumentar as taxas de juros, com o argumento de
conter o consilmo e manter a inflação comprimida, como se fora
uma mola, esquecendo os efeitos desastrosos no incentivo à pro
dução. Estamos convivendo com uma dívida interna da ordem de
60 bilhões de dólares e uma reserva que caiu de cerca de 42 bilhõ
es de dólares, no início do Plano Real, para cerca de 30 bilhões de
dólares. Neste contexto é consenso, quanto à prioridade, a reforma
tributária e fiscal. No entanto, prefere o Governo tentar derrubar
benefícios adquiridos. Prefere o Sr. Presidente quebrar benefícios
de aposentados e pensionistas, como se esses fossem os culpados
de desvios, sonegações e irregularidades ocorridos nos cofres da
Previdência, ou, então, remeter a esta Casa, sem qualquer argu
mentação convincente, dadas as projeções futuras, emendas que
ferem conquistas que, em nossa visão, são fruto da luta do nosso
povo e fazem parte do seu patrimônio. Tais emendas dizem respei
to a questões estratégicas, e as mudanças propostas podem até pre
judicar irremediavelmente nossa soberania nacional futura, como
nos casos do monopólio do petróleo, da navegação de cabotagem,
das telecomunicações e do conceito de empresa brasileira.

Sr. Presidente, não faço essas observações com o intuito de
apenas criticar, mas no sentido de pedir a Deus que ilumine nosso
Presidente, para que S. Ex" possa amadurecer essas questões, tal
vez submetê-las a um referendo da população. Alguns Parlamenta
res dizem que fomos eleitos para decidir. Entretanto, a própria
Constituição, no seu art. 10, parágrafo único, estabelece, sabiamen
te, que "todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de
representantes eleitos" - ou seja, nós Parlamentares - "ou direta
mente, nos tezmos da Constituição".

Cautela, água benta e precaução nunca fIzeram mal a nin
guém. Não podemos, em nome da pressa ou de interesses outros,
tomar decisões que possam prejudicar o futuro de nossas crianças
e jovens, enfun, da nossa Nação. Repito: que Deus ilumine o Sr.
Presidente e toda a sua equipe, pois o povo está cansado de frus
trações.

O SR. OSVALDO REIS (pP - TO. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. presidente, Sf"s e Srs. Deputados, o Grande Orien
te do Brasil, primeira potência maçônica da América Latina, fun
dado em 1822, criou a Ação Paramaçônica Juvenil, por intermédio
da soberana Assembléia Federal Legislativa, em 1983. Regula
mentada em 1985, completa dez anos de efetivo serviço prestado à
Nação brasileira no dia 13 de abril corrente.

Como guia e mestra de civismo, a Maçonaria - ordem su
blime, milenar e universal - não descurou deste valioso patrimô
nio da Nação brasileira que é a juventude, incomparável peça de
substituição dos valores em todos os campos de todos os saberes e
atividades da Pátria.

A APJ, assim carinhosamente conhecida nos meios juvenis,
é considerada o projeto moçônico do século e tem por finalidade
congregar, orientar e promover, em ambiente saudável, o desen
volvimento de dons e vocações dos descendentes dos maçons, es
tendendo os laços da união fraternal de sua atividade a outros
jovens, fIlhos de cidadãos de nossa terra.

Em duas oportunidades ao longo desses dez anos, através
de O Preceptor, seu primeiro órgão oficial de divulgação, foram
elaborados dois editoriais em inglês, francês, espanhol e alemão,
remetidos a todas as lojas maçônicas do 1l1undo que mantêm Tra
tado de Amizade com o Grande Oriente do Brasil.

A APJ, assim, transcende as fronteiras do País, de modo al
tamente positivo para a naóonalidade.

Transcrevemos, ipsis litterls, por oportuno, da "História do
Grande Oriente do Brasil", de autoria do Dr. José Castellani, às
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páginas 3511352, a conceituação desse eminente historiador pátrio, O SR. HERMES PARCIANELLO (pMDB - PRo Sem re-
posta nos seguintes termos: visão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, ontem,

liA Ação Paramaçônica Juvenil- APJ, na realida- abordamos assunto consoante à Universidade do Oeste do Paraná,
de, representou uma proposta diferente de tudo o que já que tem sede no Município de Cascavel e mais três campi: o de
havia sido feito, nos círculos maçônicos, em benefício Toledo, o de Marechal Cândido Rondon e o de Foz do Iguaçu. A
da formação da criança e do jovem. Universidade - consolidada após anos de luta - foi criada pelo ex-

Diferente, por ser uma organização eminentemen- Governador peemdebista Mário Pereira, no fmal do ano passado, e
te brasileira, agindo de acordo com os costumes e a for- reconhecida pelo Ministério da Educação, na mesma época, pelo
mação do povo brasileiro, sem práticas importadas de ex-Ministro Murilo Hingel, alcançando com isso a autonomia a
meios sociais totalmente diferentes do nosso. que se refere o art. 207 da Constituição Federal.

Diferente, por procurar reunir, na faixa etária dos Eis que, para nossa surpresa, para sulpresa dos estudantes,
sete aos vinte e um anos, fIlhos e fIlhas de maçons, as- da sociedade organizada de Cascavel e do oeste do Paraná - região
sim como outros jovens da familia dos obreiros e, tam- que contempla mais de 1 milhão e 500 mil pessoas, com mais de
bém, aqueles ligados a estes, ou sob sua influência. 56 Municípios -, de todo o Paraná e, de resto, das cabeças pensan-

Diferente, por procurar desenvolver um ambiente tes deste Brasil, nossa universidade está sendo solapada pelo cor
favorável ao desenvolvimento físico, mental, social e es- porativismo odioso, pela intromissão indevida dos médicos e dos
piritual dos jovens, proporcionando-lhes uma comple- ,dentistas do Estado.
mentação educacional, com base na doutrina maçônica Queremos fazer uma ressalva dos profissionais de Cascavel
tradicional e consuetudinária. e da região oeste, que estão participando da luta pela universidade,

Diferente, porque, já atuando a partir da mesma mas queremos deixar registrados nossa indignação e nosso protes
faixa etária dos lowtons - que é dos sete aos quatorze to contra a atitude abominável do Conselho Regional de Medicina,
anos - auxilia na formação destes, sem abalar a tradicio- do Conselho Regional de Odonotologia e da Associação Médica
nal instituição da adoção dos fIlhos dos maçons, a qual do Paraná, que entraram na Justiça para frustar o sonho da juven
já existe há mais de trezentos anos. tude do oeste paranaense e conseguiram, ainda que liminarmente,

Diferente, porque influi na formação escolar, no abortar a inscrição dos aprovados no vestibular.
relacionamento com a família e nos projetos e objetivos Existe em Cascavel uma situação de comoção social, com a
de vida de seus filiados. possibilidade de violação da ordem pública, em virtude do posi-

Diferente, sobretudo, por se dedicar à educação cionamento da Justiça de conceder liminar favorável aos médicos
integral e integrada: promovendo atividades atinentes a e aos dentistas que não querem a criação de vinte vagas de Medi
prática da moral, do civismo e da ética; desenvolvendo a cina e vinte de Odontologia.
teoria dos esportes e estimulando e promovendo as prá- Achamos que os médicos e os dentistas estão preocupados
ticas esportivas; desenvolvendo o gosto pela leitura e com a concorrência, com o mercado de trabalho. É o cOIPOrativis
promovendo a formação ~terária; promovendo estudos mo odioso, de visão estreitra, mas que pode fazer com que esta
político-sociais, que proporcionem o conhecimento dos Casa repense a intromissão desses Conselhos em coisas organiza
mecanismos de governo e das formas dos Poderes cons- das pela própria sociedade. Acho que os médicos e os dentistas
tituídos; desenvolvendo atividades humanísticas, con- não podem frustrar os sonhos da juventude brasileira. Os Conse
cementes à Literatura, à História, à Antropologia, à lhos não podem ter força suficiente para fazer estremecer o art.
Poesia, à Lingüística, às Artes Plásticas e Ciências. 207 da Constituição Federal, que consagra textualmente a autono-

Tendo como meta o aperfeiçoamento do cOIPO e mia das universidades.
do espírito, a APJ procura desenvolver no menino e na O Decreto n° 1.303, em seu art. 7°, diz que para criação de
menina, no rapaz e na moça, o espírito de solidariedade, novos cursos na área da Medicina as universidades deverão ouvir
de ética, de companheirismo, de lealdade, de amor ao o Conselho Nacional de Saúde. É o caso dos dois cursos que cita
próximo, de responsabilidade social, de coletividade, de mos. Mas um·decreto é uma determinação infralegal e não pode
meme sã em coIPO saudável, para que eles possam tri- ser superior a uma lei ortinária, tampouco a um dispositivo consti
lhar os caminhos da virtude, da Honra e da Dignidade, tucional.
influenciando, decisivamente, quando adultos, os desti- Portanto, Sr. Presidente, solicitamos aos Ministérios da
nos da nação e do mundo, para o bem- estar da Humani- Educação e da Saúde que baixem novo decreto eliminando o art.
dade". 7° do Decreto nO 1303, -de forma a ficar assegurada a autonomia

A Maçonaria, através do Grande Oriente do Brasil, esteve da Universidade do Oeste do Paraná, que tem sede em Cascavel e
presente nos principais episódios de nossa História, Credora pois abrange três outros Municípios: Marechal Cândido Rondon, Tole
de gratidão por sua inteligência e seus heróis, faz de novo brilhar do e Foz do Iguaçu.
sua estrela de prima grandeza cívica por intermédio de uma insti- Sr. Presidente, são esses os nossos veementes protestos. Se
tuição modelar, que merece também o maior respeito e estímulo porventura não conseguirmos sensibilizar os Ministros citados, ba
de todos os brasileiros e de todos os poderes constituídos, até por veremos de procurar entendimento com as bancadas desta Casa
uma questão de patriotismo. para, se possível- é quase um pensamento utópico, mas pode ser a

De parabéns a Maçonaria brasileira, na pessoa do Soberano única alternativa -, aprovarmos decreto legislativo para eliminar
Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil, Desembargador Fran- esse odioso artigo, que frustra o sonho da Universidade de Casca
cisco Mutilo Pinto, que se empenha patrioticamente na continuida- vel, no Paraná, e de outras universidades que virão ao longo do
de deste trabalho de interesse nacional. Tempo.

De parabéns os apejotistas pela elevada conduta, plena de O SR. ANTÔNIO BRASIL (PMDB - PA. - Pronuncia o
exemplos a serem seguidos, esperançosas chamas de pura brasili- seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, lemos,
dade, de amor ao Brasil. ouvimos e assitimos durante os últimos dias, na imprensa escrita,

Era,o que tinha a dizer. falada e televisionada, manchetes e noticiários a respeito de abor-
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recimento do Sr. Presidente da República com os primeiros acon
tecimentos após o envio ao Congresso Nacional das propostas de
emenda à Constituição.

Os movimentos populares organizados que se mannestaram
em frente ao Congresso Nacional e durante as visitas do Presiden
te ao Rio de Janeiro, a Fortaleza e, mais recentemente, ao Recife;
o desmembramento da proposta de emenda à Constituição sobre
Previdência Social na Comissão de Constituição e Justiça e de Re
dação da Câmara; a votação pelo Senado Federal dos juros máxi
mos de 12%; as repercussões no Senado e na Câmara da Medida
Provisória nO 935/95, também sobre Previdência Social; as especu
lações com o dólar americano e a derrubada do veto relativo à TR
mostraram claramente ao Palácio do Planalto que certas mudanças
de princípios constitucionais e a condução da política econômico
financeira não serão aceitas sem o devido debate e aprofundamen
to das questões, inocentemente imaginadas fáceis pela tecnologia
palaciana.

Deve-se creditar ao Poder Executivo, Sr. Presidente, a ten
tativa inicial de discutir com os partidos políticos as modificações
da Constituição que seriam propostas.

Procurou-se "costurar" o apoio político com os partidos que
dizem apoiar o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardo
so: PSDB, PFL, PMDB, PTB e PP.

Novamente a inocência dos neófitos políticos do Planalto
imaginava que este apoio seria incondicional.

Suponho, como político novo no Congresso, que os tecno
cratas e assessores palacianos imaginassem fáceis as mudanças
pretendidas e que o apoiamento dos partidos seria incondicional.
Não concordo, porém. que o Presidente Femando Henrique Car
doso, político de ''longo curso", social-democrata, culto, de forma
ção acadêmica e conhecedor de métodos dialéticos, aos primeiros
embates e divergências venha a público, com pensamento mais
para Ciro Gomes do que para Presidente da República, dizer que
existeni "alianças espúrias" intenciosamente "montadas" para de
sestabilizar o seu Governo, que tem o respaldo das urnas e o cré
dito do Plano Real.

A votação dos juros máximos de 12%, Sr. Presidente, não
deve ser entendida por S. ExA como contrária aos interesses dos
brasileiros. Quando muito, é contrária aos pensamentos dos técni
cos da área econômica que ocasionalmente estão à frente do seu
Governo. Outros técnicos são capazes de combater essa teoria com
a mesma ênfase com que sua equipe econômica hoje a defende.

Não se compreende, por outro lado, que 22 Senadores favo
ráveis à manutenção dos 12% de juros sejam taxados levianamente
de fisiologistas ao divergirem da opinião palaciana, considerando
se que na quase totalidade dos países desenvolvidos os juros máxi
mos não ultrapassam os 12%. A discussão sobre se isso deve
constar da Constituição, da legislação infraconstitucional ou de
instruções de política monetária e econômica não modifica o méri
to, simplesmente tipifica a sociedade brasileira, que é representada
pelo Congresso Nacional e acredita ser a Constituição o disploma
adequado, para que se evitem futuras mudanças do princípio.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, sou Deputado do
PMDB. Partidário, de'lO apoiar o Governo nas reformas pretendi
das. Porém, declaro que meu apoio pessoal não é incondicional,
nem minhas prováveis críticas ao Governo serão radicais, se.ctárias
ou demoagógicas. Acompanharei o Governo de Fernando Henri
que Cardoso nas mudanças pretendidas, desde que debatidas,
aprofundadas e estudadas para que minha consciência possa hon
rar aqueles que emmim acreditaram.

Era o que tinha a dizer.
O SR. DOMlNGOS LEONELLI (PSDB - BA. Sem revi

são do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pretendia fazer

hoje um registro sobre a cidade de Salvador. Entratanto, o que
ouvi neste plenário me obriga a apresentar à Casa uma reflexão so
bre as relações do Congresso Nacional com o Presidente da Repú
blica.

Ouvi de vários Deputados reclamações e até uma certa in
dignação em relação às palavras do Sr. Presidente da República no
que diz respeito a0S ruralistas que aqui aprovaram, numa manobra
parlamentar eficaz, os seus interesses corporativos.

Parece-me que se pretende do Presidente da República não
uma posição democrática, aberta, de um Presidente que foi Parla
mentar, aprecia a democracia, disputa as suas idéias e discute sin
cera e francamente com o Congresso Nacional, mas sim uma
posição imperial, em que a sua fala signifique sempre uma pontifi
cação final. O Presidente tem insistido em que as suas teses devem
merecer discussão, e que quem pretende persuadir admite ser per
suadido. O Sr. Presidente da República tem adotado' uma posição
democrática, adequada a um. líder democrático; tem exposto as
suas opiniões e se exposto, em nome de suas idéias e proposições.

Falo à vontade, da posição de uma secção do PSDB que não
apoiou a coligação que elegeu o Presidente da República. Não vo
tei no atual Presidente da República, mas considero que o Brasil
tem hoje um Presidente democrata e aberto ao diálogo.

Não consigo ter saudades do reinado de Geisel, quando o
Presidente dava sempre a última palavra - e depois, quem discor
dasse muitas vezes ia para a cadeia ou era processado imediata
mente.

O Presidente tem sido sincero e demonstrado a sua justa in
satisfação, em alguns casos, e agido equivocadamente. em outros.
A meu ver, S. ExA compreendeu mal a aliança que fez, e depositou
em alguns aliados uma esperança e uma confiança que não deveria
depositar.

Tenho a í.Ip.pressão de que a direita que compôs a aliança
que elegeu Fernando Henrique está deliberadamente criando difi
culdades para quebrar as pernas do Governo e mantê-lo, posterior
mente, dócil e envolvido, como fez com tantos outros.

Acredito que o Presidente da República compreenderá as
razões do Congresso Nacional, inclusive quando este contrariar as
suas idéias, e conviverá democraticamente com o aperfeiçoamento
de suas proposições.

Como membro do PSDB, apresentei propostas concretas de
aperfeiçoamento de algumas emendas constitucionais, e está agora
tramitando uma idéia nova a respeito da questão do monópolio es
tatal do petróleo que não corresponde à proposição do Gov'.lrno.
mas que possibilita uma abertura, a meu ver, que mantém a sobe
rania nacional.

É absolutamente legítimo manifestar discordância sobre
proposições governamentais, mas não creio, Sr. Presidente. que
seja correto fazê-Io com pedradas nas ruas, tampouco com falsa
indignação na defesa incondicional de alguns fazendeiros, de al
guns grandes latifundiários - que, como a Casa bem sabe, real
mente não pagam suas contas no banco por décadas e décadas;
que desviaram recursos da SUDENE para aplicá-los em atividades
cujas contas nunca foram apresentadas. Milhões de dólares foram
retirados dos cofres públicos, do suado dinheiro do povo, e nunca
tiveram retomo. (palmas.)

O SR. MIGUEL ROSSETTO (PT - RS. Pronuncia o se
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, no dia 1°
de janeiro de 1995 o País assistiu à posse do novo Presidente. As
sistiu a este Presidente dedicar o seu Governo a retirara da indi
gência milhares de brasileiros excluídos dos mercados de trabalho
e de consumo e ouviu-o dizer que gerar empregos e justiça social
seria a sua prioridade nO 1.

No dia 8 de março de 1995 o Governo editou a 'Medida Pro-
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visária de nO 935, prevendo a apropriação pelo caixa do Tesouro
de recursos do FAT e da Previdência Social. Diante da enorme
reação da sociedade e desta Casa o Governo anunciou um recuo
na sua intenção de fmanciar seus furos de caixa com o dinheiro da
seguridade. Mas para nossa surpresa, no dia 30 de março de 1995
o Governo voltou a editar medida provisória sobre o terna.

Tratarei, a partir de agora, das mudanças pretendidas pela
MP em relação ao Fundo de Amaparo ao Trabalhador.

Neste aspecto. a MP 964 foi além da própria pretensão ini
cial de modificar os prazos de repasse da arrecadação do PISIPA
SEP do Tesouro para o FAT, como também pretende apropriar-se
dos saldos deste Fundo.

Se não, vejamos: a previsão de 1uTecadação do Pl<;IPASEP
para o ano de 1995 girú 61ll tomo de 6 bilhões de reais. Destes re
cursos, 2,4 bilhões são destinados ao BNDES: 1,9 bilhão são des
tinados a cobrir os gastos com o pagamento do beneficio do
seguro-desemprego. e outros 500 milllões são para o pagamento
do abono. totalizando gastos estimados de 4,8 bilhões de reais.

Resta, portanto, um saldo de 1,2 bilhão. de reais/ano, que
passa, com a MP. diretamente ao Tesouro.

Esses recursos seriam suficientes, por exemplo, para gerar
mais de um milhão de operações de crédito a valores médios de
mercado, suficientes para a geração de cerca de três milhões de
empregos, com um impacto previsto de 30% sobre a taxa de de
semprego hoje existente.

A MP nO 964 fere a Constituição, que em seu art. 239 vin
cula a arrecadação do PISIPASEP aos programas do FAT; fere a
legislação que regulamenta a forma, os prazos de repasse e a desti
nação dos recursos; fere o programa e o discurso do Governo elei
to; mas fere, acima de tudo, a consciência de quem se pretende
solidário com o quadro de miséria em que vive milhões de brasi
leiros.

Pelo exporto, estaremos entrando junto ao STS com Ação
Direta de Insconstitucionalidade da MP n° 964, solicitando a sus
pensão imediata de seus efeitos. Estamos também apresentando à
Comissão de Trabalho desta Câmara requerimento de cónvocl!ção
do Sr, Mmllo Portugal, Secretário do Tesouro; do Presidente do
Conselbo Dôlibcrativo do Fundo de Amapam ao Trabalhador, Sr.
Lúcio Belantani, e do Presidente do Fórum dos Secretários Esta
duais do Trabalho, Sr. Eliseu Padilha, para que sejam esclarecidas
todas as conseqüências desta medida.

Já apresentarrlos emendas a estas deformações pretendidas e
esperamos a instaJação imediata da Comissão Especial para apre
ciação da matéria.

Questionaremos também a medida junto ao TCU, que já se
havia pronunciado contrariamente à apropriação destes recursos
para fins diversos dos previstos em lei, por ocasião do Governo
Collor.

Sabemos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que estes recur
sos, preciosos para uma política efetiva de emprego e renda, irão
financiar a sustentação de uma política suicídia de juros, que pres
siona ainda mais o mercado de emprego.

Se os recursos do Fundo Social de Emergência acabaram
por frnanciar a compra de goiabada para o Governo, assistiremos
os recursos dos desempregados a [manciar o queijo. Por isto, ire
mos até as últimas conseqüências na defesa de uma política de em
prego e de combate à exclusão que evite que tenhamos um País
ainda mais injusto e perverso do que o que temos hoje.

O SR. ADYLSON MOTTA - Sr. Presidente, peço a pala
vra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. lixa a pa
lavra.

orador.) - Sr. Presidente, como hoje não há Ordem do Dia, não ha
verá o período de apresentação de proposições?

Qual é a previsão de trabalho, em tcrmos de sessão delibe
rativa?

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Às 16h. Vamos
dar a palavra, agora, ao único orador inS( .do para o Grande Expe
diente, que disporá de vinte e cinco minutos na tribuna.

O SR. ADYLSON MOTTA - Mas não há Ordem do Dia
hoje?

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - A ordem do Dia
será dedicada ao recebimento de proposições, de emendas e de re
cursos.

O SR. ADYLSON MOTTA - Mas o trabalho normal seria
apenas na próxima terça-feira? É apenas para minha informação:
segunda-feira não há sessão de deliberação e amanhã não há ses
são?

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - O Plenário deci
diu ontem a não realização de sessão amanhã.

O SR. ADYLSON MOTTA - Agradeço a gentileza. Apre
sentarei minhas proposições na próxima terça-feira.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a pala
vra ao Sr. Hugo Bieh!.

O SR. HUGO BlEHL (pPR - SC. Pronuncia o seguinte
discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, quero destacar
nesta Casa um acontecimento de especial significado para o setor
comercial do próprio Município de Chapecó, pólo econômico e
cultural do grande Oeste de Santa Catarina: a inauguração do re
cém-construído Centro de Formação Profissional do SENAC, o
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial.

O SENAC está presente na viM chapecoense há 17 anos,
mas a partir de agora sua atuação será mais ampla e propedêutica,
em razão de dispor das melhores estruturas físicas e equipamentais
disponíveis neste sistema nacional de formação de recursos huma
nos para o setor terciário de nossa economia.

O centro de formação foi edificado à Rua Castro Alves, nO
298-E, no Bairro São Cristovão, com a área construída de 1.600
metros quadrados. Trata-se de um dos mais belos conjuntos arqui
tetônicos de Chapecó, formado por auditório com 127 poltronas e
todos os recursos audiovisuais existentes, salas ambientes para
cursos de capacitação e de especialização nas áreas de administra
ção, comunicação, hotelaria, nada & beleza, saúde, informática e
artesanato.

O CFP possui também laboratório de idiomas, salas para
cursos nas áreas de hotelaria e restaurante, propaganda e IIllIIke
ting, fotografia e de telefonistas. A unidade do SENAC oferecerá,
ainda cursos nas áreas de hotelaria e restaurante, propaganda e
marketing, fotografia.e de telefonistas. A unidade do SENAC ofe
recerá, ainda, cursos pÍrra aperfeiçoamento de pessoal de nível di
retivo e gerencial.

Com essa estrutura, operará um estabelecimento moderno,
excepcionalmente projetado e equipado com avançados recursos
tecnológicos, capaz de proporcionar preciosas opções de formação
profissional, que qualificação e aluno para as melhores chances do
mercado de trabalho de Chapecó e de Santa Catarina. A par das
melhorias físico-estruturais, o novo centro torna-se sinônimo de
mais vagas, cursos diversificados e sintonizados com a necessida
de do mercado e ensino técnico de alto nível.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial foi criado
em 10 de janeiro de 1946, e nesses 49 anos tem cumprido com
inusitada efrciência seu papel de instituição de caráter privado e
objetivos públicos, subvencionado por empresas comerciais e
prestadoras de serviços que contribuem com 1% sobre a folha de

" • 'i''' ,] "-'Y'C"]!enção do sistema. Em



Abril de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção I) Quinta-feira '13 6377

Chapec6, atua desde 1978 com agência de formação profissional,
elevada, agora, à categoria de centro de formação, beneficiando
uma parcela ainda maior de candidatos e primeiro emprego, ocu
pantes de postos de trabalho em busca de apetfeiçoamento, desem
pregados, profissionais de todas as áreas do setor terciário,
empresários e empreendedores.

Cabe-me, aqui, em gesto do mais legítimo reconhecimento,
cumprimentar o Presidente do Conselho Regional do SENAC/SC,
Eduardo Mattiewicz, e o Diretor do Departamento Regional, Mes
sias Antônio Dores Bastos, pela concretização da obra. Entusiastas
do programa de ampliação da rede fisica-instrucional do SENAC,
foram esses próceres do sistema que criaram os projetos, anima
ram sua aprovação, viabilizaram sua execução e conduziram todo
o processo de investimento. Também cumprimento o Diretor do
CFP-Chapec6 Edemar Damschi, que há 17 anos responde, com
inegável dedicação, pelas ações do Serviço naquela importante re
gião de Santa Catarina.

Por fim, quero cumprimentar a Prefeitura Municipal, que,
além de doar o imóvel (terreno) para construção do Centro de for
mação, integrou esse complexo de ensino à paisagem urbana de
Chapec6, asfaltando 13.000 metros quadrados de artérias urbanas.

Saúdo, pois, os empresários e os comerciários que encon
tram no SENAC um grande parceiro, neste momento em que a
busca da qualidade total encontra no treinamento, na capacitação e
no aperfeiçoamento dos recursos humanos sua principal alavanca
de transformações e avanços.

O SR. MOREIRA FRANCO (pMDB - RJ. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, como
se já não bastassem a falta de condições, ideais de trabalho, a baixa
remuneração e, até, a insegurança, Uma nova ameaça paira sobre
os professores do Brasil: a proposta de refonna do sistema previ
denciário apresentada pelo Governo.

Nós, do PMDB, sbmos favoráveis à causa do magistério e,
também, defensores intransigentes dos direitos adquiridos de todos
que de alguma fonna os conquistaram. Daí não admitirmos sejam
eles agredidos.

Mudar, sim; promover injustiças e discriminações, não!
Sr. Presidente, justamente em virtude da baixa remunera

ção, os professores que pretendem ter condições dignas de sobre
vivência são obrigados a trabalhar muitas vezes até quinze horas
por dia. Mesmo assim, não conseguem ganhar o suficiente para vi
ver bem.

Como a maioria dos brasileiros, as professoras contribuem
~m dia com a Previdência, não fazendo parte das verdadeiras qua
\rilhas que saquearam a instituição por ano a fio. Estes, sim, de
em receber a punição decorrente da quebra dos privilégios.

O anúncio das mudanças nas regras da Previdência fez inú
meros professores fluminenses acelerarem os pedidos de aposenta
doria, que cresceram nada menos que 40%.

Gostaria, Sr. Presidente, de declarar aqui minha solidarieda
de a todos os Sindicatos de Professores do Estado do Rio de Janei
ro, em especial ao de Voltar Redonda, que me enviou ofício no
qual expressa a insatisfação da categoria com a possibilidade de
ver aprovadas modificações na Previdência que não signifiquem
segurança, estabilidade e respeito aos contratos e direitos.

Quando se debitem reformas na Constituição que levem a
promover mudanças capazes de conduzir o País a novos rumos,
cabe uma discussão mais aprofundada. As mudanças, se houve
rem, só se poderão concretizar se forem efetuadas dentro do espí
rito democrático, com a anuência da maioria da população
brasileira, respeitando sempre direitos adquiridos.

Era o que tinha a dizer.
O SR. PAULO ROCHA (pT - PA. Pronuncia o seguinte

discurso. Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, trazemos hoje a
esta Casa uma preocupação geral de todos os segmentos sociais do
Estado do Pará. Trata-se de informações, ainda não confirmadas,
garantindo que as obras que assegurariam a navegabilidade da hi
drovia Araguaia-Tocantins, não irão beneficiar o Estado do Pará.
Ou seja, as obras não começariam pelas eclusas da Hidrelétrica de
Tucuruí, no Rio Tocantins, mas apenas seriam feitas correções na
localidade de Santa lzabel, no Rio Araguaia.

Dessa forma, a hidrovia tão pomposamente enunciada pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso no último dia 31 de março,
na Serra dos Carajás, ficaria pela metade, pois iria até a cidade de
Imperatriz, no Maranão, e dali as mercadorias seriam transporta
das por via terrestre até a Ferrovia Carajás-Itaqui, para embarque
no Porto de São Luís com destino ao exterior.

Estaria assim assegurado o escoamento da produção de grã
os de Goiás, Mato Grosso e Tocantins, via Estado do Maranhão. O
Estado do Pará ficaria literalmente a ver navios, e a Hidrovia Ara
guaia-Tocantins não cumpriria a sua função de permitir a navega
ção interior de Belém até o Estado do Tocantins.

Tudo indica que a única preocupação é permitir o escoa
mento da produção dos grandes produtores de soja. Mas não foi
para isso que nós, amazônidas, lutamos por essa hidrovia. Quere
mos que ela sirva para escoar a safra de todos os produtores, espe
cialmente os pe'l!:1enos, que sempre foram marginalizados pela
política agrícola do Governo Federal.

Queremos deixar registrado aqui o nosso protesto, caso se
jam verdadeiras essas infonnações, porque isso relegaria a Hidre
létrica de Tucuruí a ser talvez a única barragem do mundo a não
possuir eclusas. Repudiamos esse tipo de projeto de desenvolvi
mento, que só faz acentuar as desigualdades regionais.

Por tudo isso, Sf"s e Srs. Deputados, estamos encaminhado
um pedido de infonnações ao Ministério dos Transportes para sa
ber da veracidade das informações aqui denunciadas.

Era o que tínhamos a dizer.
O SR. FRANCISCO DORNELLES (pPR - RI. Pronun

cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, a
categoria dos taxistas teve seus direitos agredidos com a decicão
do meu grande amigo, o ilustre e competente Prefeito César Maia,
e cassar as autonomias. Muitos dos atuais taxistas venderam imó
veis e outros bens para adquirir uma outra propriedade, repre
sentada pela referida autonomia. A decisão do Prefeito agride o
direito de propriedade, bem como os direitos adquiridos.

O ilustre Prefeito baseou-se em parecer de órgão jurídico do
Município, que recorreu a dispositivo constitucional para cassar a
autonomia dos taxistas. Como a Constituição Federal rege todo o
território nacional é difícil entender por qual razão o Município do
Rio de Janeiro foi o único no País a cassar estas autonomias.

Estou certo, entretanto, de que o Prefeito César Maia, com
o sentido de justiça que o caracteriza, não terá dúvida em rever a
sua posição, na medida em que argumentos lhe sejam apresenta
dos, mostrando o entendimento distorcido do órgão jurldico local.

Esta semana, a classe dos taxistas sofreu uma nova agres
são, desta vez vinda do CONFAZ, órgão constituído pelos Secre
tários de Fazenda dos Estados, que negou a isenção do ICMS para
carros novos adquiridos pelos taxistas.

Essa decisão é burra e absurda, pelo fato de que a isenção
do ICMS não implica qualquer perda de receita para os Estados,
pois sem a isenção os taxistas não poderão comprar carros novos
e, conseqüentemente, não haverá, no caso, receita nenhuma do
ICMS.

Entendo que os taxistas, através de suas associações, devem
fazer um movimento, de âmbito nacional, junto as Assembléias
Legislativas e aos Governadores de cada Estado para que a deci-



6378 Quinta-feira 13 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção n Abril de 1995

são do CONFAZ seja revista.
De minha parte, vou intervir junto aos Governadores do

PPR para que eles atuem nesta direção.
Estou também certo de que o Governador Marcelo Alencar,

com a sensibilidade política e tino administrativo que o caracteri
zam, não se negará a solicitar ao CONFAZ que reveja sua posição.
fazendo justiça aos taxistas que constituem uma classe de peque
nos proprietários que precisam de um carro novo para o melhor
exercício de sua profissão.

O SR. AUGUSTO VIVEIROS (BlocdPFL - RN. Pronun
cia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados.
observando uma cidade como o Rio de Janeiro, devastada por go
vernos anteriores,. vítimas do êxodo incessante que tem atraído
para suas ruas, viadutos e locais ennos, milhares e milhares de pa
trícios desempregados,. nem imaginamos por onde iniciariamos
sua administração.

Ao contrário do que pensam os moralistas e adeptos do cha
mado "Darwinismo Social", não se trata de moral ou vocação ge
nétka, mas de sociologia: os desempregados de hoje são os pais
dos futuros, assaltantes e pessoas facilmente agenciáveis para tare
fas ilegais.

Mesmo em nosso País, assoberbado pelas condições do
Terceiro Mundo, há cidades como Blumenau, em Santa Catarina,
e Estrela, no Rio Grande do Sul, cidades tão prósperas e tranqüilas
que, temos a impressão, se administram sozinhas.

O Rio de Janeiro, entretanto, exige uma administração e
meia.

Os cariocas, ao elegerem César Maia, instituíram que preci
savam de alguém capaz de reunir em si a competência do técnico e
as qualidades do humanista.

O técnico, economista renomado~ com conhecimentos hau
ridos nos melhores cursos do exterior, soube, como nenhum outro
até agora, cuidar das finanças públicas; o humanista tem se devo
tado a uma população cujos sofrimentos são conhecidos sobeja
mente.

O Prefeito César Maia vem adotando, sistematicamente, ini
ciativas para desenvolver a consciência de que o Rio pode ser um
paraíso tropical, cartão de visitas para os turistas de países que
tudo possuem, menos a atração do sol e o encanto de nossas
praias..

É natural que estas medidas, pioneiras algumas, inusitadas
outras, encontrem resistência nos que se acostumaram ao marasmo
de administradores medíocres, políticos demagógicos, e que, na
prática, dilapidavam, na comJpção, o patrimônio público, e, no
dia-a-dia, não passavam de carimbadores de papel.

O Jornal do Brasil, em reportagem sob o título "Questão
de Domingo", perguntava: "o que você quer ver no Rio, Tyson ou
os Beatles?"

Destacamos as respostas de dois leitores, comprobatórias de
que César Maia está sendo compreendido e apoiado. Disse o deco
rador Hélio Fraga:

''Eu assistiria os dois. Acho que qualquer projeto
cultural ou desportivo é de grande valor para a cidade e
temos que prestigiar estas iniciativas."

E o leitor Maurício Valladares:

" O Tyson me parece mais viável. Juntar o que
restou dos Beatles é ótimo. Parece loucura do Prefeito,
mas eu tô com ele. A gente tem que sonhar grande mes
mo."

Antes, a reconstrução do Rio era obra com que não conta
vam, os otinústas; hoje, à meida que a administração de César

Maia vai se impondo, com esforço e humildade, a todos ouvindo,
recolhendo sugestões do povo, é meta palpável, que se aproxima
rapidamente e cuja viabilidade não podem duvidar mesmo os mais
céticos,

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Passa-se ao

v - GRANDE EXPEDIENTE

Tem a palavra o Sr. Marcelo Deda.
O SR. MERCELO DEDA (PT - SE. Sem revisão do ora

dor.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, a título de preâmbulo,
fala-se muito numa tenível solidão que aflige os hóspedes do Pa
lácio do Planalto. Vejo que Brasilia também tem um segundo tipo
de solidão: é a solidão da tribuna, especialmente em vésperas de
feriado.

Em homenagem à Mesa e aos ilustres pares que aqui com
parecem, passo a expor algumas idéias.

Sr. Presidente, SI"s e Srs. Deputados, permitam-me que, ao
abrir este pronunciamento, valha-me do anxílio de um dos maiores
literatos do mundo, cuja obra engrandeceu a língua espanhola e
honrou a tradição cultural de nossa América, para justo orgulho do
nobre povo argentino. Falo de Jorge Luis Borges. aquele que desa
fiou as trevas que lhe tomaram a visão e, com a luz do seu talento,
incendiou as inteligências, produzindo uma obra universal que in
fluenciou e influencia intelectuais de todos os quadrantes do Pla
neta. No seu livro "Historia Universal de La Infamia", incluiu o
talentoso portenho um pequeno conto chamado "História dos que
sonharam", cuja beleza e poesiajustiftcam a ousadia de citá-lo.

Conta-nos B~rges que havia no Caíra um homem que já
fora muito rico, mas que, graças à sua generosidade, tudo perdera,
passando a viver miseravelmente à custa de penoso trabalho e es
tafante rotina. Um dia, Mohamed EI Magrebí, este o seu nome,
cansado da faina árdua, recostou-se a uma árvore e dormiu. En
quanto dormia, sonhou, e era estranho o seu sonho: um homem,
após tirar da boca uma moeda de ouro, dizia-lhe: ''Tua riqueza está
em Isfaján. na Pérsia, vai buscá-la".

Acordado, o pobre homem não ncilou, pôs-se em marcha;
e, no iIlimitável estilo que lhe valeu o respeitCl do mundo, escreve
Borges que "afrontou os perigos dos desertos, dos navios, dos pi
ratas, dos idólatras, dos rios. das feras e os homens". até chegar à
cidade de Isfaján, indicada pelo homem que v:ra em sonho. Busca
va seu sonho e em função disso correra toos os perigos e largara a
sua terra natal. Era como se rompesse raízes em "Jusca de misterio
sos frotas, nascidos muito além do seu jardim.

Lá na cidade em sonho assinalada. o pobre homem se viu
envolvido em intensa agitação. Sendo confudido com ladrões, foi
preso e lhe deram tantos açoites com varas de bambu que quase
conheceu a morte. No cárcere, após recobrar os sentidos, o homem
foi inquirido pelo capitão sobre quem era, de que pátria provinha e
por que estava ali. Respondeu-lhe sem valer-se de mentiras. con
tando seu estranho sonho. Foi de risos e deboches a reação do ca
pitão da guarda: "Homem desatinado e crédulo, disse-lhe, três
vezes eu sonhei com uma casa na cidade do Cairo em cujo quintal
há um jardim, e no jardim um relógio de sol, e depois do relógio
uma figueira, e depois dela uma fonte, e em baixo dessa fonte um
tesouro. Não dei o menor crédito a essa mentira, e tu, filho de uma
mula com um demônio, tens errado de cidade em cidade apenas
pela fé em teu sonho". Ao ouvir aquelas palavras, o homem foi to
mado de espanto, pois o jardim descrito pelo capitão outro não era
senão o seu próprio jardim, na sua casa que erigira em sua pátria,
na cidade do Cairo. Voltou à sua pátna e no seu jardim, sob a fon
te, encontrou o tesouro que buscara tão longe. Não nos conta Bor
ges nada além do que aqui narrei, mas ouso presumir que
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enquanto esfolava os dedos na terra dura do seu jardim refletia
Mohamed EI Magrebí: "Ora, Deus justo e poderoso, queria eu,
rompendo .minhas raízes, buscar noutras plagas frotos que só p0

deriam nascer se alimentados da seiva ancestral que a terra guarda
em suas vísceras? Como pude, antes de cavar meu jardim. buscar
meu tesouro em outras terras?"

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, vivemos hoje tempos
difíceis. Avassalados por uma tempestade ideológica de ventos
terríveis e conseqüências funestas, os países periféricos, integran
tes do chamado Terceiro Mundo, são postos em xeque por Profe
tas de seitas atávicas que dizem difundir nova fé e entoam do alto
de suas mesquitas de ouro um velho mantra: "Só o Mercado é
Deus, e os economistas neoliberais os seus profetas".

Sob as consignas da Modernização, da globalização, da in
serção a todo custo, da falência do Estado nacional e da mitifica
ção do Estado mínimo, ocupam as colunas dos jornais, as tribunas
dos parlamentos, a chefia dos executivos e a cabeça de que, há
pouco tempo, pregava credo distinto e dizia que a modernidade es
tava nos postulados do Estado necessário, cuja agenda social era
referência e prioripade, orgulhosos do rótulo exibido na lapela que
os identificava como social-democratas.

Possuídos dessa velha doutrina transformada em nova e m
quebrantável fé, largam os seu jardins e buscam seus tesouros não
mais naquela distante cidade da Pérsia de que nos falava Borges,
mas nas margens frias do Ptomac, na cidade de Washington, Dis
trito e Colúmbia, capital do Império, onde formulam teorias e ade
rem a consensos.

É lamentável, Sr. Presidente, nobres colegas, abrir os jor
nais de hoje e ler que o Presidente Fernando Henrique Cardoso
tem uma grande preocupação: ao visitar os Estados Unidos da
América, que "mimo" levará nas mãos para ofertar ao Presidente
Clinton".

O Governo munuseia a agenda do Congresso Nacional e,
ansioso, busca contratos, estuda medidas, enÍlID, procura como
louco uma prenda valiosa para oferecer ao Governo americano
como prova de fidelidae aos postulados neoliberais cuja observân
cia os Estados Unidos exigem com o rigor de uma professora pri
mária tomando o dever de casa de um dos seus alunos.

Seria cômico, se não fosse trágico; se não representasse
uma repetição inconseqüente dos erros praticados por países tão
próximos como o México e a Argentina, à custa do sacrifício de
sua soberania, do fim de sua independência econômica, da crise
social, cujas marcas terríveis estão no aumento da miséria, na ex
clusão social, na marginalidade, no desemprego, no desmonte da
máquina pública, na corrupção e no arquivamento dos mais legíti
mos dos sonhos, quy é o de uma inserção qualificada na nova or
dem mundial, lastreada na necessária inclusão de parcelas do seu
povo nos benefícios do desenvolvimento auto-sustentável, cons
truído nas bases de um verdadeiro Projeto Nacional.

O Presidente da República Federativa do Brasil, em sua ân
sia de mostrar serviço aos países hegemônicos e na sua cruzada
para buscar a qualquer custo' os propalados investimentos externos
que alavancariam nosso desenvolvimento, comete desatino após
desatino: agride esta Casa, ofende a Oposição. Tenta forçar esta
Casa a lhe dar, pelo menos, a quebra de um dos monopólios e a
nova lei de patentes. Num gesto que está a merecer o necessário
estudo para que se produza a competente resposta, ignora olimpi
camente as denúncias ontem formuladas pelo companheiro Arlin
do Chinaglia, Deputado petista pelo Estado de São Paulo, sobre a
inidoneidade da ESCA, empresa escolhida para ser a "integradora
brasileira" do projeto SIVAM Viciado pelas suspeitas já denun
ciadas pelo Deputado Fernando Gabeira com relação à empresa lí
der do consórcio, a Rayteon, este contrato está agora moral e

legalmente fulminado pela denúncia do ilustre Depl}tado paulista,
que demonstrou a realização de fraudes contra a Previdência por
parte da ESCA, o que, nos termos da lei, impossibilitava a sua par
ticipação na licitação da qual saiu vitoriosa. Ao invés de determi
nar a imediata anulação do contrato, o Sr. Presidente da República
manda apressar os procedimentos, pois pretende incluir o contrato
SIVAM, no valor e 1,4 bilhão de dólares, entre os "mimos" que
pretende oferecer a Mr. Clinton.

Com a devida vênia, apropriando-me do clima bíblico que
precede e alimenta as festas religiosas da Semana Santa, não resis
to à análise do papel que o ExmO Sr. Presidente da República pre
tende cumprir em sua viagem aos Estados Unidos: como uma
Salomé pós-moderna, põe na bandeja parcela de nossa soberania
para entregá-la ao chefe do Império.

Ora, se é verdade que a ciência política debate intensamente
hoje o novo conceito de soberania, atrevo-me a dizer, seja qual for
a conclusão a que se chegue sobre a tal soberania relativa, que
ações como esta são sem dúvida alguma a negação total e comple
ta do conceito. Não obstante homenagear os pensadores e manter
me atento às novas 'formulações e teorias, sou obrigado a dizer que
há temas - e a sobrevivência do interesse nacional tem alertado a
todos sobre as características e riscos de tais políticas. Vale aqui
lembrar a advertência do saudoso Embaixador Paulo Nogueira Ba
tista. Dizia o ilustrado homem público:

"No debate sobre a inflação - obsessivamente
considerada o único mal a se combater a qualquer preço,
ou seja, à custa do emprego, do salário, do desenvolvi
mento - contemplam-se todas as sortes de renúncia à au
tonomia nacional. (...) Já não se guarda mais nem a
retórica da independência, como se esta se houvesse
transformado em incômodo obstáculo à estabilidade mo
netária, valor absoluto e requisito essencial da moderni
dade."

Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, a defesa dos interes
ses nacionais não pode ser considerada como tema démodé, a
atrapalhar o desme das novas coleções de idéias formuladas com
os mesmos trapos e antes pelos eternos adeptos do liberalismo
econômico e cultores da excelência do mercado.

O próprio exemplo dos Estados Unidos da América, da sua
política na navegação de cabotagem, da sua ação enquanto Estado
nacional utilizando-se de suas agências de inteligência, para obter
contratos para suas empresas em todo o mundo, a sua pressa em
remover fronteiras políticas e econômicas, a sua manipulação ver
gonhosa da Organização das Nações Unidas, tudo isso indica com
muita clareza que a política externa do Grande País do Norte ja
mais abandonou como referência doutrinária a compreensão de
que o seu eixo de ação é a prevalência dos seus interesses nacio
nais, mesmo que à custa dos legítimos interesses de outras nações.

Sr. Presidente, ilustrados pares, gostaria de agora tecer al
guns comentários sobre uma das emendas constitucionais propos
tas pelo Governo no bojo de sua Reforma Constitucional.
Refiro-me à PEC n° 6/95, que trata da quebra do monopólio do pe
tróleo.

A irresponsabilidade dos proponentes pode ser confirmada
numa simples leitura da Exposição de Motivos.

St's e Srs. Deputados, para alterar radicalmente o monopó
lio, quebrando a sua espinha dorsal, portanto uma matéria que vai
mexer com um negócio superior a 20 bilhões de dólares, alterando
o papel cumprido pelo Estado através da empresa executora do
monopólio, cujos investimentos totais alcançam a cifra - dados
atuais - de cerca de 10 bilhões de dólares, o Governo se dignou
produzir apenas 31 linhas. Isso mesmo, essa é a quantidade de li-
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nhas produzidas pelo Governo na sua exposição de motivos, que
acompanhou a emenda para formalizar o debate na Câmara dos
Deputados.

Não há na mensagem do Executivo uma única cifra. Não se
produziu um único dado concreto para demonstrar o volume de
capital necessários à Petrobrás para o cumprimento de suas metas.
Não se exibiu uma demonstração conseqüente da atual situação da
empresa e de sua pretensa impossibilidade e mover tais recursos.
Não se cuidou sequer de avaliar em quais· das áreas em que se di
vide o negócio petróleo é maior a necessidade de investimentos: se
na exploração, se no refmo, se no transporte, enfIm, a dita exposi
ção é uma peça mergulhada em pura ideologia, produzindo versõ
es sem fatos e afrrmativas sem base.

Na Comissão Especial que examina a propositura, onde te
nho assento, tive oportunidade de ouvir o Sr. Ministro de Minas e
Energia em depoimento ali prestado. Diante das questões objetivas
sobre as demandas de recursos para o setor petróleo e sobre a ca
pacidade de investimento do Estado nesta área, nenhuma de tais
questões mereceu uma resposta objetiva do Sr. Ministro da Petro
brás, que apenas expôs genericamente seu entendimento sobre a
matéria.

Mesmo o Sr. Presidente da Petrobrás, diretamente pergunta
do por este Deputado que ocupa esta tribuna, não foi capaz de pro
duzir as respostas pedidas, ou de fazer uma análise acerca do tipo
de capital de escala que viria para o Brasil e em que área, prome
tendo remeter tudo isso por escrito, o que até o momento espero.

Ora, Sr. Presidente, é preciso - e quem diz isso não é Go
verno, somos nós - que se levante o véu ideológico que o Governo
colocou sobre esse debate.

Na verdade, quando de sua campanha para Presidente, em
nenhum momento foi explicitada tal proposta para o conhecimento
do eleitorado. Todos os movimentos do então candidato aponta
vam para outra proposta de flexibilização que rnantinha o mono
pálio e abria possibilidades legais para que a Petrobrás realizasse
parcerias, associações, joint ventures, etc, com as empresas priva
das. Era essa a essência da emenda apresentada pela Senadora Eva
Blay, do PSDB, suplente do então Senador Fernando Henrique
Cardoso.

A inflexão observada na política db Governo demonstra o
verdadeiro alvo da emenda constitucional: a quebra do monopólio
estatal e a fragilização da Petrobràs, o que vemos é, como diria ou
tro talentoso latino-americano, Gabriel Garcia Marquez, a crônica
de uma morte anunciada. Anunciada, sim. pelos arautos do priva
tismo irresponsável, quando da frustrada Revisão Constitucional,
anunciada pelo principal ideólogo do Governo, o ilustre Parlamen
tar Roberto Campos.

Os principais articuladores da proposta governamental têm
manifestado, sem qualquer pejo, o seu ódio ancestral pela vitoriosa
trajetória da Petrobrás nestes seus 40 anos de história.

Assiste-se hoje, Sr. Presidente, a uma revanche histórica.
Derrotados em 1953, pela mobilização do nosso povo em tomo da
aprovação da Lei nO 2.004, obra deste Parlamento, pelas mãos de
homens que a história homenageia e homenageará, entre os quais
Euzébio Rocha, recentemente falecido - portanto, este Parlamento
acolheu o esforço de tantos e tantos brasileiros que não temeram a
Polícia, nem ecomizaram sacrificios - re&suscitam hoje os vampi
ros do entreguismo, travestidos em modernas vestais que preten
dem afastar do Estado brasileiro as 'Jurássicas" agências do seu
desenvolvimento. São tão modernos hoje, Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Deputados, quanto era Silvério dos Reis há dois séculos. Mul
tiplicam-se as falácias, os sofIsmas, as mentiras, que buscam em
síntese o assassinato de um dos maiores empreendimentos do ho
mem brasileiro: o monopólio do petróleo e a sua executora.

Assusta-me que um colega da Casa tenha tamanho desres
peito pelas coisas do Brasil e diga preferir monopólios privados já
que são ''humildes, vulneráveis e menos perigosos do que mono
pálios estatais". Juntei com minha equipe trechos de respostas
nunca publicadas de técnicos da Petrobrás. Eis o resultado assusta
dor. Uma verdadeira radiografia da mentira, da subserviência aos
interesses estrangeiros. Pobre Brasil, que tem que aturar tamanhos
descalabros. Pobre Brasil, que se vê assaltado dia e noite por inte
resses gigantescos, capitaneados por uns poucos.

A Petrobrás vem apresentando à opinião pública fatos e da
dos essenciais para o perfeito entendimento da questão do petró
leo. No cumprimento dessa obrigação enfrenta alguns poucos, mas
aguerridos criticos, que trazem informações diferentes ou contras
tantes. Dentre eles destaca-se o Deputado Roberto Campos, com
posições radicais insistentemente repetidas em espaços que lhe são
franqueados por alguns órgãos de comunicação do País. Suas ver
sões abastecem os que o seguem nessa campanha sistemática. E
estes se multiplicam, nos jornais do País. E são mais freqüentes
quando se discute no Congresso revisões constitucionais. Algumas
de suas versões são repetidas dezenas de vezes, mudando-se o títu
lo e recombinando-as em conjuntos diferentes.

São repetidas à exaustão estatísticas enganosas e índi~s

fantasmas, jamais utilizados na literatura do petróleo. Inventam-se
correlações, abusando do desconhecimento do grande público so
bre um setor de tamanha complexidade e escala. Levam-se à so
ciedade análises que procuram destruir uma obra de 40 anos e que
constitui, mundialmente, uma das poucas referências positivas do
País. Sem o sentimento orgulhoso de capacitação para qualquer
empreendimento, ao Brasil só restaria cultuar os valores estrangei
ros e assim despersonifIcar-se, etemizar-se no papel de "colônia",
útil para interesses alienígenas.

Ocultam o fracasso dos contratos de risco, sobre os quais
ontem, na Comissão do Petróleo, o Sr. Ministro Ozires Silva rea
frrmou de forma categórica que foram dadas condições privilegia
das às empresas que vieram aqui explorar o petróleo; e que a não
obtenção de resultados pelo capital estrangeiro que aqui veio, pe
los contratos de risco, simboliza sem dúvida a pujança da Petro
brás e o cumprimento do seu papel histórico.

Entendo, Sr. Presidente, que há problemas na gestão de nos
sas estatais, inclusive na Petrobrás. Ninguém passa impune; quase
trinta anos de ditadura e quarenta anos de apropriação covarde, de
privatização de interesses, como passou a Petrobrás esses anos?
Há mazelas - nós o sabemos -, mas há também os beneficiários
dessas mazelas. Ou o País não sabe que os mais ilustres liberais
não enrubescem para, como bezerrinhos famélicos, sugar as telas
do Estado, nomeando diretores, pedindo· empregos, loteando os
cargos públiços, para alimentar a cupidez dos seus aliados e viabi
lizar as suas bases políticas?

Queremos mudanças! Mas são muitos os caminhos da re
forma.

Ouço, com prazer, o nobre Deputado Aldo Rebelo.
O Sr. Aldo Rebelo - Nobre Deputado Marcelo Deda, evi

dentemente, V. Ex" representa a tradição do bravo povo sergipano,
que já deu grandes tribunos como Tobias Barreto, um sonhador da
liberdade e um defensor das causas justas, tal qual V. Ex" Contem
porâneo de V. Ex" no movimento estudantil de resistência pela li
berdade, parabenizo-o pelo seu brilhante pronunciamento. Esta
Casa, hoje, está sendo prestigiada com a presença de V. Ex" na tri
buna. A Petrobrás e a soberania do nosso País não estariam mais
bem defendidas do que através desse seu pronunciamento. Para
béns, nobre Deputado Marcelo Deda.

O SR. MARCELO DEDA - Agradeço a V. Ex" o aparte,
que muito contribui para o meu pronunciamento.
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Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, repito, queremos mu
danças, mas são muitos os caminhos da reforma. O PT está apre
sentando emenda constitucional alterando os arts. 37 e 173 da
Carta Magna, objetivando oferecer condições necessárias à verda
deira modernização das empresas públicas, qualificando a relação
dessas empresas com o Estado, viabilizando maior agilidade na
ação dessas empresas no mercado e trazendo à prática o contrato
de gestão, um instrumento normatizador das relações entre o Go
verno e as empresas estatais.

Em síntese, queremos uma nova conceituação para os ins
trumentos de intervenção do Estado na economia, cuja essência
está no controle público, transformando os nossos monopólios es
tatais em verdadeiros monopólios públicos a serviço da nossa vo
cação de País livre e Nação soberana.

Por fim, Sr. Presidenie, Sr's e Srs. Deputados, concluo di
zendo que não acredito estarmos em uma estrada de mão única,
cujo rumo seja a abdicação da nossa independência econômica, re
petindo a tragédia do México e da Argentina.

Sr. Presidente, acreditamos e queremos que a Nação tenha
esta fé, muito antes de se deslocar para as cidades da Pérsia. Como
o personagem de Borges, acreditamos que no nosso jardim está o
tesouro guardado pela história e defendido pelo sangue do nosso
povo; acreditamos que nesse jardim, plantado pelos que fundaram
esta Pâtria, plantado pelos que são, sem dúvida alguma, os guar
diões da sua história, como Tiradentes, Frei Caneca e tantos ou
tros, encontraremos os rumos traduzidos no tesouro de um povo
que assume a sua independência, defende a sua soberania e não
teme a história.

Era o que tinha a dizer. (palmas.)

Durante o discurso do Sr. Marcelo Deda, o Sr.
Ronaldo Perim, }O Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Robson Tuma, ]O

Suplente de Secretário.

VI - Ordem do Dia

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma)-

Apresentação de Proposições
Os Senhores Deputados que tenham proposições a apresen

tar poderão fazê-Io.
APRESENTAM PROPOSIÇÕES OS SENHORES:
TI-lEODORO FERRAÇO - Requerimento ao Presidente da

Câmara dos Deputados de prorrogação de sessão da Casa para ho
menagear ao Sr. Roberto Marinho pela passagem do 30" aniversâ
rio da Rede Globo.

MAURÍCIO REQUIÃO - Indicação ao Poder Executivo de
guarda da documentação pertencente às assessorias de segurança e
informação das universidades do País em instituições federais de
preservação do patrimônio histórico-cultural.

Requerimento de informações ao Ministério da Educação e
do Desporto sobre os 6rgãos de segurança e informação existentes
nas instituições de ensino superior do País.

Requerimento de informações ao Ministério dos Transpor
tes sobre os 6rgãos de segurança e infotmação existentes na Rede
Ferroviária Federal.

AUGUSTO VNEIROS - Projeto de lei que autoriza o uso
de gás liquefeito de petróleo como combustível em veículo rodo
viário automotor que especifica.

AGNELO QUEIROZ - Requerimento de informações ao
Ministério da Fazenda sobre dívidas contraídas pelos produtores
rurais do Distrito Federal com o Banco do Brasil S/A, relacionadas
ao Programa de Crédito Rural.

EDSON EZEQUIEL E OUTROS - Proposta de emenda à
Constituição que clã nova redação ao art. 29.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Vai-se passar ao
horário de

VII - COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES

Tem a palavra a Sr' Marilu Guimarães, pelo Bloco Parla
mentar (pFL/PTB), que dispõe de cinco minutos na tribuna.

A SRA. MARILU GUIMARÃES (Bloco/PFL - MS. Sem
revisão da oradora) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Deputados, com
outros Parlamentares, estive nos Estados Unidos participando de
evento da maior importância para este Parlamento. Tomei a provi
dência de escrever um discurso, para não esquecer nenhum deta
lhe.

Esta década está sendo marcada por grandes transformações
nos sistemas político-econômicos: globalização da economia,
mundialização das comunicações, consolidação de distintos blocos
econômicos, alterações nas relações de mercados.

Tudo isso se passa sob um cenário mundial de mudanças
sociopolíticas e culturais: a demarcação de campos democrãticos,
as alterações geopolíticas, a percepção de situações, cada vez mais
angustiantes, de vida em condições de miséria, injustiça, desigual
dade.

É preciso que recuperemos essa relação, que transformaçõ
es político-econômicas sejam defmidas e efetivadas sob (e não so
bre) paradigmas sociopolíticos e culturais, recolocando o eixo de
todas as questões na pessoa humana, centro e referência para ava
liação do mérito de ações políticas.

Assim, esta década também vem sendo marcada por gran
des conferências mundiais, que fumlfanentalmente podem recolo
car as grandes questões, comuns a toda a humanidade, em
parâmetros novos: de equilíbrio, de justiça, de igualdade, desen
volvimento e paz.

E na construção desses novos parâmetros tem importância
fundamental o ciclo de ações capitaneadas pela ONU: em 1992, a
ECO-92, da qual resultou a Agenda 21. Em 1993, a Conferência
de Direitos Humanos, em Viena, que reafnmou, em sua Declara
ção, a universalidade, a indivisibilidade e a inter-relação de direi
tos da pessoa humana. Em 1994, no Cairo, a Conferência de
População e Desenvolvimento. Neste ano, em Copenhague, a Cú
pula do Desenvolvimento e a Conferência Mundial da Mulher, que
terá como tema ''Igualdade, Desenvolvimento e Paz".

A importância dessa proxima conferência mundial, a reali
zar-se em Beiging, no pr6ximo mês de setembro, precisa ser en
tendida e ressaltada.

Não é sem razão que seu tema, "Igualdade, Desenvolvimen
to e Paz", pode ser considerado como síntese das grandes aspira
ções da humanidade.

Por isso, estive, de 31 de março a 4 de abril, em Nova Ior
que, integrando delegação brasileira. Participei da 2" Sessão Mun
dial Preparatória dessa Conferência. Foi a Pré-Conferência
decisiva para a consolidação da proposta de Plataforma de Ação
Mundial que será levada a Beiging para apreciação de todos os
países-membros da ONU.

Estavam presentes representantes de cerca de 160 países.
Precedida por um encontro do F6rum de Organizações Não Go
vernamentais que reuniu cerca de 1.500 pessoas de todos os qua
drantes do mundo, essa PREPCOM teve como referência básica
para todas as suas discussões Projeto de Plataforma de Ação apre
sentado pelo Secretariado da Conferência, dirigido pela Sr' Ger
trude Mongela e resultado de compilações e sínteses de grandes
encontros regionais: da Ásia, da África, da Comunidade Européia,
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da América Latina e do Caribe.
A Sr" Simara Ellery - V. Ex" me permite um aparte?
A SRA. MARILU GUIMARÃEs - Ouço, com prazer, a

nobre Deputada.
A SI"" Simara Ellery - Nós, mulheres que estamos aqui

como Deputadas, sentimo-nos honradas e gratificadas com a pre
sença da Comissão que esteve recentemente em Nova Iorque. La
mentamos profundamente que alguns jornalistas tenham
inte1pretado de maneira diferente esse fato. Nós e as mulheres do
mundo inteiro precisamos que as Parlamentares, senhoras e jovens
que tiveram a coragem de enfrentar campanhas e hoje aqui estão,
defendam a causa da mulher. Mas não lutamos somente pela causa
da mulher. Lutamos pela família e pelo povo de maneira geral. V.
Ex"s viajaram e retornaram cheias de coragem e força para nos
orientar e nos instruir a respeito dessa questão. Aqui ficamos e
sentimos a injustiça que V. Ex"s sofreram. Recebam da bancada
feminina todo o nosso carinho a respeito. Meus parabéns!

A SRA. MARILU GUIMARÃEs - Agradeço à compa
nheira Deputada SimaraEllery o aparte.

Gostaria de informar esta Casa e nossos companheiros sen- .
síveis a essa luta da importância - relacionada não só a mulher,
mas também à adolescente - de termos constituído uma frente que
nos possibilitará discutir exaustivamente, até esse encontro de Bei
ging, assuntos relacionados à saúde e à educação como um todo.
Nossa participação, já que estamos aqui para elaborar leis, é da
maior importância, assim como é importante esta discussão, que
servirá de subsídio ao documento a ser elaborado, que deverá ser
denso e representar o anseio de todos os cidadãos brasileiros.

Prossigo no meu discurso, Sr. Presidente:
Esse texto básico busca refletir a situação das mulheres do

mundo, em sua diversidade, e reforça o que Já conhecemos: as
mulheres são metade da humanidade e têm papel fundamental na
construção dos bens que este mundo consegue produzir, mas estão
muito longe de participar, em condições de igualdade, dos benefi
cios que essa construção coletiva de homen,s e mulheres produz.
São vítimas preferenciais da pobreza, da guerra, da opressão, da
violência, da falta de políticas e de serviços públicos. Estão longe
dos centros decisórios de poder, têm pouco acesso a propriedades.
Têm ainda, em todo o mundo, majoritariamente, estatuto de cida
dãos de segunda categoria.

E o mundo, nesta década imerso em busca de novos parâ
metros de democracia e justiça, não pode mais aceitar isso.

Todas as discussões, na Prepcom, tiveram como referência
o Projeto de Plataforma de Ação.

Após os capítulos I e 11, que buscam diagnosticar e analisar
essa situação, o documento básico apresenta o i~em III - ''Esferas
de Especial Preocupação". São indicadas como tal:

- persistente e crescente carga de pobreza que afeta a mu-
lher;

- desigualdades no acesso e qualidade da educação e insufi-
ciência de oportunidades educacionais;

- violência contra a mulher;
- consequências de conflitos armados sobre as mulheres;
- desigualdade de acesso e participação das mulheres na de-

finição de estruturas e políticas econômicas e no processo de pro
dução;

- desigualdade entre o homem e a mulher no exercício do
poder e na adoção de decisões em todos os níveis;

- falta de mecanismos suficientes, em todos os níveis, para
promover o desenvolvimento da mulher;

- desconhecimento e falta de compromisso efetivo em rela
ção aos direitos humanos das mulheres;

- mobilização insuficiente dos meios de comunicação para

promover imagens positivas da mulher e suas contribuições efeti
vas na sociedade;

- falta de reconhecimento e de apoio às contribuições das
mulheres na ordenação e pro~o de recursos naturais e proteção
do meio ambiente.

A seguir, abre-se ó capítulo mais polêmico, o IV, que fala
dos objetivos estratégicos e das medidas que os países deverão to
mar para transformar essas situações de injustiça e desigualdade.

Há a proposta de incorporação de novas áreas CIiticas, nota
damente na mensão especial da situação das meninas. Até o mo
mento, essa incOlporação não estava decidida. O que se defmiu é
que, em todos os momentos, fala-se das mulheres de todas as ida
des. E há, em todos os tens, citações específicas de meninas, como
também de grupos de mulheres mais vulneráveis: com deficiências
físicas e mentais, imigrantes, refugiadas, chefes de família mais
pobres.

Isso é fundamental para que apreendamos, commaior clare
za, a inter-relação das questões culturais, econômicas e sociais, in
cluindo-se aqui o racismo, com a questão central da discriminação
por sexo e gênero.

Preocupou-me, especialmente, verificar o grau de importân
cia que se deu, no âmbito das discussões, ao tema da exploração
sexual e tráfico de meninas. Essa questão está apresentada no item
"direitos humanos" e ''violência contra a mulher". Foi objeto espe
cífico de uma resolução, votada pelos países integrantes da Comis
são do Status da Mulher, e com patrocínio de muitos países
observadores, e que recomenda especial atenção à problemática e
pede medidas concretas e enérgicas dos legisladores e integrantes
dos Poderes Judiciários para combater tais práticas criminosas,
bem como chama a atenção para a necessidade de um trabalho
global para transformar a realidade e prevenir tais situações.

No item V, apresentam-se as disposições institucionais nos
planos nacional, regional e internacional que devem viabilizar a
implantação da plataforma de ação e, no capítulo VI, das disposi
ções fmanceiras para tal.

Na Prepcom, participei de grupos de trabalho, de plenárias,
de grupos de negociação.

Senti mais intensamente o quão polêmica é a questão da
igualdade. Construída social e culturalmente durante milênios, a
desigualdade e a discriminação das mulheres são a norma. Trans
formá-la exige medidas enérgicas, compromissos fortes e perma
nentes dos Governos, dos Legislativos, da sociedade civil, em
todos os âmbitos.

Nessa Prepcom a grande maioria dos países - e o Brasil,
com muito empenho - estão defendendo a reafrrmação de todas as
decisões das conferências anteriores, notadamente as desta década,
no que se remetem diretamente às questões da população ferillnina
em áreas muito críticas: a afirmação dos direitos humanos ..tas mu
lheres (sociais, políticos, econômicos), a defesa dos direitos repro
dutivos - tão polemizados no Cairo - como referência para ações
de saúde e educação, o direito ao desenvolvimento equitativo. E a
reafrrmação desses princípios está sendo levada a cabo com difi
culdades.

Equidade e igualdade são palavras bonitas, mas de dificíli
ma consecução. E nessa plataforma esse é o centro. Daí a necessi
dade de se estender essa Prepcom, que terminaria dia 5, para dia 8
de abril.

Percebemos que, nas plenárias e nos grupos de negociação,
os países vêm tentando se apresentar em blocos, já definidos polí
tica e economicamente frente à ONU. Os dois mais significativos
são: Comunidade Européia e G-77.

Dentro do G-77, nessa Conferência, o Gmlac - América
Latina e Caribe vem tentando se marcar, às vezes com necessidade
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de posicionamentos próprios, diferentes dos grupos de países da
Ásia e da África. Está sendo, no G-77, o maior foco de debates, '0

que nos mostra a seriedade da questão.
-Essa sessão preparatória, prevista para realizar-se de 15 de

março a 5 de abril, consta de reuniões plenárias, da qual partici
pam todos os países. Têm direito a voto os países integrantes da
Comissão de Status da Mulher (CSW), organismo do Conselho
Econômico e Social. Têm direito a voz também todos os países
observadores. O Brasil, neste ano, é país observador nessa Comis
são. Como se busca o consenso, as decisões mais importantes são
tomadas no âmbito dos grupos menores: seja nos blocos de países
já definidos (por exemplo, Comunidade Européia e G-77), seja
nos grupos "infonnais" de representação desses grupos nos quais
as discussões e negociações em torno da aprovação dos textos são
feitas.

À saída para o Brasil, no dia 4, o clima era de relativa ten
são pois a Comunidade Européia insistia em rever o texto básico
em alguns aspectos e ci G-77 não tinha posições consensuais, o
que levou a Direção da Prepcom a adiá-la até dia 8, tentando bus
car um projeto de Plataforma de Ação com menos dissensos possí
veis.

É preciso ainda atentar para dados muito significativos: a
Conferência Mundial da mulher, em Beiging, será a única das
Conferências Mundiais desta década a ter menos de três preparató
rias mundiais. O sistema tradução, comuniCação e impressão dos
textos está muito deficiente. Isso reflete, no sistema das nações,
simbolicamente, a discriminação das mulheres. Não dá para igno
rar ISSO.

Em que essa Prepcom e essa Coferência importanI ao Bra
sil? Desnecessário é falar aqui, nesta Casa, sobre isso. V. Ex"s,
com certeza, têm a dimensão disso. Mas a própria repercussão da
ida de Parlamentares brasileiros a Nova Iorque, negativa em al
guns meios de comunicação, mostrou a delicadeza do tema e os
preconceitos arraigados.

Nessa Prepcom a delegação brasileiJ;a estava composta DOr
Diplomatas e mulheres Parlamentares, com assessoras, mun res
do Brasil com especialização na temática.

A delegação brasileira marcou presença. ExtremanIente ~s

peitada por suas posições em todos os grupos de que particil u,
vem tendo importante papel em negociações no Grulac, no c u
junto de países da América Latina, no G-77 e nos grupos in1 r
mais em que as negociações estão sendo feitas.

Como Parlamenta:"es. estimulamos encontros específicos e
Parlamentares nessa Prepcom e na próxima Conferência, taL )
para estabelecennos estratégias de ação mais articulada como pa l

buscar opinar sobre referências ao Poder Legislativo que apareCI
rão, com destaque na Platafonna de Ação.

Como integrante da delegação, fomos chamadas por
países para participar em grupos de negociação.

São objeto de dissenso, fundamentalmente, os seguintes
itens:

- universalidade dos direitos humanos das mulheres - ainda
se insiste, por exemplo, no Irã e em outros países fundamentalis
tas, em relativisar os direitos das mulheres pelas chamadas "práti
cas culturais";

- direitos reprodutivos e sexuais - definição de "novos re
cursos adicionais", nos sistemas de cooperação internacional e bi
laterais, para promoção do status das mulheres.

Quero aqui, especificamente, embora ainda sem o texto fi
nal do Projeto de Plataforma de Ação, dentro das áreas a que mais
me atenho, sugerir algumas ações: .

a) Criação de uma subcomissão na Comissão de Direitos
Humanos para incorporar, em nossas pautas políticas, de discussão

e ação, as questões centrais da igualdade e da equidade, tomando
as como parâmetros para todo e qualquer projeto de política públi
ca.

b) Agilizar o encaminhamento e aprovação de projetos de
lei fundamentais para o combate à discriminação da mulher e que
andam a passos lentos nesta Casa.

c) Iremos transfonnar os sistemas de educação fonnal e as
ações educativas lliformais, de mantedores de uma cultura da desi
gualdade, em agentes de promoção da igualdade e da equidade
reais, plataforma básica para a vigência dos direitos humanos das
mulheres.

d) Estimular os poderes locais - nossos Municípios - a co
nhecer e implementar ações básicas mundialmente reconhecidas
como prioritárias para a efetivação da democracia de fato, da ga
rantia da igualdade entre mulheres e homens e da promoção das
mulheres como cidadãs.

Não há desenvolvimento e paz sem igualdade real para mu
lheres e homens. Essa Conferência Mundial será referência funda
mental para novos rumos no mundo.

Será ela uma discussão-síntese de todas as conferências an
teriores: como pensar a transfonnação· do mundo (agenda 21, di
reitos humanos, população e desenvolvimento social) sob a nova
perspectiva cultural de equilibrio entre os sexos.

Teremos, desta data até setembro, quando em Beiging se
realizará uma das mais importantes Conferências Mundiais desta
segunda metade do século XX, alguns meses para estabelecer refe
rências novas frente à questão central colocada: igualdade, desen
volvimento e paz.

Nosso País já está comprometido com a Convenção contra
a Discriminação da Mulher e com muitos outros acordos interna
cionais que a isso se referem. Em Santiago do Chile, em dezembro
de 1995, aprovou a Plataforma de Ação Regional para a América
latina e o Caribe, que prevê ações imediatas.

Que busquemos definir, a partir de hoje, ações efetivas e di
retas em nosso âmbito de competência, para responder a isso. De
putadas e Deputados, em parceria, conscientes de nosso papel
nesta hora de profundas transformações no pensamento mundial e
nas inter-relações pessoais, políticas, econômicas e sociais.

Antes de encerrar minha fala, registro a importância do dis
curso feito por companheiros nosso sobre as crianças de Altamira
que são emasculadas. V. Ex", Sr. Presidente, esteve na CPI que in
vestigou a prostituição de crianças, presidida por mim.

Semana que vem, nós, da Comissão de Direitos Humanos,
estaremos no Ministério da Justiça para obter resposta ao caso de
Altamira, que representa uma mancha, uma vergonha para nosso
país.

Sr. Presidente, para que as pessoas que não têm tanta altura
não sofram, peço que se ponha um tablado na tribuna.

O SR. ALDO REBELO - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem, para uma comunicação de Liderança, pelo PCdoB.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Concedo a pala
vra, pela Liderança do PCdoB, ao Deputado Aldo Rebelo.

O SR. ALDO REBELO (PCdoB) - SP. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sf"s e Srs. Deputados, o Presidente da
República, Fernando Henrique Cardoso, viajará aos Estados Uni
dos na próxima semana. Entre outros temas que S. Ex" tratará na
viagem à América do Norte, situa-se o das patentes, o da lei de
propriedade industrial, que há três anos tramita no Congresso Na
cional e hoje se encontra em apreciação no Senado Federal.

Sr. Presidente, é lamentável que, diante das circunstâncias
tão desfavoráveis à economia e às relações de troca com os demais
países do mundo. quando assoma diante de nós um déficit colossal
no nosso balanço comercial, o Presidente da República vai aos Es-
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tados Unidos para satisfazer mais uma vez as exigências dos gran
des empresários e do governo norte-americano.

Estranhamente, não se conhece uma única exigência do Go
verno brasileiro diante dos Estados Unidos. Só se conhece, de ma
neira unilateral, as exigências dos Estados Unidos, as ameaças dos
Estados Unidos e a posição genuflexa do Governo brasileiro dian
te da grande potência das Américas.

A lei que o Senado Federal está apreciando, através do rela
tório do Senador Ney Suassuna, é algo que constitui uma brutali
dade e uma violência contra os interesses nacionais, contra os
interesses do povo brasileiro e contra os interesses da indústria na
cional. Só para se ter uma idéia, enquanto a Argentina votou a lei
no seu.. parlamento, dando um prazo de carência de oito anos, o
prazo de carência proposto no Senado é de apenas um ano. Imagi
nem V. Ex"s que nós e a Argentina participamos de um mercado
comum, o Mercosul, onde se exige, entre outras coisas, simetria,
eqüidade e reciprocidade na legislação. Enquanto a Argentina ofe
rece oito anos para as suas empresas se adaptarem à nova lei, o
Brasil quer oferecer apenas um ano, constituindo um ato de vio
lência, de subestima, para não utilizar uma palavra mais forte, dos
interesses nacionais. E o mais lamentável de tudo isso é que o Pre
sidente da República será o porta-voz disso na viagem que terá na
próxima semana, aos Estados Unidos.

O PCdoB condena, evidentemente, a atitude submissa do
Presidente da República do Brasil diante dos Estados Unidos da
América.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Concedo a pala
vra ao nobre Det>Utado Cássio Cunha Lima, pelo PMDB.

O SR. CASSIO CUNHA LIMA (PMDB - PB. Pronuncia,
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, St"s e Srs. Deputados, não
pretendia. ocupar esta tribuna com assuntos que deveriam ficar cir
cunscritos ao meu próprio Estado para não estender até esta Casa
divergências paroquiais.

Entretanto, no último dia 6, um Deputado do meu Estado e
da minha cidade, num e noutra, habitualmente derrotado teceu co
mentários sobre uma matéria veiculada no Jornal Nacional, abor
dando a educação na Paraíba, denunciando que ali um aluno fora
aprovado sem sequer se submeter ao exame de uma das matérias
curriculares.

O fato, Sr. Presidente, teria sido objeto de denúncia de um
eminente membro do Ministério Público local, como curador da
infância e da adolescência, que aliás já se notabiliza por sua anti
patia ao governo do PMDB naquele Estado.

Sua denúncia, apaixonada e parcial, levou a reportagem da
emissora a equívocos como, por exemplo, o de dizer que os salá
rios dos professores estavam atrasados em três meses. O fato, se
verdadeiro, do aluno que teria sido aprovado sem se submeter a
exames, há de ser considerado como um fato isolado, de responsa
bilidade intransferlvel de quem eximiu o aluno da prestação do
exame que era obrigatório.

O episódio por si não pode comprometer todo um programa
educacional executado, nem deveria afetar, como afetou, a ima
gem de um Estado nordestino já tão sofrido e muitas vezes injusti
çado.

Se lamentamos o equívoco da reportagem induzida a erro
pela má-fé da denúncia, mais lamentamos quem dela, também
com má-fé, se aproveita e parte para inverdades e até agressões
pessoais Porque antes de atingir a imagem de um ex-governante,
macula-se a imagem do Estado denunciado.

Mas, Sr. Presidente, St"s Srs. Deputados, o quadro da Edu
cação na Paraíba, fruto de um trabalho sério e devotado, é outro,
bem outro, do que se desejou aqui mostrar.

Não, não é agora que os salários dos professores estão em

atraso. Atrasados estavam, e com seis meses, quando Ronaldo Cu
nha Li~ assumiu o governo da Paraíba. Atraso que o ilustre De
putado Alvaro Gaudêncio nunca protestou, porque era auxiliar
daquele governo que ele hoje, ingratamente esquece mesmo quan
do lembra governos passados. Sucateados estavam todos os órgãos
e secretarias de Estado, inclusive a dirigida pelo hoje Deputado
denunciante.

Ronaldo Cunha Lima atualizou os seis meses de salários
atrasados, elaborou um calendário de pagamentos, cumprido pon
tualmente até o último dia do seu mandato, expirado há mais de
um ano e também mantido, pontualmente, pelo seu substituto, Cí
cero Lucena e pelo seu sucessor, o atual Governador Antônio Ma
riz.

O programa chamado Escolar, criado no governo passado,
foi coroado de êxitos, ao ponto de merecer do então Ministro da
Educação, Murilo Hingel, o reconhecimento público do desempe
nho do governo da Paraíba, no setor educacional, como um dos
melhores e mais eficientes do Brasil.

A matrícula aumentou em 200 mil novas vagas, 3 mil e 300
salas de aulas foram recuperadas, afora as construídas, professores
foram reciclados, criou-se a categoria do retide, material didático e
fardamento distribuídos com os alunos.

Concursos públicos foram realizados e, os aprovados, no
meados de acordo com a classificação, ao contrário de tempos
idos, quando a prática da nomeação eleitoreira era usual e disso
sabe o Deputado Gaudêncio, porque foi beneficiário dessa prática.

A universidade estadual da Paraíba foi prestigiada e conso
lidada na sua autonomia. O ex-Governador Ronaldo Cunha Lima,
tantas vezes escolhido paraninfo geral, recebia sempre essas ho
menagens como reconhecimento do seu trabalho em favor da edu
cação. E, já agora, não mais Governador, as homenagens se
sucedem.

A despeito de todo o esforço feito, há de se reconhecer que
muito há de se fazer, na melhoria da qualidade de ensino, na redu
ção do número de analfabetos e na diminuição da repetência e eva
são escolar. Até porque, Sr. Presidente, não seria possível resolver
em apenas três anos, problemas acumulados ao longo do tempo.

Se nada disso bastasse para significar o reconhecimento do
que o ex-Governador fez, não só pela educação, mas pela Paraíba
como um todo, basta citar a sua eleição para Senador como o mais
votado entre muitos que disputaram o cargo, entre os quais um
Gaudêncio, numa das mais belas votações da História da Paraíba.
Recorro, Sr. Presidente, de uma frase do ex-Governador Ronaldo
Cunha Lima, aqui duramente agredido e perversamente injustiça
do: "Deus tem sido tão generoso comigo que até os meus adversá
rios é ele quem escolhe".

Tenho certeza de que ele, Deus, uma vez mais escolheu o
inimigo de agora, o opositor de ontem, que mantém a mesma mar
ca da inveja e da frustração de sempre.

Essas denúncias adredemente preparadas, essas acusações
maldosamente formuladas, não abalam o conceito de um homem
público, respeitado e querido pelo seu povo, pela história da sua
vida e pela sua vida cheia de coerência, hGnestidade e lealdade.
Aliás, não são muitos entre os que nos combatem que podem exi
bir essas v$des.

Aqui foram lembrados grandes nomes da Paraíba, inclusive
vultos da nossa história recente, como João Agripino Filho, Emani
Sátyro, Rui Carneiro e Argemiro de Figueiredo.

Ah! Se eles pudessem voltar a depor Não falariam certa
mente das traições de que foram vítimas, mesmo lembrando dos
traidores, mas verberariam, com certeza, contra a traição que se
faz à imagem dos paraibanos.

O Sr. José Luiz Clerot - Permite-me V. Ex' um aparte?
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o SR. CÁSSIO CUNHA LIMA - Com muito prazer, De
putado José Luiz Clerot.

O SR. JOSÉ LUIZ CLEROT - Nobre Deputado, estava ou
vindo do meu gabinete o pronunciamento de V. Ex', fiquei im
pressionado com o relato que faz da matéria veiculada pela
imprensa nacional e quis vir aparteá-lo para trazer (I meu testemu
nho. Não sou Deputado de prancheta; aqueles que vivem nos gabi
netes, não sabem o que ocorre nos seus Estados e, de tempos em
tempos, voltam para disputar a eleição. Com raríssimas exceções,
uma parte do meu mandato é exercida aqui e a outra, no meu Esta
do durante os finais de semana, visitando as bases. Conheço o Es
tado da Paraíba como a palma da minha mão; e por conhecer o
Estado da Paraíba como a palma da minha mão, por conhecê-lo
antes de Ronaldo Cunha Lima ser o Governador, por conhecer a
obra que Ronaldo Cunha Lima realizou não só no campo da edu
cação, mas em todos os outros setores da administração pública, é
que trago minha solidariedade ao ex-Governador e meu aplauso e
reconhecimento ao seu pronunciamento. Ronaldo Cunha Lima
realizou uma obra da maior importância. Apesar da pequenez do
Estado da Paraíba, em contraste com a sua grandeza política e a do
ex-Governador, podemos dizer que S. Ex' realizou, com relação
ao que era o Estado, um governo ciclópico. Quando assumiu o
Governo, tínhamos a"impressão de que a Paraíba era inviável, de
vido as suas dívidas e ao fechamento do Banco Paraibano. Tudo.
estava postergado. Só os empreiteiros estavam em dia, pois o Go
verno que terminara se preocupou em fazer a antecipação de recei
ta nos últimos dias, para pagar aos empreiteiros, deixando o
pagamento do funcionalismo atrasado por quatro meses. Ronaldo
Cunha Lima é um homem cuja alma qualquer um invejaria, é um
homem que tem uma alma de poeta, importante para quem dirige
um Estado ou um país. Ronaldo Cunha Lima administrou a Paraí
ba com amor, sem perseguir ninguém, sem distinguir entre correli
gionários e adversários. Fez uma obra, repito, ciclópica. As
acusações e as críticas à sua obra são profundamente injustas e'
partem daqueles que não conhecem a ~alidade do Estado, não co
nhecem a grandeza do ex-Govemador, não conhecem a sua' obra.
Deixo também o meu repúdio às manifestações contra a adminis
tração de Ronaldo Cunha Lima, que não condizem com a grande
obra que ele realizou.

O SR. CÁSSIO CUNHA LIMA - Agradeço ao nobre De
putado Jose Luiz Clerot f) aparte, que reforça o relato que fazia
desta tribuna, com o objetivo único de reparar a verdade e preser
var a imagem de um homem de bem.

Sr. Presidente, não é com inverdades que se representa de
verdade a Paraíba.

Não é falando mal de uma terra que se representa bem o seu
povo.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Com a palavra o
nobre Deputado Gonzaga Patl;iota, pelo Bloco Parlamentar
(pSBIPMN).

O SR. GONZAGA PATRIOTA (BlocoIPSB - PE. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Depu:ados, desde
1987, quando chegamos a esta Casa, temos feito pronunciamentos
constantes sobre os graves problemas das secas que arrasam o
Nordeste, em particular a região semi-árida. Temos acompanhado
também, Sr. Presidente, a preocupação dos representantes daquela
região, que têm procurado levar ao Governo Federal propostas
para que faça com que o homem possa conviver com o drama da
seca.

Hoje, gostaria de registrar mais uma vez, nesta Casa do
povo brasileiro, essa minha preocupação. Gostaria de deixar ao
Governo Federal e aos Ministros, principalmente ao da área de re
cursos hídricos, o pernambucano Gustavo Krause, a contribuição

de um nordestino modesto, que não viria a atender somente aos
clamores dos pemambucanos, mas também de outros brasileiros
residentes no Nordeste.

O rio São Francisco, Sr. Presidente. que tem uma potencia
lidade ímpar, que joga no oceano, em média, 1.300m3 de água por
segundo, que tem uma extensão, só no Estado de Pernambuco, de
400 quilômetros, não está sendo aproveitado como deveria. Utili
za-se menos de um terço da sua potencialidade média na geração
de energia em todo o Nordeste.

Fala-se na sua transposição para os Estados do Ceará, Rio
Grande do Norte e da Paraíba, projeto que tem recebido apoio dos
nordestinos, mas a construção da Barragem de Sobradinho, ele
vando seu nível para mais de trinta metros, a fim de facilitar o au
mento do volume das águas nesses Estados, continua no papel. O
ex-Ministro Mário Andreazza deixou um projelO extraordinário,
que visava a elevar o DÍvel de água do rio São Francisco nesses
Estados, começando na divisa de Pernambuco com o Piauí, pela
sena das Manecas, perenizando o rio Pontal, o rio das Graças, o
rio ,São Pedro, o rio Brígida, o rio Salgueiro, o rio Terra Nova, en
trando pelo Jati, para o Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba e
ainda atendendo ao rio Moxotó e ao rio Pajeú, no Estado de Per
nambuco.

O ex-Ministro Aluízio Alves deu um impulso a esse proje
to, em que pese a saída não ser de Sobradinho, mas de Cabrobó, o
que, de qualquer maneira, tem também nosso apoio.

Há pouco, prç.' ,emas nesta Casa a construção de uma
adutora para levar água, através de tubos, do rio São Francisco,
mais precisamente do lago de Itaparica, para Inajá, Ibimirim, Ser
tânia, Pesqueira e Arcoverde, no Estado de Pernambuco, Montei
ro, Camalaú, Prata, Ouro Velho e algumas outras cidades do Cariri
no Estado da Paraíba, um projeto de menos de 100 milhões de
reais para atender a uma população superior a 500 mil pessoas.

Sr. Presidente, hoje queremos referir-nos ao projeto da
Adutora do Oeste, orçado em 70 milhões de reais. O projeto foi
iniciado em 1990, mas está parado há três anos por falta de recur
sos.

A Adutora do Oeste irá atender a uma população superior a
400 mil pessoas, da região do Araripe. maior produtora de gesso
do mundo, responsável por 95% do gesso do BrasiL e com uma
agricultura bastante desenvolvida. Podemos citar trabalhadores e
políticos, a exemplo de Felipe Coelho. que durante 44 anos e 11
mandatos representou o povo daquela região.

O Ministro José Serra, Senador da República. ex-colega
nosso na Câmara dos Deputados, tem nos recebido de maneira so
lícita, mesmo reconhecendo os parcos recursos do Orçamento do
Governo. S. Ex' já se propôs, pelo menos neste ano, a liberar 30
milhões de reais, desde que haja uma contrapartida do Estado de
Pemanlbuco de mais 3 milhões de reais. Até os pobres Municípios
do Araripe - e citaria o de Trindade, com menos de 30 mil habi
tantes - se propõem tãmbém a dar uma contrapartida para o reiní
cio da construção da Adutora do Oeste.

Por isso, queremos agradecer ao Ministro José Serra a aten
ção que tem dispensado ao povo da região do Araripe. Gostaria
mos de fazer justiça também ao Ministro Gustavo Krause que tem
recebido comissões de prefeitos e de vereadores da região para
concluir aqude projeto.

Queremos. enfim. agradecer a todos os Parlamentares que
conosco têm ido aos Ministérios reivindicar que a obra da Adutora
do Oeste tenha reinício ainda este ano, a finl de levar água do rio
São Francisco para 400 mil pemanlbucanos da região.

Muito obrigado, Sr. Presidente, e feliz Páscoa a todos os
brasileiros.

Durante o discurso do Sr. Gon.:aga Patriota. o
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Sr. Robson Tuma, ]O Suplente de Secretário, deixa a ca
deira da presidêncÚl, que é ocupada peln Sr. Ronaldo
Perim, ]O Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convido o ilus
tre Deputado José Fritsch, doPT, a fazer uso da palavra. S. Ex"
dispõe de cinco minutos.

O SR. JOSÉ FRlTSCH (pT - SC. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, como professor sempre
aprendi e sempre ensinei que, quando a pessoa tem a possibilidade
de ler e escrever o nome, isso é sinônimo de cidadania, de se sentir
cidadão. Mas isso também tem um conteúdo político e ideológico,
porque esse cidadão tem condições de determinar o seu futuro ou
de decidir sobre ele.

Venho à tribuna falar de um professor que há muitos anos
tem militado em sua vida pública em defesa da escola e da educa
ção. Esse homem hoje está na Presidência da República. Nos pri
meiros dias do seu Governo, deu uma demonstração ao povo'
brasileiro de que daria prioridade à educação e foi dar aula nas co
munidades do interior, em uma escola básica para alunos de 1" a 4"
séries. Essa foi a manifestação pública da intenção deste Presiden
te da República, Sr. Fernando Henrique Cardoso, de priorizar a
educação.

Porém, agora, analisando os cortes feitos no Orçamento de
1995, entristece-me saber pelas análises realizadas que o Governo
suprimiu 23% do ensino fundamental, exatamente para a escola na
qual o Presidente foi dar aula, como demonstração da sua priorida
de para a educação. Cortou também cerca de 20% do Orçamento
para o ensino especial. Pergunto: onde vão parar os cinco dedos da
campanha presidencial, levantados e mostrados pelo Brasil inteiro,
um dos quais representaria prioridade para a educação, quando o
Ministro José Serra acaba serrando importantes recursos da área
da educação, quase 2,5% do total?

É importante debruçarmo-nos sobre esses dados. Por um'
lado, a mentira, a forma demagógica de mostrar, através de ações
publicadas pela imprensa - na televisão, no rádio, nos jornais do
Brasil inteiro -, que essa era a prioridade. Por outro lado, o Gover
no, no Orçamento da União, corta valores substanciais que penni
tirÍam dar condições de escolaridade às nossas crianças, para que
elas possam um dia se orgulhar do País e decidir o futuro, porque
terão tido a capacidade e a oportunidade de ler e discernir o que
está acontecendo na complexidade da vida moderna.

Por isso, sinto-me frustrado, como professor, ao constatar
esses dados. Sinto-me entristecido porque o Prof. Fernando Henri
que Cardoso, hoje na Presidência da República, foge ao seu dis
curso, foge à promessa feita na campanha eleitoral e acaba
exatamente cortando recursos destinados a fazer valer a prioridade
para a educação. Por isso, manifesto minha indignação neste dia,
infelizmente neste momento em que estamos vivendo esta grave
crise econômica brasileira.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a pala
vra à nobre Deputada Maria Laura, pelo PT.

A SRA MARIA LAURA (PT - DF. Sem revisão da orado
ra.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, o Governo Cristovam
deu mais um passo para solucionar o problema da educação no
Distrito Federal.

Participei ontem da solenidade de assinatura do decreto do
Governador Cristóvam Buarque criando o grupo de trabalho en
carregado de formular o projeto-piloto da Universidade Aberta.
Esta será a primeiI:a universidade aberta a ser ÍJl1plantada no País.

O grupo será formado por representantes do Ministério da
Educação, Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia do
DF, CNPq, SBPC, EMBRAPA. UnB, Fundação Educacional do
DF, Federação das Indústrias de Brasília, Sindicato dos Professo-

res e Secretaria de Educação. Terá o prazo de sessenta dias para
apresentar propostas que realmente viabilizem a Lei nO 403 de
1992, que instituiu a Universidade Aberta do Distrito Federal.

Na minha avaliação, esta iniciativa pioneira tinha que surgir
em Brasília, e na administração Cristovam Buarque, desenvolven
do todo esforço no sentido de superar as mazelas do atual quadro
da educação. Uma universidade sem paredes, sem portas, e que es
taria onde estiver o estudante: nos ônibus, bares, oficinas, peniten
ciárias e hospitais, sem abrir mão da competência e do
compromisso com a sociedade.

A Universidade Aberta do Distrito Federal será institucio
nalizada, terá regimento e orçamento. Para este ano já estão pre
visto R$345.38l e para 1996 a previsão é de R$13 milhões.

Apesar de ter componentes regionais muito fortes, a Uni
versidade Aberta será uma referência nacional, por ser a primeira
implantada no País. O Governo Cristovam vai também envidar to
dos os'esforços para se relacionar com países que já adotam o en
sino a distância para a troca de experiências.

O projeto da Universidade Aberta do Distrito Federal dará
prioridade à formação de professores em áreas que apresentam
maior carência de profissionais, como Matemática, Química, Físi
ca e Biologia. Prevê àinda cursos de educação continuada para os
professores já fotmados.

Esta é mais uma das iniciativas tomadas pelo Governador
Cristovam Buarque ,para colocar em prática sua proposta de cam
panhá, de fazer da educação no DF uma prioridade de governo.

Nesses cem dias de Cristovam Buarque, à frente do Buriti,
foram vencidos alguns desafios na área de educação:

- contratação de 1.594 professores temporários e a convo
cação de,611 concursados, para atender, da melhor maneira à de
manda de matrícula; .

- até 30 de abril estarão prontas quatro escolas com quinze
salas de aula, também com o mesmo sentido;

- 2.074 famílias do Paranoá cadastradas no Programa de
Bolsa Familiar para Educação;

- pais de alunos tiveram a oportunidade de adquirir 5 mil e
500 cestas básicas de material escolar a valores acessíveis;

- iniciado o atendimento aos meninos e meninas de rua no
Plano Piloto e Taguatinga com a participação da comunidade;

'- viabilização de transporte para os estudantes do Recanto
das Emas assistirem às aulas no Gama.

Estes são os primeiros passos no sentido de abolir a aparta
ção social dentro da concepção 51e que a educação é a primeira
prioridade, é a mais estratégica. E através desta concepção que se
vê a educação não como uma despesa, mas como o mais importan
te investimento que uma sociedade pode fazer para preparar seu
futuro e assegurar qualidade de vida para os seus filhos.

O Governo democrático e popular do Distrito Federal tem o
compromisso de proporcionar a todos os brasilienses o acesso à
educação: toda criança na escola; nenhuma criança fora da escola
por razões fmanceiras ou sociais. A Universidade aberta vem no
sentido de atender à concepção de que a escola deve ser total,
abrangendo a população inteira, de todas as idades e níveis cultu
rais e sociais, em toda e qualquer parte.

Essa tarefa vem sendo dividida com êxito entre o Governa
dor Cristovam Buarque e o Secretário da Educação, Antônio Iha
iiez, ex-Reitor da Universidade de Brasília. Ibaiiez, assim como
Cristovam, tem o firme propósito de fazer desse objetivo uma rea
lidade.

Para o Governador Cristovam Buarque a meta é transfor
mar todo esse quadrilátero do Distrito Federal em uma escola.

O SR. PRESIDENTE (Robson Tuma) - Convido para fa
zer uso da palavra o ilustre Deputado Sarney Filho, pelo Bloco



Abril de 1995 DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção n Quinta-feira 13 6387

Parlamentar PFL - PTB. S. Ex' disporá de cinco minutos na tribu
na.

O SR. SARNEY FILHO (BlocdPFL - MA. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, fiquei um pou
co perplexo na semana passada, ao ler na primeira página da Fo
lha de S. Paulo que o grau de credibilidade da democracia junto à
população pesquisada pelo DataFolha tinha caído.

A pesquisa mostrou que somente 45% da população acredi
ta na democracia como forma de governo adequada para resolver
os problemas do povo brasileiro. Isso me deixou matutando. Logo
depois, dizia-se que em apenas quatro meses o índice divulgado há
dez dias tinha caído 10%, ou seja, de 55 para 45%.

Sr. Presidente, tentei buscar os motivos que poderiam ter le
vado o povo a tal descrença. Ora, estávamos no fim de um ano de
sucesso do plano econômico e tínhamos passado por eleições tal
vez as mais democráticas que o Brasil já teve, porque a democra
cia vem se consolidando e sua prática avança no sentido de fazer
com que o processo eleitoral cada vez mais se torne a grande fase
da manifestação do povo brasileiro. Além disso, o Presidente elei
to, no primeiro turno, tem uma proposta clara de Governo.

Entretanto, nesses· quatro meses, inexplicavehncnte, a cren- .
ça do povo brasileiro na democracia caiu. .

Sr. Presidente, tentei buscar alguma coisa que justificasse
isso e encontrei. Tomei conhecimento, através de outras pesquisas,
inclusive da Folha de S. Paulo, que o índice de credibilidade do
real também havia caído 8% nesse período. Ora, isso nos dá um
dado muito importante e grave porque hoje, mais do que nunca, o
sentido de democracia está ligado ao bem-estar do povo e vincula
do umbilicahnente ao sucesso do Plano Re<ll. Por outro lado,
quando vejo alguns membros desta Casa e setores da imprensa
bombardearem indiscriminadamente o Governo _. na realidade,
por motivos os mais diversos, alguns justos, outros não, mas sem a
perspectiva de que o sucesso do Plano Real é no fundo a estabili
dade do processo democrático -, fico preocupado. Entendo que é
preciso que destingamos com clareza entre as propostas do Gover
no - pessoalmente concordo com a maioria delas - e sua ação para
manter o Plano Real. O apoio ao real deve ser unânime porque ele
trouxe, na realidade, para o povo brasileiro, uma tranqüilidade que
há muito tempo não havia. Vê-se que há perspectivas de que as
coisas podem dar certo. Depois de tantas decepções, de tantos pla
nos boicotados e malsucedidos, de tantas frustrações, o povo en
controu no real a sua tábua de salvação. Cabe-nos reahnente fazer
essa ligação entre esse sucesso e a crença na democracia, porque,
se o plano cair, não tenho dúvidas de que em breve buscaremos
um Fujimori no Brasil. Em breve esta Casa será questionada como
responsável pelos atos e pela representação do povo.

Portanto, é preciso que se faça uma reflexão profunda a
esse respeito, de modo que as pessoas públicas responsáveis real
mente comecem a buscar um caminho comum para dar sustenta
ção ao plano econômico.

Vamos, por um momento, deixar de lado as propostas go
vernamentais de emenda à Constituição, para nos fixar no apoio
ao Plano Real, que não pode ser bombardeado, nem deve ser omi
tido em nossa ação parlamentar. E é por isso que faço essa ligação
entre o sucesso do plano e a democracia. Há um grito de esperança
para que este Congresso, através das suas lideranças responsáveis
e dos seus partidos institucionalizados, dê uma resposta à altura
dos anseios do povo pela manutenção do real e da democracia.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convido a fazer
uso da palavra o ilustre Deputado Agnelo Queiroz, pelo PCdoB. S.
Ex' dispõe de cinco minutos.

O SR. ANGELO QUEmOZ (pCdoB - DF. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, cenas

de inllnaginável tensão ocorreram ontem, na Câmara Legislativa
do Distrito Federal, tendo corno alvo a Comissão Parlamentar de
Inquérito que apura a grilagem de terras no Distrito Federal. Os
Deputados tomaram conhecimento de que o Tribunal de Justiça do
Distrito Federal concedera liminar obrigando à devolução de pro
vas obtidas pela CPI, em especial dois computadores apreendidos
na sede da Benvirá Construções, empresa dos irmãos Passos,
apontados como grileiros naquela investigação. Dois oficiais de
Justiça foram designados para cumprir a determinação judicial,
que claramente interferiu na competência da CPI no exame desse
assunto.

Não é a primeira vez que a Justiça do Distrito Federal se
imiscui nos trabalhos do Poder Legislativo. No curso da CPI das
mensalidades das escolas particulares, que presidi como Deputado
Distrital, foi concedida liminar aos donos de escola para que não
prestassem depoimento naquela Casa, dificultando enormemente
os trabalhos de apuração dos fatos pela Comissão.

Mas desta vez a interferência do Judiciário extrapolou os li
mites nos quais se preserva a harmonia entre os Poderes, a se crer
no divulgado pelos jornais. De acordo com essas notícias, o De
sembargador teria autorizado, na liminar que beneficia os suspei~

tos da grilagem, os Oficiais de Justiça a usar a força e arrombar a
sala onde estavam os computadores, em caso de resistência.

Essa medida judicial constitui-se em uma afron~ ao Poder
Legislativo, que não pode aceitá-la de modo algum, sob pena do
aviltamento de sua independência. A CPI da Grilagem cumpre
atribuições legítimas na investigação e busca de provas. Isto por
que a Lei Orgânica do Distrito Federal, em se]1 art. 68, § 3°, decla
ra que as comissões parlamentares de inquérito terão poderes de
investigação próprios das autoridades judiciais, ou seja, podem
realizar buscas e apreensões de documentos e outras atividades·
que, em outra situação, exigiriam mandado judicial para serem
efemadas.

Para se ter uma idéia do absurdo de tal interferência basta
imaginar o que significaria a ingerência da Justiça Federal ou dos
Tribunais Superiores na CPI da Conupção, levada a cabo por esta
Casa. A situação é a mesma, guardadas as proporções entre o Con
gresso Nacional e um Poder Legislativo local.

É preciso que se entenda, Sr. Presidente, que a Câmara Le
gislativa é penhor da autonomia política do Distrito Federal, e as
agressões àquela Casa ferem em cheio a soberania popular dos
brasilienses. Aliás, confrontos como este, entre Poderes do mesmo
nível distrital, têm maior possibilidade de ocorrer devido à situa
ção esdrúxula da permanência do Judiciário do Distrito Federal
sob a tutela da União. A Justiça do Distrito Federal é dependente
da União tanto para sua organização como para sua manutenção,
ao contrário do que ocorre nos. Estados, que têm uma Justiça de
funcionamento autônomo. Dessa forma, o Judiciário do Distrito
Fetleral tende a se distanciar das peculiaridades de Brasília.

Porque é impossível desconhecer, para quem se mantém ao
corrente dos fatos de nossa terra, a gravidade do problema fundiá
rio do Distrito Federal, que teve grande parte da área grilada, em
face do descaso dos Governos anteriores ao da Frente Popular que
elegeu Cristovam Buarque.

A CPI da Grilagem vem descobrindo dados espantosos
como os do depoimento, divulgado hoje no Correio Braziliense,
de um corretor de imóveis que confessa o uso de documentos fal
sificados para promover o loteamento das terras públicas do Dis
trito Federal.. Há hoje um clamor para que se regularize tal
situação, e a CPI da Câmara Legislativa é fundamental para expur
gar as fraudes e grilagens que usurpam terrenos públicos do Distri
to Federal.

Acreditamos que é obrigação dos Parlamentares da Câmara
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Legislativa do Distrito Federal resistir com altivez a qualquer ten
tativa de diminuição de sua dignidade, de usulpação de seus p0de
res,.. 'mesmo vindo de um Poder innão pelo qual sempre
demonstraram consideração.

E é dever do Poder Legislativo Federal se solidarizar com
os Deputados Distritais, até porque a omissão em tais casos pode
um dia voltar-se contra nós e cercear nossa ação. Contudo, temos
também a esperança de que o Judiciário do Distrito Federal tenha
a sensibilidade política e o bom senso de repensar e revogar tais
decisões, em desagravo ao Poder Legislativo do Distrito Federal.

Sr. Presidente, para completar minha intervenção, gostaria
de registrar que apresentarei requerimento de informações ao Sr.
Ministro da Fazenda a respeito da divida contratada pelos produto
res rurais com o Banco do Brasil, relacionada com o Programa de
Crédito Rural.

Era o que tinha li- dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Concedo a pala

vra ao ilustre Deputado Sérgio Carneiro, pelo PDT. S. Ex' dispõe
de dez minutos.

O SR. SÉRGIO CARNEmO (pDT - BA. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, estive hoje, como
Parlamentar de oposição no meu Estado e também nesta Casa,
com o Presidente Fernando Henrique Cardoso, em companhia de
outros Deputados da Bahia, para expor a S. Ex' a difícil situação, a
crise econômica e social pela qual passa o Estado nos dias de hoje.
O Presidente, como sempre bastante educado e cortês, recebeu-nos
e ouviu os relatos, mas nos revelou uma situação deveras preocu
pante: da arrecadação mensal do Governo Federal ficam disponí
veis cerca de 450 milhões de reais para atender a todas as
demandas da sociedade brasileira.

Esse quadro é gravíssimo, e precisamos, no Congresso Na
cional, debruçar-nos sobre esses números para implementar as
mudanças que o País requer e que nós, do PDT, entendemos não
serem as que estão em debate nesta Casa.

O PDT tem elencado, de forma isolada, várias proposições.
Por exemplo, com requerimento de infOllllf.i;OOS do Deputado
Miro Teixeira, descobrimos que o Governo é sócio minoritário em
cerca de oitocentos empreendimentos. Somos favoráveis a que
cesse imediatamente essa participação. Descobrimos que o Gover
no é proprietário de cerca de 3 milhões de imóveis, dos quais só
aluga ou ocupa 250 mil. Faz-se necessária uma melhor utilização:
arrendamento, aluguel ou mesmo venda desses milhões de imó
veis que não são utilizados para os fins com os quais o Estado
deve trabalhar. Descobrimos que é grande a renúncia fiscal, e, ao
contrário do que muitos pensam. o Nordeste se beneficia apenas
de, 12% dela, ao passo que o Sudeste se beneficia de 43%. Precisa
mos fazer nesta Casa um debate aprofundado a respeito dessa re
núncia fiscal, afinal de contas, é dinheiro do qual o Estado está
abrindo mão em favor de muitos para beneficiar especificamente
alguns.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, é necessário redese
nhar o Estado brasileiro e as atribuições inerentes à União, aos Es
tados e aos Municípios para, a partir daí, innos buscar na
sociedade, diante da sua capacidade contributiva, os recursos ne
cessários, não mais e não menos do que os necessários, para fman
ciar essas atividades. Não é possível que o Prefeito vá de cuia na
mão pedir dinheiro ao Governador do Estado, e este venha de cuia
na mão bater em todas as portas dos Ministérios a fim de pedir
verbas para pavimentação de ruas, construção e fontes luminosas
ou outras atribuições que seriam mais pertinentes aos poderes mu
nicipal e estadual.

São essas as questões que quereIllos levantar para um deba-
il' Casa. fuf::-lizmente, o Regimento Interno não nos pennite

apartes no momento das Comunica~s Parlamentares. Deixamos
registradas para os companheiros que marcaram presença no dia
de hoje e para constar nos Anais da Casa as preocupações do PDT,
que quer contribuir decisivamente para o progresso e o desenvol
vimento deste País. O PDT não quer discutir as propostas de refor
ma que estão em-debate na Casa, repito, mas quer as reformas
tributária, eleitoral e agrária; a reforma do Estado, a privatização
dos transportes fluviais, ferroviários e rodoviários - as estradas es
tão em péssimo estado de conservação.

O PDT não quer o Estado participando de atividades pró
prias da iniciativa privada, mas não aceita abrir mão da sua partici
pação nos setores estratégicos da sociedade ou onde se faça
necessário para promover o desenvolvimento de uma sociedade
tão desigual como é a brasileira. De forma que' nos preocupam es
ses números pessoalmente apresentados pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso e que tornamos públicos nesta Casa, até porque
S.Ex· não nos pediu reserva. E penso ser de seu interesse que es
ses números sejam revelados, para que haja uma cota de sacrifIcio
de todos os que desejam o bem deste, País, no intuito de que não
nos percamos em questões menores, quando o País requer um es
forço muito maior da sociedade, particulannente de nós, Parla
mentares, para ajudar o Brasil' a dar certo, buscando, por meio da
critica construtiva dos partidos de oposição, corrigir os equívocos
que têm norteado as ações deste Governo, cujos resultados têm-se
manifestado, diariamente, no desencontro das Lideranças na trami
tação das suas propostas dentro do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convido a fazer
uso da palavra o ilustre Deputado Aldo Arantes, pelo PCdoB. S.
Ex' dispõe de cinco minutos.

O SR. ALDO ARANTES (pCdoB - 00. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, há 23 anos, no sul
do Pará, tinha início a Guerrilha do Araguaia. Para ali se desloca
ram quase cem pessoas, entre estudantes e trabalhadores, lutadores
pela democracia e pela liberdade. Naquele momento, lutavam con
tra a ditadura militar e pela construção neste País de uma verdadei
ra democracia, não só política, mas econômica e social. Quero
homenagear aqueles que tombaram lutando pela liberdade, como
Mauricio Grabois, velho dirigente comunista, Helenira Rezende,
ex-dirigente da gloriosa UniãQ Nacional dos Estudantes, e Osval
dão.

Fica, portanto, a homenagem, minha e do meu partido,
àqueles que lutaram contra a ditadura, àqueles que lutaram pela li~

berdade, àgueles que contribuíram'para que neste País se instau
rasse uma democracia justa e de igualdade.

Gostaria também de fazer referência a uma notícia veicula
da no jornal Diário do Comércio, de Minas Gerais, edição de 6 de
abril de 1995. Trata-se da informação de que os Presidentes da Câ
mara dos Deputados e do Senado Federal tiveram contato com o
Presidente Fernando Henrique Cardoso. apresentando a S. Ex' um
esboço de reformas políticas, e que o Presidente da República teria
dado sinal verde para o encaminhamento dessas medidas. A partir
daí, os Presidentes das duas Casas teriam comunicado a S. Ex' a
necessidade de uma tramitação simultânea das emendas constitu
cionais do Governo com a chamada reforma da ordem política.
Alérn do mais, o Presidente da República manifestou-se claramen
te pela redução drástica do número de partidos políticos, defen
dendo o ponto de vista de que no Brasil deveríamos ter cinco
partidos políticos. Manifestou-se também contrário ao fim das co
ligações partidárias nas eleições proporcionais, assim como favo
rável à volta da fidelidade partidária. Sabemos da disposição de S.
Ex' em relação à adoção do voto distrital misto.

Sr. Presidente, a adoção desse conjunto de medidas - voto
distrital misto, cláusula de barreira e proibição das coligações nas
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eleições proporcionais - tem um úniCo objetivo: golpear a liberda
de de organização partidária e restringir drasticamente o número
de partidos existentes no País. Isso é um golpe à liberdade de orga
nização partidária, é um golpe ao princípio constitucional do pluri
partidarismo. Pior, é um golpe na democracia. Convivemos com a
mentalidade colonialista da importação de modelo. Importaram o
modelo norte-americano. Agora, querem importar o chamado mo
delo alemão. Não se dão conta da diversidade da realidade econô
mica, social e cultural, além da poHtica, e da profunda diferença
entre a situação da Alemanha e o Brasil.

Portanto, Sr. Presidente, o PCdoB manifesta opinião pro
fundamente contrária a essas medidas de cunho antidemocrático.
Na verdade, elas visam restringir e limitar a democracia. Quere
mos reformas, principalmente políticas, porém desejamos refor
mas democráticas, que ampliem a participação popular, reformas
que permitam ao Estado brasileiro ser a expressão da maioria da
sociedade brasileira. Por isso, queremos combate ao poder econô
mico, democratização dos meios de comunicação e retirada do
voto em branco para definição do quociente eleitoral. Queremos
mecanismos que ampliem a participação da sociedade, e não que
golpeiem mais profundamente nossa democracia, já tão depaupe
rada.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Convido para fa
zer uso da palavra, como último orador inscrito, o nobre Deputado
Augusto Carvalho, pelo PPS.

O SR. AUGUSTO CARVALHO (pPS - DF. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Deputados, relatórios ela
borados pelos auditores do Tribunal de Contas da União e divulga
dos pela imprensa confIrmam a avaliação que fazíamos de que o
Governo, no trato da questão previdenciária no Brasil, que implica
também a discussão sobre a capacidade de pagamento do salário
mínimo, vem se baseando em dados distorcidos, em números em
que não se pode confIar e, principalmente, em avaliações indivi
duais realizadas por técnicos da Previdência, sem a audiência dos
técnicos das outras áreas afetas à questão previdenciária no País.
Mais do que isso, Sr. Presidente, o'relatório, que, creio, para ter
sido divulgado, teve o apoio do Ministro designado Relator da ma
téria, Homero Santos, que irá submetê-lo ao Plenário do Tribunal
de Contas da União nos próximos dias, trará luz sobre a necessida
de de o Governo, quando acenar para o debate com a sociedade e
o Congresso Nacional, principahuente em matéria da mais alta re
levância para a vida dos milhões de brasileiros que estão na expec
tativa do direito da aposentadoria, ou mesmo para os que ainda
estejam na expectativa de muitos anos de trabalho, ter mais res
ponsabilidade e interlocutores com mais habilidade, mais compe
tência e mais capacidade para o diálogo do que tem apresentado
até agora o Ministro Reinhold Stephanes.

Vimos que, quando da discussão da matéria previdenciária,
o Ministro titular da Previdência, num primeiro momento, carre
gou a proposta do Governo com todo o terrorismo que lhe era pos
sível. S. Ex· tem uma forma incompetente, inábil, de conduzir
necessário debate sobre a questão previdenciária. A Previdência
não entrará em colapso ~m razão do pagamento de um salário mí
nimo de 100 reais, com o qual o Governo tem condições de arcar
hoje e num prazo médio de oito a dez anos, segundo os técnicos da
Previdência. Ela tem superávit que dá para honrar os compromis
sos atuariais estabelecidos. Mas é necessário que todo Parlamentar
de responsabilidade nesta Casa assuma a necessidade desse deba
te, não para acolher a proposta do Governo, que veio de forma ata
balhoada, com essa carga de terrorismo, conforme me referi, e
levou a recorrer à aposentadoria milhares de servidores, inclusive,
professores universitários. Diversas categorias, receosas de um de
senlace perverso, apelaram para aposentadorias precoces.

Por isso, entendo que até agora o Governo, repetindo o
comportameÍJ1o de Governõs anteriores, tem ti<io sobre a matéria
relativa ao salário mínimo e aos proventos dos aposentados um
comportamento não muito sério, na medida em que vem se lou
vando em números inconfiáveis, que foram agora checados, em
última análise, pelo Tribunal de Contas da União, após as críticas
feitas pelos próprios fiscais que atuam na Previdência Social.

Espero que, a partir de agora, na discussão sobre a elevação
do salário mínimo para 100 reais e o reajuste dos proventos de
aposentadoria, haja mais seriedade e se espelhe efetivamente a rea
lidade dos números.

Era o que tinha a dizer.
O SR. cmco VIGILANTE - Sr. Presidente, peço a pala

vra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex· a pa

lavra.
O SR. cmco VIGILANTE (pT - DF. Pronuncia o se

guinte discurso.) - Sr. Presidente, St's e Srs. Deputados, vim hoje
a esta tribuna para mostrar minha profunda preocupação e indig
nação com a forma com que o Governo Federal tem se pautado
para elaborar sua atuação.

Ontem, vimos, horrorizados, matéria publicada no jornal
Correio Braziliense dando conta de que o Governo se baseou em
dados falsos para não conceder aumento do salário mínimo.

Segundo o Presidente Fernando Henrique Cardoso, se o sa
lário mínimo fosse majorado para 100 reais a Previdência quebra
ria, pois teria um défIcit operacional de 4 bilhões de reais.

Pois bem, Sr. Presidente, aquilo que qualquer cristão deste
País já denunciava foi agora parar no Tribunal de Contas da
União. O TCU está questionando duramente a contabilidade do
Governo.

Um relatório do Tribunal contesta os números apresentados
pelo Ministro da Previdência, Reinhold Stephanes, quando diz que
o mínimo de 100 reais quebraria a instituição.

O Tribunal de Contas da União, que é um órgão do próprio
Estado, diz o seguinte dos números apresentados pela Previdência:

''Esses valores não se revestem de fidedignidade e
do grau de precisão necessários a simulações dessa mag
nitude e responsabilidade social."

Diz ainda o relatório do TCU que os números da Previdên-
cia:

"...evidenciam inconsistências que o caracterizam
como inaptos para o dimensionamento das variações fu
turas das receitas e despesas previdenciárias."

Pois bem, Sr"s e Srs. Deputados, eram esses números falsos,
contestados pelo Tribunal de Contas da União, que o Presidente da
República estava adotando para tomar posições no âmbito da Pre
vidência Social.

Sr. Presidente, onde é que fIcam os trabalhadores e os apo
sentados brasileiros, 'depois de uma dessas?

É lamentável, depois de tantos anos de luta, fora e dentro do
Congresso Nacional, eu ser abordado por idosos que estão passan
do fome e ter que dizer a eles que a sorte dos seus beneficios está
entregue a um Ministério vacilante, incompetente e que está brin
cando com a vida alheia, com a vida de quem trabalhou duro du
rante anos e, ao final, entrega sua sorte para ser submetida a
números falsos.

Sr. Presidente, é esse Ministro, com esse seu rosário de nú
meros podres, que está à frente' da reforma da Previdência. É en
graçado, para não dizer outra coisa, que, quando o Congresso
Nacional, desconfIado desses números e da intenção do Governo,
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questionou e mostrou que não concorda com a sua proposta chula
de reforma previdenciária, o Sr. Presidente Fernando Henrique
Cardoso tenha criticado esta Casa.

Acho que o Presidente da República, precisa checar melhor
os números que lhe são passados, para não passar vexames como
esse. Aconselharia também uma boa dose de "simancol" a todo o
Governo. Quem sabe, medicado assim, ele regule melhor a sUa
taxa de arrogância e de desgoverno. AfInal, Previdência é coisa
muito séria. E não parece que o Governo esteja percebendo isso. A
vida de milhões de brasileiros, prinCipahnente dos nossos irmãos
idosos, depende diretamente da Previdência Social. E esta entida
de não pode estar nas mãos de gente atrapalhada.

O SR. FEU ROSA - Sr. Presidente, peço a palavra pela or-
demo

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Tem V. Ex· a pa
lav'rà.

O SR. FEU ROSA - (PSDB - ES. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, desejo apenas pedir verifIcação de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Estamos prestes a
encerrar a sessão. ,

O SR. FEU ROSA -Não há problema. Apenas acho inca
bível continuarmos a sessão desta maneira, com poucos Deputa
dos.

.. ,O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Infelizmente,
ilustre Deputado Feu Rosa, o requerimento é intempestivo. A ses
são ainda não foi encerrada porque, numa deferência, concedi a
palavra ao ilustre Deputado Chico Vigilante para que desse como
lido seu pronunciamento. Gostaria de cOntar com a compreensão e
a colaboração de V. Ex·

O. SR. FEU ROSA ,-Perfeitamente:
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Há sobre a mesa

e vai à publicação a seguinte Emenda ao Projeto de Resolução n°
13, de 1995, que "dá nova redação aos artigos 46 e 65 do Regi
mento Interno da Câmaradcs Deputados". (Artigo 216, § 1°, do
Regimento Interno).

EMENDA SUBSTIfUTIVA N° 1

(Ao Projeto de Resolução nO 13/95)

Dá nova redação aos arts. 46 e 65 do Regimen
to Interno da Câmara dos Deputados.

Dê-se ao art. 1° do Projeto de Resolução nO 13, de 1995, a
seguinte redação:

"Art. 1° O caput do art. 46 e seus parágrafos 1° e
7°, bem como o inciso n do ar!. 65 do Regimento Inter
no da Câmara dos Deputados passam a vigorar com a
seguinte redação:

'Art. 46. As Comissões reunir-se-ão na sede da
Câmara, em dia e hora pré-flXados e destinados exclusi
vamente às sua atividades, durante períodos de três se
manas consecutivas, a cada quatro, ordinariamente às
terças e quintas-feiras, a partir das nove horas, ressalva
das as convocações de Comissão Parlamentar de Inqué
rito que se realizarem fora de Brasília.

§ 1° Em nenhum caso, ainda que se trate de reu
nião extraordinária, o seu horário poderá coincidir com a
Ordem do Dia de sessão extraordinária da Câmara ou
sessão ordinária ou extraordinária do Congresso Nacio
nal.

§~-----------------
§~----------------_..§ 4° ..

§~----------------_ ..

§ 6° ..
§ 7° As reuniões de Comissões Permanentes das

terças-feiras, destinar-se-ão exclusivamente a discussão
e votação de proposições, salvo se não houver nenhuma
matéria pendente de sua deliberação.'

Art. 65. As sessões da Câmara serão:1- _

II - ordinárias, as de qualquer sessão legislativa,
realizada às segundas, quartas e sextas-feiras, durante
períodos de três semanas consecutivas, a cada quatro; '"

Justificação

Em vez de concentrar a realização das sessões das Comis
sões Técnicas e do Plenário em todos os dias úteis das três primei
ras semanas de cada mês, propomos dias alternados para
funcionamento do Plenário e das Comissões, também em todos os
dias úteis das três primeiras semanas de cada mês, mas com exclu
sividade, ressalvado apenas as sessões do Congresso Nacional, ex
traordinárias da Câmara e convocações de Comissões
Parlamentares de Inquérito.

A prática tem demonstrado que a realização diária de reu
niões das Comissões Técnicas, ,de Comissões Especiais ou. de In
quérito, acumuladas com sessões do Congresso Nacional ou de
suas Comissões Especiais ou de Inquérito impossibilitam o funcio
namento produtivo do Congresso Nacional, exigido pela socieda
de.

Em nosso entendimento a alternativa que propomos é a
mais razoável e a que possibilita aumentar a: produtividade do Po
der Legislativo e, ao mesmo tempo, assegura aos parlamentares o
atendimento de seus compromissós' fora do Congresso, decorrente
de seus mandatos, pelo que, esperamos apoiamento.

Em tempo: esta prol'Os~ é parte integrante de uma proposta
mais ampla de reforma do Regimento Interno, em tramitação na
Câmara - Projeto de Resolução nO 14, de 1995.

Sala das Sessões, 10 de abril de 1995. - José Genoíno, De
putado Federal- PT/SP.

VIII - ENCERRAMENTO

O SR. PREsIDENTE (Ronaldo Perim) - Nada mais haven
do a tratar, vou encerrar a Sessão.

O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim)
COMPARECEM MAIS OS SRS.:

Pará
Nicias Ribeiro - PMDB; Paulo Rocha - PT.

Rondônia

Emerson Olavo Pires - PSDB.

Acre

Ronivon Santiago - PSD.

Maranhão

Jayme Santana - PSDB; Sarney Filho - Bloco - PFL.

Pernambuco

José Chaves - Bloco - PSB;

Bahia
Aroldo Cedraz - Bloco - PFL; Benito Gama - Bloco 

PFL; Geddel Vieira Lima - PMDB; João Almeida - PMDB; Joni-
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val Lucas - Bloco - PFL; José Carlos Aleluia - Bloco - PFL;
Marcos Medrado - PP.

Minas Gerais

Aécio Neves - PSDB; Eliseu Resende - Bloco - PFL.

Espírito Santo

Rita Camata - PMDB; Theodorico Ferraço - Bloco - PTB.

Rio de Janeiro

Fernando Gabeira - PV; Mareio Fortes - PSDB; Moreira
Franco - PMDB.

São Paulo

Edinho Araújo - PMDB; Marquinho Chedid - Bloco 
PSD; Paulo de Velasco - Bloco - PSD; Robson Tuma - Bloco
PL.

Distrito Federal

Agnelo Queiroz - PCdoB; Chico Vigilante - PT; Maria
Laura - PT; Wigberto Tartuce - PP.

Goiás

Aldo Arantes - PCdoB; Barbosa Neto - PMDB.

Paraná

Paulo Cordeiro - Bloco - PTB; Ricardo Gomyde - PCdoB.

Santa Catarina

SerafimVenzon - PDT

DEIXAM DE COMPARECER OS SENHORES:

Roraima

Alceste Almeida - Bloco - PTB; Luis Barbosa - Bloco 
PTB; Moises Lipnik - Bloco - PTB; Robério Araújo - PSDB.

Amapá

Raquel Capiberibe - Bloco - PSB; Sérgio Barcellos - Blo
co-PFL.

Pará
Ana Júlia - PT; Elcione Barbalho - PMDB; Gerson Peres

PPR; José Priante - PMDB; Socorro Gomes - PCdoB; Ubaldo
Corrêa - PMDB; Vic Pires Franco - Bloco - PFL.

Amazonas

Alzira Éwerton - PPR; Carlos da Carbrás - Bloco - PFL;
João Thomé Mestrinho - PMDB; Luiz Fernando - PMDB.

Rondônia

Carlos Camurça - PP; Eunpedes Miranda - PDT; Expedito
Júnior - Bloco - PL; lldemar Kussler - PSDB; Marinha Raupp 
PSDB; Silvemani Santos - PP.

Acre

Carlos Airton - PPR; Francisco Di6genes - PMDB; Mauri
Sérgio - PMDB.

Tocantins

Paulo Mourão - PPR.

Maranhão

Albérico Filho - PMDB; Antônio Joaquim Araújo - Bloco
- PFL; Costa Ferreira - PP; César Bandeira - Bloco - PFL; Eliseu
Moura - Bloco - PFL; José Carlos Sab6ia - Bloco - PSB; Márcia
Marinho - Bloco - PSC; Mauro Fecury - Bloco - PFL; Nan Sou-

za - PP; Pedro Novais - PMDB; Remi Trinta - PMDB; Roberto
Rocha - PMDB; Sebastião Madeira - PSDB.

Ceará

Anibal Gomes - PMDB; Antônio dos Santos - Blocó 
PFL; Amon Bezerra - PSDB; Edson Queiroz - PP; Gonzaga Meta
- PMDB; Inacio Arruda - PCdoB; José Pimentel - PT; Marct"lo
Teixeira - PMDB; Nelson Otoch - PSDB; Paes de Andrade 
PMDB; Pinheiro Landim - PMDB; Roberto Pessoa - Bloco 
PFL; Rommel Feij6 - PSDB; Ubiratan Aguiar - PSDB; Vicente
Arruda- PSDB; Zé Gerardo-PSDB.

Piauí

Alberto Silva - PMDB; Ari Magalhães - PPR; Ciro No
gueira - Bloco - PFL; Heraclito FGrtes - Bloco - PFL; João Hen
rique - PMDB; Júlio Cesar - Bloco - PFL; Mussa Demes -" Bloco
-PFL.

Rio Grande do Norte

Carlos Alberto - Bloco - PFL; Cipriano Correia - PSDB;
Laire Rosado - PMDB; Ney Lopes - Bloco - PFL.

Paraíba

Adauto Pereira - Bloco - PFL; Armando Abílio - PMDB;
Efraim Morais - Bloco - PFL; EDivaldo Ribeiro - PPR; Gilvan
Freire - PMDB; Ivandro Cunha Lima - PMDB; José Aldemir 
PMDB; Roberto Paulino - PMDB; Wilson Braga - PDT. "

PernambuCQ

Fernando Ferro - PT; Fernando Lyra - Bloco - PSB; João
Colaço - Bloco - PSB; José Jorge - Bloco - PFL; José Mendonça
Bezerra - Bloco - PFL; José Múcio Monteiro - Bloco - PFL; Luiz
Piauhylino - Bloco - PSB; Nilson Gibson - Bloco - PMN; Osval
do Coelho - Bloco - PFL; Pedro Correa~ Bloco - PFL;Ricardo
Heráclio - Bloco - PMN; Salatiel Carvalho - PP; Sérgio Guerra
Bloco - PSB; Severino Cavalcanti - Bloco - PFL; Vicente André
Gomes - PDT; Wolney Queiroz - PDT.

Alagoas

Albérico Cordeiro - Bloco - PTB; Augusto Farias - Bloco
- PSC; Benedito de Lira - Bloco - PFL; Fernando Torres 
PSDB; José Thomaz Nonô - PMDB; Olavo"Calheiros - PMDB.

Sergipe

Adelson Ribeiro - PMDB; Bosco França - Bloco - PMN;
Carlos Magno - Bloco - PFL; Cleonâncio Fonseca - PPR; Jerôni
mo Reis - Bloco - PMN; José Teles - PPR; Wilson Cunha - Blo
co-PMDB.

Bahia

Claudio Cajado - Bloco - PFL; Eujácio Simões - Bloco 
PL; Félix Mendonça - Bloco - PTB; Fernando Gomes - PMDB;
Haroldo Lima - PCdoB; Jaime Fernandes- Bloco - PFL; Jairo
Azi - Bloco - PFL; Jairo Carneiro - Bloco - PFL; Jaques Wagner
- PT; José Tude - Bloco - PTB; Leur Lomanto - Bloco - PFL;
Luiz Braga - Bloco - PFL; Luiz Moreira - Bloco - PFL; Nestor
Duarte - PMDB; Roland Lavigne - Bloco - PL; Severiano Alves
- PDT; Ubaldino Junior - Bloco - PSB; Ursicino Queiroz - Bloco
-PFL.

Minas Gerais

Antônio Aureliano - PSDB; Aracely de Paula - Bloco 
PFL; Armando Costa - PMDB; Carlos Melles - Bloco - PFL;
Chico Ferramenta - PT; Danilo de Castro - PSDB; Elias Murad
PSDB; Francisco Horta - Bloco - PL; Genésio Bernardino -



Mato Grosso

Antônio Joaquim - PDT; Augustinho Freitas - PP; Roberto
França - PSDB; Rodrigues Palma - Bloco - PTB; Tetê Bezerra
PMDB; Welinton Fagundes - Bloco - PL.

Goiás

João Natal - PMDB; Josias Gonzaga - PMDB; Jovair
Arantes - PSDB; Lidia Quinan - PMDB; Maria Valadão - PPR;
Orcino Gonçalves - P.MDB; Pedrinho Abrão - Bloco - PTB; Pe
dro Canedo - Bloco - PL; Pedro Wilson - PT; Roberto Balestra
PPR; Rubens Cosac - PMDB; Vilmar Rocha - Bloco - PFL; Zé
Gomes da Rocha - Bloco - PSDD.

Mato Grosso do Sul

Dilso Sperafico - PMDB; Marisa Serrano - PMDB; Nelson
Trad - Bloco - PTB; Oscar Goldoni, - PDT; Saulo Queiroz 
PSDB.

Paraná

Affonso Camargo - Sem Partido; Alexandre Ceranto - Blo
co - PFL; Basílio Villani - PPR; Chico da Princesa - PDT; Flávio
Arns - PSDB; Homero Oguido - PMDB; José Borba - Bloco
PTB; José Janene - PP; Luciano Pizzatto - Bloco - PFL; Luiz
Carlos Hauly - PP; Max Rosenmann - PDT; NedsonMicheleti
PT; Nelson Meurer - PP; Odílio Balbinotti - PDT; Padre Roque 
PT; Paulo Bernardo - PT; Renato Johnsson - PP; Ricardo Barros
- Bloco - PFL; Valdomiro Mep;er - PP; Vilson Sálitini - Bloco 
PTB; Werner Wanderer - Bloco - PFL.

Santa Catarina

Edison Andrino - PMDB; João Piziolatti - PPR; Leonel
Pavan - PDT; Mário Cavallazzi - PPR; Milton Mendes - PT; Pau
lo Bornhausen - Bloco - PFL; Rivaldo Macari - PMDB.

Rio Grande do Sul

Adão Pretto - PT; Adroaldo Streck - PSDB; Enio Bacci 
PDT; Ezídio Pinheiro - PSDB; Hugo Lagranha - Bloco - PTB;
Jair Soares - Bloco - PFL; José Fortunati - PT; Júlio Redecker
PPR; Luís Roberto Ponte - PMDB; Luiz Máinardi - PT; Matheus
Schmidt - PDT; Nelson Marchezan - PPR; Osvaldo Biolchi 
Blpeo - PTB; Paulo Rítzel- PMDB; Renan Kurtz - PDT; Telmo
Kirst - PPR; Waldomiro Fioravante - PT; Wilson Branco 
PMDB.

o SR. PRESIDENTE (Ronaldo Perim) - Encerro a Ses
são, convocando outra para a próxima seguiJ.da-feira, dia 17, às 14
horas.
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PMDB; Herculano Angbinetti - PSDB; Humberto Souto - Bloco PSDB; Ushitaro Kamia - Bloco PSB; Vadão Gomes - PP; Valde
- PFL; Ibrahim Abi-Ackel- PPR; João Fassarella - PT; José' Re- mar Costa Neto - Bloco - PL;. Vicente Cascione - Bloco - PTB;
zende - Bloco - PTB; José Santana de Vasconcellos - Bloco - Wagner Rossi - PMDB; Wagner Salustiano - PPR; Zulaiê Cobra
PFL; Lael Varella - Bloco - PFL; Leopoldo Bessone - Bloco - - PSDB.
PTB; Marcos Lima - PMDB; Maria Elvira - PMDB; Mário de
Oliveirá - PP; Maurício Campos - PL; Mauro Lopes - Bloco
PFL; Newton Cardoso - PMDB; Nilmário Miranda - PT; Osmâ
mo Pereira - PSDB; Paulo Delgado - PT; Paulo Heslander - Blo
ho PTB; Philemon Rodrigues - Bloco - PTB; Roberto Brant 
Bloco - PTB; Romel Anízio - PP; Sandra Starling - PT; Saraiva
Felipe - PMDB; Sérgio Naya - PP; Vittorio Medioli - PSDB; Zai
re Rezende - PMDB.

Espírito Santo

Adelson Salvador - Bloco - PSB; Jorge Anders - PSDB;
Luiz Buaiz - Bloco - PL; Nilton Baiano - PMDB.

Rio de Janeiro

Alcione Athayde - PP~Alexandre Cardoso - Bloco - PSB;
Alexandre Santos - PSDB; Alvaro Valle - Bloco - PL; Amaral
Netto - PPR; Arolde de Oliveira - Blocr> - PFL; Candinho Mattos
- PMDB; Carlos Santana - PT; Cidinha Campos - PDT; Eduardo
Mascarenhas - PSDB; Eurico Miranda - PPR; Fernando Gonçal
ves - Bloco - PTB; Fernando Lopes - PDT; Francisco Silva - PP;
Jair Balsonaro - PPR; João Mendes - Bloco - PTB; Jorge Wilson
- PMDB; José Carlos Coutinho - PDT; José Carlos Lacerda 
PPR; José Egydio - Bloco - PL; José Maurício - PDT; Laprovita
Vieira - PP; Laura Carneiro - PP; Lima Netto - Bloco - PFL;
Lindberg Farias - PCdoB; Miro Teixeira - PDT; Nilton Cerqueira
- PP; Noel de Oliveira - PMDB; Paulo Feijó - PSDB; Roberto
Campos - PPR; Rubem Medina - Bloco - PFL; Sérgio Arouca 
PPS; Simão Sessim - PPR; Sylvio Lopes - PSDB; Vanessa Felip
pe-PSDB.

São Paulo

Adhemar de Barros Filho - PRP; ÀJ.nllno Affonso - PSDB;
Aloysio Nunes Ferreira - PMDB; Antôirio Kandir- PSDB; Arnal
do Faria de Sá - PPR; Ary Kara - PMDB; Ayres da Cunha - Blo
co - PFL; Carlos Apolinário - PMDB; Carlos Nelson - PMDB;
Celso Russomanno - PSDB; Cunha Bueno - PPR; CunhaLima 
PDT; Delfim Netto - PPR; Duilio Pisaneschi - Bloco - PTB;
Eduardo Jorge - PT; Fausto Martello - PPR; Fernando Zuppo 
PDT; Hélio Rosas - PMDB; Ivan Valente - PT; Jair Meneguelli
PT; João Mellão Neto - Bloco - PFL; Jorge Tadeu Mudalen 
PMDB; José Augusto - PT; José Coimbra - Bloco - PTB; José de
Abreu - PSDB; José Machado - PT; José Pinotti - PMDB" Juran
dyr Paixão - PMDB; Koyu lha - PSDB; Luciano Zica - PT; Luiz
Carlos Santos - PMDB; Luiz Gushiken - PT; Maluly Netto - Blo
co - PFL; Michel Temer - PMDB; Nelson Marquezelli - Bloco 
PTB; Paulo Lima - Bloco - PFL; Régis de Oliveira - PSDB; Ri
cardo Izar - PPR; Salvador Zimbaldi' - PSDB; Silvio Torres -
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ORDEM DO DIA DAS COMISSÓES

I -COMISSÕES PERMANENTES:

COMISSÃO DE AGRICULTURA EpOLíTICA RURAL

Sala 116, Bloco das Lideranças

AVISO N°06/95

RECEBIMENTO DE ÊMENDAS

Início: 06/04/95
Horário: 9 às 12 h e '14 às 18 h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.125-A/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "Dispõe
sobre a aplicação em crédito rural de reçursós captados nas áreas da
SUDAM.e da SUDENE".
RELATOR: Deputado OSCAR GOLDONI

2 - PROJETO DE LEI N° 110/95 - do Sr. Odelmo Leão - que "Altera os artigos
4° e 8° da Lei nO 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a
política agrícola".
RELATOR: Deputado DAVI ALVES SILVA

3 - -PROJETO DE LEI N° '113/95 - do Sr. OdeImo Leão - que "Acrescenta inciso
I ao artigo 6° da Lei rio 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a
política agrícola".
RELATOR: Deputado HUGO RODRIGUES DA CUNHA

4· PROJETO DE LEI N° 164/95 - do Sr. Alexandre Ceranto - que "Determina
que, nas prC'priedades rurais com mais de dez hectares de extensão, pelo
menos vinte por cento da área respectiva sejam destinados à produção de
alimentos".
RELATOR: Deputado NELSON MARQUEZELLI
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5 - PROJETO DE LEI N° 192/95 - do Sr. Adão Pretto e outros 7 - que
"Estabelece mecanismos para financiamentos agrícolas e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ALCIDES MODESTO

6 - PROJETO DE LEI N° 198/95 - do Sr. Ivo Mainardi - que "Altera a política
agrícola vigente".
RELATOR: Deputado JOÃO THOMÉ MESTRINHO

A V I S O N° 07/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 06/04/95
Horário: 9 às 12 h e 14 às 18 h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 1.955/91 - do Senado Federal (PLs n° 14/91) - que
"Dispõe, com fundamento no inciso VIII do artigo 23 da Constituição
Federal, sobre a obrigatoriedade de órgãos e entidades da administração
pública federal realizarem suas compras na Companhia Nacional de
Abastecimento - CNA - e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BETO LÉUS

COMISSÃO DE CONSTITU!ÇÃO EJUSTiÇA EDE
REDAÇAO

Sala 1, Anexo 11

AVISO N° 12/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 12.04.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1a Sessão

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.
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A • Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,R.I.)

1 - PROJETO DE LEI N° 1.920-A/91 - do Sr. Eduardo Jorge .;, que "dispõe
sobre a jornada de trabalho e outros aspectos referentes à organização
do trabalho e das condições ambientais dos trabalhadores que reàlizam
suas atividades continuamente em terminais de vídeo".
RELÁTOR: Deputado RODRIGUES PALMA

AVISO N° 13/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 17.04.95
Horário.: 9 às 12 h e 14 às 18:30 h

Prazo.: 5 Sessões,
Decurso: -

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

A· Da Análise da Constitucionalidade e Juridicidade (Art.54,R.I.)

1 - PROJETO DE LEI N° 3.772-8/93 - do Senado Federal (PLS nO 87/92) 
que "dispõe sobre o reassentamento de habitantes e trabalhadores em
imóvel rural desapropriado.pornecessidade ou utilidade pública".
RELATOR: Deputado JOSE LUIZ CLEROT

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE EMINORIAS

A V I S O N° 08/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 12/04/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 1° Sessão

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO
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1 - PROJETO DE LEI N° 4.109/93 - do Poder Executivo (MSC 547/93) - que
"dispoãe sobre a importação de bens usados e dá outras providências".

RELATOR: Deputado LUCIANO PIZZATTO

OBS.: COMUNICAMOS QUE O PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS FOI
SUSPENSO, A PARTIR DESTA DATA, DEVIDO A APROVAÇÃO PELO PLENÁRIO DA
CASA DE REQUERIMENTO DE "URG~NCIA URGENTíSSIMA".

AVISO N°09/95

RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 17/04/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 3 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE LEI N° 2.543/92 - do Senado Federal (PLS 196/91) - que
"dispoõe sobre .a obrigatoriedade do Poder Público de preservar e
restaurar os processos ecológicos essenciais e a navegação nos rios sobre
os quais sejam construídas barragens".

RELATOR: Deputado JOSÉ MACHADO
PARECER: Contrário a este e à Emenda n° 01/95, apresentada

na Comissão, pela desapensação do PL n° 1.288/91 e pela apensação
deste e da Emenda n° 02195, apresentada na Comissão, ao PL 710/88.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E
INTERIOR

Sala 127-B, Anexo 11

A V I S O N° 02/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.:17.04.95 Prazo.: 05 Sessões
Horário.:09:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 Decurso: 18 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.708/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
a proibição de lançamento de esgotos e Iixo em cursos de água naturais e
artificiais".
RELATOR: Deputado EDISON ANDRINO
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2 - PROJETO DE LEI N° 4.685/94 - do Sr. Telmo Kirst - que "concede redução
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para estabelecimentos
industriais. por sua localização e criação de empregos"
RELATORA: Deputada SIMARA ELLERY

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E
COMÉRCIO

Sala 112 - BI.oco das Lideranças

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início.: 07/04/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.. 5 Sessões
Decurso.: 38 Sessão'

A PROPOSIÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 3.768193 - do Senado Federal (PLS nO 75/91) - qutJ
"regulamenta, com base no interesse nacional, os investimentos de capital
estrangeiro, nas micros, pequenas e médias empresas. e dá outras
providências". (Apenso o Projeto de Lei nO 4.647-C/90)
RELATOR: Deputado NELSON OTOCH

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
DESPORTO

Sala 120-B, Anexo 11

A V I S O N° 10/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 06/04/95
-Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h 30

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 58 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 2.029/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre a criação da Tarifa Aérea de Incentivo Cultural e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado Nelson Marchezan
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2 - PROJETO DE LEI N° 2.335/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
intermediação na venda de concursos de prognósticos e credenciamento
de agentes lotéricos".
RELATOR: Deputado Eurico Miranda

3 - PROJETO DE LEI N° 3.727/93 - da sra Rita Camata. - que "dispõe sobre
desconto das mensalidades escolares aos pais e responsáveis por alunos".
Apensos os PLs nas 76/95 e 103/95.
RELATOR: Deputado Fernando Zuppo

4 - PROJETO DE LEI N° 162/95 - do Sr. Alexandre Ceranto - que "estabelece
exigência para a expedição dos' certificados de conclusão dos cursos de 20

Grau e de bacharel em Letras e Ciências Pedagógicas".
RELATORA: Deputada Marisa Serrano

5 - PROJETO DE LEI N° 193/95 - do Sr. Alvaro Valle - que "institui o Prêmio
Padre José de Anchieta".
RELATQR: Deputado Carlos Alberto

6 - PROJETO DE' LEI N° 197/95 - do Sr. Roberto Rocha - que "determina a
inclusão, no currículo pleno dos estabelecimentos de 1° e 2° graus, da
disciplina 'Introdução às Normas de Trânsito"'.
RELATOR: Deputado Augusto Nardes

A V I S O N° 12/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 17/04/95
Horário.: 9h às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

1 - PROJETO DE Lei N° "'-004/91 --do Sr. J.ackspn Pereira - que "dispõe
sobre o prazo de utilizaçãõ de livros didáticos e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Ubaldino Júnior

2 - PROJETO DE LEI N° 3.334/92 - do Sr. jackson Pereira - que "denomina
'Aeroporto Internacional Ulysses Guimarães' o aeroporto internacional
localiz~do na cidade de Guarulhos, no Estado de São Paulo".
RELATOR: Deputado Mário de Oliveira
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3 - PROJETO DE LEI N° 209/95 - do Sr. Valdir Colato - que "dispõe sobre
bolsas de estudo em cumprimento ao disposto nos artigos 212, parágrafo
5°, e 213, parágr~fo 1°, da Constituição Federal, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado Paulo Lima

4 - PROJETO DE LEI N° 217/95 - do Sr. Jorge Wilson - que "veda a r.obrança
de taxa de matrícula, nos estabelecimentos de ensino de 1° e 2° graus, nos
casos que especifica".
RELATORA: Deputada Udia Quinan

5 - PROJETO DE LEI N° 248/95 - da S,.a Laura Carneiro - que "cria o cartão
de identidade para os professores registrados no Ministério da Educação e
do Desporto".
RELATOR: Sílvio Torres

6 - PROJETO DE LEI N° 252/95 - do Sr. Ricardo Izar - que "altera dispositivo
da Lei nO 7.377, de 30 de setembro de 1985, que 'dispõe sobre o exercício
da profissão de Secretário e dá outras providências"'.
RELATORA: Deputada Maria Elvira

A V I S O N° 13/95

RECEBIMENTO DE DESTAQUES

Início.: 17/04/95
Horário.: 9h às 12h e 14h às 18h 30

Prazo.: 2 Sessões
Decurso: -

AS PROPOSIÇÓES ABAIXO SOMENTE RECEBERÃO DESTAQUES APRESENTA
DOS POR MEMBROS DESTA COMISSÃO.

1 - PROJETO DE LEI N° 4.870/94 - do Sr. Wagner Rossi - que "dispõe sobre
a instituição do Dia do Tecnólogo".
RELATOR: Deputado Sílvio Torres
PARECER: contrário

2 - PROJETO DE LEI N° 4.917/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "denomina
'Cecílio Galvão' a Escola agrotécnica Federal de Belo Jardim, no Estado de
Pernambuco".
REtATOR: Deputado Expedito Júnior
PARECER: contrário
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COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
Sala 5, Anexo 11

A V I SON° 05/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 17.04.95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: -

A • ADEQUAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

1 - PROJETO DE LEI N° 3.836-A/93 - do Sr. Mauri Sérgio - que "acrescenta
dispositivo à Lei 7.986, de 28 de dezembro de 1989, garantindo a seus
beneficiáiras o direito à percepção de um abono anual ser calculado na
forma do 13° salário dos trabalhadores em geral".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

2 - PROJETO DE LEI N° 4.399-A/94 - do Poder Executivo .(MSG nO 40/94) 
que "altera dispositivos da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991".
RELATOR: Deputado HERMES PARCIANELLO

3 - PROJETO DE LEI N° 4.494-A/94 - do Tribunal Superior do Trabalho - que
"cria cargos em comissão no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria
do Tribunal Regional do Trabalho da 148 Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO

4 - PROJETO DE LEI N° 4.496-A/94 - do Tribunal Superior doTrabalho - que
"cria cargos no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria do Tribunal
Regional do Trabalho da 188 Região e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO

5 - PROJETO DE LEI N° 39-A/95 - do Poder Executivo (MSC 183/95) - que
"dispõe sobre a assunção, pela União, de operações de crédito contratadas
pela Companhia Estadual de Energia Elétrica - CEEE junto a bancos
franceses, bem como de obrigações previstas nos respectivos contratos
comerciais, firmados para o financiamento da construção da Usina
Termelétrica de Candiota 111, Unidade 1."
RELATOR: Deputado GERMANDO RIGOTTO
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6 - PROJETO DE LEI N° 3.464-A/89 - do Senado Federal (PLS nO 83/89) - que
"acrescenta parágrafo ao artigo 7° da Lei n° 6.696, de 8 de outubro de
1979, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado.HOMERO OGUIDO

7 - PROJETO DE LEI NO 995/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "altera o artigo
33 da Lei n° 8.177, de 1° de março de 1991, que estabelece regras para a
desindexação da economia e dá outras providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ JANENE

8 - PROJETO DE LEI N° 1.124-B/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre encargos financeiros incidentes no crédito rural nas áreas da
SUDAM e da SUD.ENE".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

9 - PROJETO DE LEI N° 1.480-A/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre o custeio de 'material escolar de filhos de empregados e estabelece
benefício fiscal às empresas sujeitas a este encargo".
RELATOR: Deputado JOÃO PIZZOLATII

10 - PROJETO DE LEI N° 1.852/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "altera o
disposto no parágrafo 2°,do artigo 2°, da Lei nO 8.056, de 28 de junho de
1990, que prorroga a vigência dos dispositivos que hajam atribuído ou
delegado competência normativa aos órgãos que menciona e dá outras
providênicias".
RELATOR: Deputado JOSÉ JANENE

11 - PROJETO DE LEI N° 1.890/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
a cobrança de tarifas bancárias".
RELATOR: Deputado EUJÁCIO SIMÕES

12 - PROJETO DE LEI N° 2.091/91 - do Sr. Jackson Pereira (em apenso o PL nO
2.412/91) - que "dispõe sobre a conversão dos Títulos da Dívida Agrária
para a forma escriturai".
RELATOR: Deputado BASíLIO VILLANI

13 - PROJETO DE LEI N° 2.169/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "fixa prazo
para liquidação, pelo Banco Central do Brasil, de instituição financeira".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO

14 - PROJETO DE LEI N° 2.446/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
obrigações tribut(!rias das entidades sem fins lucrativos e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES
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15 - PROJETO DE LEI N° 2.532/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre o funcionamento de Postos de A(endimento Bancário".
RELATOR: Deputado BASíLIO VILLANI

16 - PROJETO DE LEI N° 2.705/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispôe sobre
remuneração de saldo de ~onta de depósito a vista em instituição
financeira bancária".
RELATOR: Deputado PAULO MOURÃO

17 - PROJETO DE LEI N° 2.774/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
a regulamentação do artigo 100 da Constituição Federal no que se refere à
atualização de valores dos débitos constantes de precatórios judiciários".
RELATOR: Deputado MUSSA DEMES

18 - PROJETO DE LEI N° 2.792-A/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "autoriza a
exclusão do lucro líquido, na determinação do lucro real, dos juros
provenientes de aplicações financeiras realizadas no exterior".
RELATOR: Deputado JOSÉ CHAVES

19 - PROJETO DE LEI N° 3.053-A/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "concede
descontode 60% (sessenta por cento) nas tarifas de energia elétrica pelos
consumidores de classe rural residentes em regiões atendidas por órgãos
de desenvolvimento regional".
RELATOR: Deputado FÉLIX MENDONÇA

20 - PROJETO DE LEI N° 3.483-A/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre o Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos".
RELATOR: Deputado CELSO DANIEL

21 - PROJETO DE lEI N° 3.508/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre penalidades aplicadas às instituições e seus administradores, no
âmbito do Sistema Financeiro Nacional e do Mercado de Capitais e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada CONCEiÇÃO TAVARES

22 - PROJETO DE LEI N° 3.794/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "estabelece
a exigência de balancete de prestação de contas, por parte dos municípios,
dos recursos recebidos da União".
RELATORA: Deputada CONCEiÇÃO TAVARES

23 - PROJETO DE LEI N° 3.930/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
a venda de moeda estrangeira a viajantes ao exterior".
RELATOR: Deputado PAULO MOURÃO
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24 - PROJETO DE LEI N° 3.963/93 - da Sra. Jandira Feghali - que "fixa horário
de funcionamento das agências bancárias e dá outra providências".
RELATOR: Deputado JOÃO COLAÇO

25 - PRÓJETO DE- LEI N° 4.515-A/94 - do Sr. Jacksori Pereira - que "dispõe
sobre a criação do "cheque-férias", cria o Fundo de Incentivo ao Turismo
do Trabalhador, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado BASíLIO VILLANI

26 - PROJETO DE LEI N° 4.530/94 - do Sr. Jackson, Pereira - que "altera o
parágrafo 2°, do artigo 2°, da Lei nO 6.099, de 12 de setembro de 1974, que
dispõe sobre o tratamento tributário -das operações de arrendamento
mercantil e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MANOEL CASTRO

27 - PROJETO DE LEI N° 4.756/94 - do Sr. Wellington Fagundes - que "cria
estímulos à construção da casa própria".
RELATOR: Deputado JURANDYR PAIXÃO

28- PROJETO DE LEI N° 226/95 - do Sr. Paulo Bernardo - que "dispõe sobre o
controle externo dos recursos transferidos, pela União, a Estados, Distrito
Federal e Muncípios".
RELATOR: Deputado EDINHO BEZ

COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES

Sala 2, Anexo 11

A V I S O N° 2/95

RECEBIMENTO DE ÉMENDA"S
Início.: 07/04/95
Horário.: 9.às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Deçurso: 48 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 4.778/94 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
pr~cedimentos de identificação de todos os passageiros, na entrada e
salda do País".
RELATOR: Deputado JOSÉ THOMAZ NONO
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COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL EFAMíLIA
Sala 106 A - Anexo 11

AVISO N°5/95

RECEBIMENTO DE' EMENDAS

Início.: 07/04/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso: 48 Sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 1.369/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "acrescenta
dispositivos ao artigo 136 da Lei nO 8.069, de 13 de julho de 1990, que
"dispõe sobre o ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

2 - PROJETO DE LEI N° 1.567/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
o horário bancário para atendimento externo e para pagamento de
benefícios da Previdência Social".
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

3 - PROJEl u DE LEI N° 1.ã91i91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
a maioridade civil e penal e sobre a idade para prestação do serviço militar
facultativo" .
RELATOR: Deputado JOSÉ AUGUSTO

4 - PROJETO DE LEI N° 1.980/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
o fornecimento gratuito dos medicamentos necessários ao tratamento de
portadores da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida e de pacientes que
apresentem dependência física ou psíquica pelo uso de drogas". (Apenso:
PROJETO DE LEI 2.238/91 ).
RELATOR: Deputado CARLOS MAGNO

5 - PROJETO DE LEI N° 2-:418/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "permite ao'
menor, entre 16 e 21 anos de idade, celebrar contratos bancários e dá
outras providências".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

6 - PROJETO DE LEI N° 2.569-A/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre a utilização, para ações e serviços públicos de saúde, das
mercadorias apreendidas como contrabando".
RELATOR: Deputado CHICÃO BRíGIDa
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7 - PROJETO DE LEI N° 2.638-A/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe
sobre a responsabilidade dos administradores públicos pela falta de
recolhimento dos encargos trabalhistas e previ~enciário~".

RÉLATOR: Deputado ARNALDO,FARIA DE SA

8 - PROJETO DE LEI Nõ 2.784/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
aplicação de penalidades à~ instituições privadas do Sistema Único de'
Saúde.
RELATOR: Deputado EDUARDO JORGE

9 - PROJETO DE LEI N° 2.842/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "altera a
redação do caput do artigo 48 e do artigo 143 d~ Lei nO 8.213, de 24 de
julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência
Social e dá outras,providências".
RELATOR: Deputado HUMBERTO COSTA

10 - PROJETO DE LEI N° 3.065/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "assegura às
pessoas portadoras de deficiência física locomotora o direito de receber do
Governo cadeira de rodas".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

11 - PROJETO DE LEI N° 3.395/92 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
o Regime facultativo Complementar de Previdência Social e dá outras
providências".
RELATORA Deputada CECI CUNHA

12 - PROJETO DE LEI N° 3.691/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "dá nova
redação ao artigo 126 da Lei na 8.213, de 24 de julho de 1991, para
estabelecer prazos de encaminhamento dos processos, bem como de
julgamento dos recursos pelos órgãos do Conselho de Recursos da
Previdência Social- CRPS".
RELATOR: Deputado LUIZ BUAIZ

13 - PROJETO DE LEI N° 3.729-A/93 - do Sr. Jackson Pereira - que' "altera o
artigo 1°da Lei nO 8~287, de 20 de dezembro de 1991, que "dispõe sobre a
concessão do benefício de seguro-desemprego a pescadores artesanais,
durante os períodos de defeso".
RELATOR: Deputado LUIZ PIAUHYLlNO

14 - PROJETO DE LEI N° 3.953/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "concede
pensão especial a Antônio ~onçalves da Silva, o "Patativa do Assará".
RELATOR: Deputado JOSE PINOTTI

15 - PROJETO DE LEI N° 4.580/94 - do Sr. Jackson Pereira - que "altera
dispositivos das Leis nas 8.213, de 24 de julho de 1991, e 8.742, de 7 de
dezembro de 1993, e determina outras providencias".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA
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16 - PROJETO DE LEI N° 168/95 - cio Sr. Ivan Valente - que "dispõe sobre
procedimentos para recebimento de pequenos valores e investimentos
deixados por pessoas falecidas em instituições financeiras".
RELATORA: Deputada MARTA SUPLlCY

17 - PROJETO DE LEI N° 172/95 - do Sr. Jackson Pereira - que "altera o
parágrafo único do artigo 6° da Lei nO 8.742, de 7 d~ dezembro de 1993,
que "dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada FÁTIMA PELAES

18 - PROJETO DE LEI N° 177/95 - do Sr. Corauci Sobrinho - que "altera o
artigo 2° da Lei nO 8.501, de 30 de novembro de 1992, que "dispõe sobre a
utilização de cadáver não reclamado, para fins de estud~s ou pesquisas
científicas e dá outras providências".
RELATOR: Deputado SERAFIM VENZON

19 - PROJETO DE LEI N° 184/95 - do Sr. Cândido Mattos - que "altera a
redação do parágrafo 2° do artigo 15, da Lei nO 8.213, de 24 de julho de
1991, que "dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social".
RELATORA: Deputada CÉLIA MENDES

20 - PROJETO DE LEI N° 231/95 - do Sr. Luiz Buaiz - que "altera o artigo 26 da
Lei nO 8.870, de 15 de abril de 1994, que "altera dispositivos das Leis nOs
8.212 e 8.213, de 24 de julho de 1991, e dá outras providências".
RELATOR: Deputado CARLOS MOSCONI

A V I S O N° 6/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 17/04/95
Horário.: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo.: 5 Sessões
Decurso:

1 - PROJETO DE LEI N° 1.064/91 - do Sr. Roberto Jefferson - que
"regulamenta parte do parágrafo 4° do artigo 199 da Constituição da
República Federativa do Brasil, relativamente à coleta, ao processamento e
à transfusão de sangue e a seus derivados, estabelece o ordenamento
institucional indispensável à execução adequada dessas atividades e dá
outras providências".
RELATOR: Oeputado SÉRGIO AROUCA

2 - PROJETO DE LEI N° 1.569/91 - do Sr. Jaci<son Pereira - que "determina a
obrigatoriedade de constar no rótulos de bebidas alcóolicas advertência de
prsjudicialidade à saúde".
RELATOR: Deputado ELIAS MURAD
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3 - PROJETO DE LEI N° 2.274/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
direitos de aposentados e pensionistas que sejam idosos e excepcionais,
segurados da Previdência Social".
RELATOR: Deputado AYRES DA CUNHA

4 - PROJETO DE LEI N° 3.845/93 - do Sr. Zaire Rezende - que "concede
incentivo fiscal para a pessoa jurídica que contratar menores de 18 anos,
em programa de iniciação do trabalho".
RELATORA: Deputada CECI CUNHA

5 - PROJETO DE LEI N° 4.503/94 - do Sr. Aldo Rebêlo - que "proíbe a
propaganda, de qualquer espécie, de bebidas alcóolicas, medicamentos,
terapias e produtos para fumar derivados de tabaco, através das emissoras
de radiodifusão sonora ou de sons e imagens".
RELATOR: Deputado SÉRGIO AROUCA

6 - PROJETO DE LEI N° 4.543/94 - do Sr. Renato Johnsson - que "altera os
artigos 10 e 15 da Lei nO 6.019, de 3 de janeiro de 1974, e o artigo 31 da
Lei nO 8.212, de 24 de jUlho de 1991, e dá outras providências".
RELATORA: Deputada RITA CAMATA

7 - PROJETO DE LEI N° 4.563/94 - do Sr. Telmo Kirst - que "permite ao
proprietário de imóvel rural abater do Imposto de Renda os gastos com
produtos farmacêuticos adquiridos para uso de seus familiares e seus
trabalhadores".
RELATORA Deputada JANDIRA FEGHALI

8 - PROJETO DE LEI N° 213/95 - do Sr. Jóão Fassarella - que "acrescenta
parágrafos 5° e 6° ao artigo 57 da Lei nO 8.213, de 24 de julho de 1991, que
"dispõe sobre os Planos de 'Benefícios da Previdência Social e dá outras
providências".
RELATORA: Deputada ELCIONE BARBALHO

9 - PROJETO DE LEI N° 215/95 - do Sr. José Fritsch e outros 08 - que
"estabelece as regras de contribuição à Previdência dos Associados às
Cooperativas de Produção Agropecuária - CPA e Associações de
Pequenos Proprietários Rurais - APPR e dá outras providências".
RELATOR: Deputado TUGA ANGERAMI

10 - PROJETO DE LEI N° 247/95 - do Sr. Vilson Santini - que "institui o
Vale-Remédio e dá outras providências"."
RELATOR: Deputado FERNANDO GONÇALVES
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COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
ESERVIÇO PÚBLICO

Sala 13-B - Anexo 11

AVISO N° 5/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 7/04/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessõeb
Decurso: 48 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 065/91 - do Sr. Roberto Magalhães - que "altera a Lei
nO 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa
Seguro-Desemprego".
RELATOR: Deputado MIGUEL ROSSETO

2 - PROJETO DE LEI N° 1.368/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "determina a
alienação de bens imóveis de propriedade do Departamento Nacional de
Obras contra as Secas - DNOCS, destinados a residência de seus
servidores, através de linha de crédito especial. aberto pela CEF - Caixa
Econômica Federal."
RELATOR: Deputado SANDRO MABEL

3 - PROJETO DE LEI N° 1.495/91 - do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
a fixação de piso salarial para os motoristas profissionais".
RELATOR: Deputado CHICO VIGILANTE

4 - PROJETO DE Lr::I N° 2.368/91 :: do Sr. Alberto Goldman - que "dispõe
sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e rurais e dá outras
providências".
RELA:rOR: Deputado MARCOS MEDRADO

5 - PROJETO DE LEI N° 2.509/92 - do Sr. Zaire Rezende - que" dispõe sobre
a criação da Ordem dos Professores do Brasil e dá outras providências".
RELATORA: Deputada ZILA BEZERRA

6 - PROJETO DE LEI N° 2.958/92 - do Sr. Roberto Jefferson - que "institui o
Vale-Educação, para efeito do disposto no artigo 212, parágrafo 5°, da
Constituiçãó Federal".
R~! ,~'"';'0r.;1>· O"'"n'1~r""""p? ~ '!?~Il"'\/~'TI:\!\! AGUIAR
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7 - PROJETO DE LEI N° 3.459/92 - do Sr. Jacksor'l Pereira - que "dispõe sobre
a obrigatoriedade de publicação de balancete sintético mensal, pelas
pessoas jurídicas sob controle do Poder Público".
RELATOR: Deputado VALDOMIRO MEGER

8 - PROJETO DE LEI N° 4.753194 - do Sr. Carlos Santana - que "dispõe sobre
a regulamentação da profissão de historiador e dá outras providências".
RELATOR: Deputado AGNELO·QUEIROZ

9 - PROJETO DE LEI N° 130/95 -'do Sr. Álvaro Valle - que "estabelece normas
sobre a realização de concursos públicos para admissão de servidores
civis no âmbito da União". .
RELATOR: Deputado LUCIANO CASTRO

10 - PROJETO DE LEI N° 137/95 - do Sr. Beto Mansur - que "institui incentivos
para a contratação, sob as condições que especifica, de adolescentes
entre 12 e 18 anos de idade, em regime de iniciação ao trabalho, e
determina outràs providências".
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)

.
11 - PROJETO DE LEI N° 138/95 - do Sr. Beto Mansur - que "acrescenta

parágrafos ao' artigo 841 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado JAIR SOLSONARO

12 - PROJETO DE LEI N° 139/95 - do Sr. Paulo Paim - que "institui gratificação
natalina na forma de cesta básica e dá outras providências".
RELATOR: Deputado WILSON CUNHA

13 - PROJETO DE ,LEI Nó 144/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "acrescenta
parágrafo ao artigo 74 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-lei nO 5.452, de 1° de maio de 1943".
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

14 - PROJETO DE LEI N° 145/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "dispõe sobre
revogação do artigo 318 da Consolidação das Leis do Trabalho".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO

15 - PROJETO DE LEI N° 149/95 - do Sr. Álvaro Valle - que "dispõe sobre as
doações e presentes recebidos por servidores públicos da administração
direta e indireta, bem como das Fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público".
RELATOR: Deputado JACKSON PEREIRA
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16 - PROJETO DE lEI N° 202/95 - do Sr. Agnelo Queiroz - que "dispõe sobre a
criação dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ZAIRE REZENDE

17 - PROJETO DE lEI N° 220/95 - do Sr. Wellinton Fagundes - (Pl's nOs
227/95 e 246/95, apensados) - que altera dispositivo da lei nO 8.666, de 21
de junho de 1993, que "regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração
Pública e dá outras providências".
RELATOR: Deputado MARCOS MEDRADO

A V I S O N° 6/95

PRAZO PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início: 12/04/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: 1a sessão

1 - PROJETO DE lEI N° 3.933/89 - do Senado Federal (Pl5 n° 156/89) - que
"dá nova redação aos artigos 665 e 666 da Consolidação das Leis do

Trabalho, dispondo sobre férias e remuneração de juízes classistas
temporários".
RELATOR: Deputado CORIOLANO SALES

2 - PROJETO DE LEI N° 3.486-B/92 - da Sra. Socorro Gomes - que "dispõe
sobre as relações de trabalho rural e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO ROCHA

3 - PROJETO DE LEI N° 4.410/94 - do Sr. Valdenor Guedes - que "dispõe
sobre a incorporação de Gratificação Especial de Localidade aos proventos
de aposentadoria de servidores dos extintos Territórios Federais".
RELATOR: Deputado ILDEMAR KUSSLER

4 - PROJETO DE LEI N° 4.731/94 - do Sr. Aldo Rebelo - que "regulamenta a
profissão de Tecnólogo e dá outras providências."
RELATOR: Deputado PAULO FEIJO

5 - PROJETO DE LEI N° 219/95 - do Sr. Paulo Paim - que "dispõe sobre o
pagamento do IPC-r na rescisão contratual."
RELATOR: Deputado JACKSON PEREIRA

6 - PROJETO DE LEI N° 229/95 - do Sr. Cândido Mattos - que "introduz
alteração no artigo 473 da Consolidação das Leis do Trabalho. 11

RELATOR: Deputado PAULO BORNHAUSEN
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7 - PROJETO DE LEI N° 251/95 - do Sr. Ricardo Izar - que "altera a Lei nO
3.820, de 1t de novembro de 1960, que "cria o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais de Farmácia e dá outras providências."
RELATOR: Deputado SYLVIO LOPES

A V I S O N° 7/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS AO SUBSTITUTIVO

Início: 17/04/95
Horário: 9 às 12h e 14 às 18h

Prazo: 5 Sessões
Decurso: - .

A PROPOSiÇÃO ABAIXO SOMENTE RECEBERÁ EMENDAS APRESENTADAS POR
MEMBROS DESTA COMISSÃO

1 - PROJETO DE LEI N° 4.698/94 - do Poder Executivo (MSG n° 540/94) _
que "introduz modificações no artigo 92 do Decreto-lei nO 2.848, de 7 de

dezembro de 1940 - Código Penal, com as alterações introduzidas pela Lei
nO 7.209, de 11 de julho de 1984, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado WIGBERTO TARTUCE (avocado)

COMISSÃO DE VIAÇÃO ETRANSPORTES

Sala 122-A - Anexo"

RECEBIMENTO DE EMENDAS

Início.: 06.04.95
Horário.: de 09 às 12 e de 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decu~c;o: 58 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 4.188/93 - do Sr. Max Rosenmann- que "estabelece
condições para o tráfego de caminhões .nas rodovias federais, e dá outras
providências".
RELATOR: Deputado ANTONIO JOAQUIM

2 - PROJETO DE LEI N° 1.671/91 -. do Sr. Jackson Pereira - que "dispõe sobre
a concessão de desconto no valor das passagens de ônibus, nas áreas
metropolita,nas, para deficientes e estudantes, e dá outras providências."
RELATOR: Deputado BARBOSA NETO
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3 - PROJETO DE LEI N° 3.690/93 - do Sr. Jackson Pereira - que "determina o
controle, em listagem, dos passageiros de embarcações"
RELATOR: Deputado MAURO LOPES

AVISO N°5/95

RECEBIMENTO DE EMENDAS
Início.: 12.04.95
Horário.: de 09 às 12 e de 14 às 18h

Prazo.: 5 sessões
Decurso: 18 sessão

1 - PROJETO DE LEI N° 41/95 - do Sr. Nilson Gibson - que "acrescenta inciso
ao art. 1° da Lei nO 8.199, de 28 de junho de 1991, revigorada pela Lei nO
8.843, de 10 de janeiro de 1994".
RELATORA: Deputada DOLORES NUNES

2 - PROJETO DE LEI N° 211/95 - do Sr. Fernando Lopes - que "disciplina o
funcionamento dôs sistemas urbanos de transporte por ônibus".
RELATOR: Deputado CARLOS NELSON

3 - PROJETO DE LEI N° 4.622/94 - do Sr. Ronaldo Perim - que "determina a
inserção de mensagem voltada à educação para o trânsito nas
propagandas de estabelecimentos que fabriquem, comercializem ou
prestem serviços ligados a veículos automotores ou seus componentes".
RELATOR: Deputado JOÃO CÓSER

4 - PROJETO DE LEI N° 4.793/94 - do Sr. Iberê Ferreira - que "dispõe sobre o
uso do cinto de segurança em veículos automotores".
RELATOR: Deputado EDSON EZEQUIEL
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(Encerra-se a Sessão às 17 horas e 14 minutos.)

ATOS DO PRESIDENTE

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
çõs que lhe confere o art 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa n°
205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o art 35, item lI, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a JOSÉ CAVALCANfI DE LIMA, ponto nO 11367, do
cargo de Assitente Técnico de Gabinete, CNE-13, do Quadro Per
manente da Câmara dos Deputados, que exerce no Gabinete do
Primeiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 6 de abril de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, o uso das atribui
ções que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa n°
205, de 28 de junho de 1990, resolve conceder exoneração, de
acordo com o art 35, item 11, da Lei nO 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, a MARIA DJANIRA DE LIMA FERREIRA, ponto n°
10299, do cargo de Assistente Técnico de Gabinete, CNE-13, do
Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exerce no Ga
binete do Primeiro Secretário.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa nO
205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar a pedido, de acor
do com o art. 35, parágrafo único, inciso I, da Lei n° 8.112, de 11
de dezembro de 1990, JOSÉ MARIA AGUIAR DE CASTRO,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista Legislativo
- atrlbuição Técnica Legislativa, PadIão 45, ponto n° 2589, da
função comissionada de Secretário de Comissão Temporária, FC
06, do Quadro Permanente da Câmara dos Deputados, que exercia
na COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A APRECIAR E DAR
PARECER À PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N° 24, DE 1991, QUE ''INSTIIUI O SISTEMA DE ELEIÇÃO
DIS1RITAL MISTA NOS MUNICÍPIOS DE MAIS DE CEM
MIL ELEITORES", da Coordenação de Comissões Temporárias,
do Departamento de Comissões, a partir de 29 de março do cor
rente ano.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa n°
205, de 28 de junho de 1990, resolve dispensar a pedido, de acor
do com o art. 35, parágrafo único, inciso I, da Lei n° 8.112, de 11
de dezembro de 1990, MARIA HELENA COUTINHO DE OLI
VEIRA, ocupante de cargo da Categoria Funcional de Analista
Legislativo - atribuição Técnico em Documentação e Informação,
Padrão 45, ponto nO 1835, da função comissionada de Secretário
de Comissão Temporária, FC-06, do Quadro Pef!!lallente da Câ
mara dos Deputados, que exercia na COM,ISSAO ESPECIAL
DESTINADA A PROFERIR PARECER A PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO ~ 39, DE 1989, QUE "ACRES
CENTA PARÁGRAFO AO ART. 14 E ALTERA OS PARÁ
GRAFOS 5°, 6° E 7° DO MESMO ARTIGO E MODIFICA O
ARTIGO 82, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDEAL", da Coor
denação de Comissões Temporárias, do Departamento de Comis-

sões, a partir de 29 de março docorrente ?TIo.
Câmara ods Deputados, 12 de abril de 1995. - Luís Eduar·

do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe cC'nfere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa n°
205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6° da Lei nO 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do art 9°, item lI, da
Lei nO 8.112, citada, JOSÉ CAVALCANTI DE UMA para exer
cer, no Gabinete do Primeiro Secretário, o cargo de Assistente
Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da Câmara
dos Deputados, transformado pelo art. 3° do Ato da Mesa nO 15, de
26 de maio de 1987, conservada a nova denominação dada pelo
art. 1°da Resolução nO 4, de 13 de junho de 1991, combinada com
o art. Iodo Ato da Mesa n° 05, de 16 de fevereiro de 1995.

Câmara dos Deputados, 6 de abril de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa nO
205, de 28 de junho de 1990, e o art 6° da Lei nO 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do art 9°, item lI, da
Lei n° 8.112, citada, MARIA DJANIRA DE LIMA FERREIRA
para exercer, no Gabinete do Primeiro Secretário, o cargo de As
sistente Técnico de Gabinete, CNE-15, do Quadro Permanente da
Câmara dos Deputados, transformado pelo art 3° do Ato da Mesa
nO 15, de 26 de maio de 1987, observada a nova denominação
dada pelo ar!. 1° da Resolução n° 4, de 13 de junho de 1991, com
binada com o art. lOdo Ato da Mesa nO 05, de 16 de fevereiro de
1995.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 1995. - Luís Eduar.
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa n°
205, de 28 de junho de 1990, e o. art. 6° da Lei n° 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve nomear, na forma do ar!. 9°, item lI, da
Lei n° 8.112, citada, MARIA DE LOURDES PLÁCIDO SILVA,
ocupante de cargo da Categoria Funcional de Técnico Legislativo
- atribuição Adjunto Parlamentar, PadIão 30, ponto nO 4598, para
exercer, na Secretaria-Geral da Mesa, o cargo de Assistente Técni
co de Gabinete, CNE-9, do Quadro Permanente da Câmara dos
Deputados, transformado pelo art. 3° do Ato da Mesa n° 15, de 26
de maio de 1987, observada a nova denominação dada pelo artigo
1° da Resolução nO 4, de 13 de junho de 1991, combinada com o
artigo 3° do Atp da Mesa nO 47, de 7 de outubro de 1992.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 1995. - Luís Eduar.
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa nO
205, de 28 de junho de 1990, e o art.6° da Lei nO 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve designar por acesso, na forma do art.
9°, item n, da Lei n° 8.112, de 1990, combinado com o ar!. 13 da
Resolução nO 21, de 1992, observado o disposto no parágrafo úni;
co do art. 2° do Ato da Mesa nO 18, de 26 de maio de 1987, JOSE
MARIA AGUIAR DE CASTRO, ocupante de cargo da Categoria
Fucional de Analista Legislativo - atribuição Técnica Legislativa,
Padrão 45, ponto n° 2589, para exercer a função comissionada de
Secretário de Comissão Temporária, FC-06, o Quadro Permanente
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da Câmara dos Deputados, na COMISSÃO ESPECIAL DESTI
NADA A PRECIAR E DAR PARECER AO TEXTO DO PRO
TOCOLO RELATNO AO CÓDIGO ADUANEIRO 00
MERCOSUL, CONCLUÍDO EM OURO PREfO, MINAS GE
RAIS, ASSINADO PELO BRASIL, EM 17-12-94, a partir de 29
de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

O Presidente da Câmara dos Deputados, no uso das atribui
ções que lhe confere o art. 1°, item I, alínea a, do Ato da Mesa nO
205, de 28 de junho de 1990, e o art. 6° da Lei nO 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, resolve designar por acesso, na forma do art.
9°, item n, da Lei nO 8.112, de 1990, combinado com o art. 13 da
Resolução n° 21, de 1992, observado o disposto no parágrafo úni
co do art. 2° do Ato da Mesa nO 18, de 26 de maío de 1987, MA
RIA HELENA COUTINHO DE OLIVEIRA, ocupante de cargo
da Categoria Funcional de Analista Legislativo - atribuição Técni
co em Documentação e Informação, Padrão 45, ponto nO 1835,
para exercer a função comissionada de Secretário de Comissão
Temporária FC-06, do Quadro Permanente da C;âmara dos Depu
tados, na COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA APRECIAR E
DAR PARECER À EMENDA DO SENADO AO PROJETO DE
LEI N° 3.981-B, DE 1993, QUE "DISCIPUNA A EXTRAÇÃO,
INDUSTRIALIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO
E TRANSPORTE DO ASBESTO/AMIANTO E DOS PRODU
TOS QUE CONTENHAM, BEM COMO DAS FIBRAS NATU
RAIS E ARTIFICIAIS, DE QUALQUER ORIGEM,
UTILIZADAS PARA O MESMO FIM E DÁ OUTRAS PROVI
DÊNCIAS", a partir de 29 de março do corrente ano.

Câmara dos Deputados, 12 de abril de 1995. - Luís Eduar
do, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFOARMAÇÓES
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 189, DE 1995

(do Sr. Deputado Augusto Nardes)

Solicita ao Sr. Ministro da Marinha, informa
ções no sentido de fornecer a relação das obras ini
ciadas e não concluídas e dos bens imóveis que não
estão sendo utilizados pela administração pública fe
deral, bem como os relatórios das atiditorias e inspe
ção ordinárias ou especial l1ue 'tratam dessas
matérias, pelo orgão de controle interno.

Com fundamento no § 2°, do art. 50, da Constituição Fede
ral, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno desta Egrégia Câ
mara, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr.
Ministro da Marinha, através do Gabinete Civil da Presidência da
República. o seguinte Pedido de Informações:

a) Relação das obras iniciadas e não concluídas na adminis
tração direta e indireta dessa Pasta:

1°) Espécie de obra e sua finalidade;
2°) Unidade Federada e Município em que se localiza a

obra:
3°) Data de início da obra e prazo previsto em contrato para

sua conclusão;
4°) Se a obra foi executada mediante execução direta ou in

direta; no caso de execução indireta, especificar a modalidade do
procedimento l~citatório. indicando o número do processo respec
tivo, o número do contrato administrativo e o nome da empresa
vencedora da licitação;

5°) Se o contrato administrativo teve aditivos, especificar a

data e o objeto de cada um;
6°) Se páralisada a obra; especificar a data e o motivo;
7°) Se não paralisada;especificar a data do seu reinício;
80) Preço de origem do contrato administrativo, valores gas

tos até o presente, o montante necessário para conclusão da obra;
9°) Relacionar os ordenadores de despesas primário e se

cundários responsáveis pela obra;
100) Relacionar o responsável técnico pelo Projeto Básico e

pelo Projeto Executivo;
b) Relação dos bens imóveis que não estão sendo utilizados

concretamente para os fms da administração pública federal;
1°) Localização do bem;
2°) Especificar a que título a administração pública adquiriu

esse bem;
3°) Área total do bem;
4°) Especificar as benfeitorias existentes no bem;
5°) Valor atualizado do bem;
6°) Destino que essa pasta pretende dar a esse bem;
c) Os relatórios das auditorias e inspeções realizadas pelo

órgão de controle interno da Pasta, que tratam a respeito dessas
obras e bens imóveis supracitados.

A Imprensa no Estado do Rio Grande do Sul divulgou am
plamente casos de desperdício do dinheiro público, representados
principalmente, por obras paralisadas e bens que não estão sendo
utilizados pela administração pública, de responsabilidade das três
esferas de Governo.

Todavia, somente os casos de responsabilidade dos Gover
nos Estadual e Municipais dessa Unidade Federativa supra-referi
do, foram apurados através de uma CPI instalada pela Assembléia
Legislativa e pelo Minístério Público Estadual. As obras de res
ponsabilidade do Governo Federal não foram investigadas naquela
Unidade Federada. Além disso, temos conhecimento da existência
de obras paralisadas e bens que não estão sendo utilizados pela ad
minístração pública, em outras Unidades Federadas.

Como se trata de matéria sujeita à fIscalização da Câmara
dos Deputados, entendemos ser necessário que essa Pasta forneça
a relação das obras iniciadas e não concluídas por governos ante
riores, bem como a relação dos bens imóveis não utilizados como
de uso específico da administração pública federal ou de uso co-
mum da população. .

Além de obras paralisadas, há casos de obras que a sua con
clusão se estende por vários anos, sendo prorrogada além do prazo
contratual, mediante aditivos que, junto com as paralisadas, aten
tam contra os princípios constitucionaís da moralidade (art. 37, ca
put) e da economicidade (art. 70, caput).

Para esclarecer melhor esses fatos, solicitamos seja encami
nhado o presente Pedido de Informações, com o objetivo de forne
cer as informações supra-solicitadas.

Sala das Sessões, 4 de abril de 1995. - Deputado Augusto
Nardes, PPR/RS.

I - Relatório

O Senhor Deputado Augusto Nardes dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solidtando o envio do presente requeri
mento ao Senhor Ministro <ll>. Marinha, a fim de que sejam presta
dos os seguintes esclarecimentos:

"a) Relação das obras iniciadas e não concluídas
na administração direta e indireta dessa Pasta:

1°) Espécie de obra e sua fmalidade;
2°) Unidade Federada e Município em que se lo

caliza a obra;
3°) Data de início da obra e prazo previsto em

contrato para sua conclusão~
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40) Se a obra foi executada mediante execução di
reta ou indireta; no caso de execução indireta, especifi
car a modalidade do procedimento licitatório, indicando
o número do processo respectivo, o número do contrato
administrativo e o nome da empresa vencedora da licita
ção;

5°) Se o contrato administrativo teve aditivos, es
pecificar a data e o objeto de cada um;

6°) Se paralisada a obra, especificar a data e o
motivo;

70) Se não paralisada, especificar a data do seu
reinicio;

80) Preço de origem do contrato administrativo,
valores gastos até o presente, o montante necessário para
conclusão da obra;

9°) Relacionar os ordenadores de despesas primá
rio e secundários responsáveis pela obra;

10°) Relacionar o responsável técnico pelo Proje
to Básico e pelo Projeto Executivo;

b) Relação dos bens imóveis que não estão sendo
utilizados concretamente para os fins da administração
pública federal:

1°) Localização do bem;
2°) Especificar a que título a administração públi-

ca adquiriu esse bem;
3°) Área total do bem;
40) Especificar as benfeitorias existentes no bem;
5°) Valor atualizado do bem;
6°) Destino que essa Pasta pretende dar a esse

bem;
c) Os relatórios das auditorias e inspeções realiza

das pelo órgão de controle interno dit Pasta, que tratam a
respeito dessas obras e bens imóveis supracitados."

É o relatório.

fi - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 7 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 12-4-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 190, DE 1995

(Do Sr. Augusto Nardes)

Solicita ao Sr. Ministro da Justiça, informaçõ
es no sentido de fornecer a relação das obras inicia
das e não concluídas e dos bens imóveis que não
estão sendo utilizados pela administração pública fe
deral, bem como os relatórios das auditorias e inspe
ção ordinária ou especial que tratam df;ssas
matérias, pelo órgão de controle interno.

Com fundamento no § 2°, do artigo 50, da Constituição Fe
deral, e nos artigos 115 e 116 do Regimento Interno desta Egrégia
Câmara, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Mi
nistro da Justiça, através do Gabinete Civil da Presidência da Re
pública, o seguinte pedido de informações:

A) Relação das obras iniciadas e não concluídas na admi
nistração direta e indireta dessa Pasta:

10) Espécie de obra e sua fmalidade?
2°) Unidade Federada e ~nicípio que se localiza a obra?

3°) Data de inicio da obra e prazo previsto em contrato para
sua conclusão?

4°) Se a obra foi executada mediante execução direta ou in
direta? No de execuça:o indireta, especificar a modalidade do pro
cedimento licitatório, indicando o número do processo respectivo,
o número do contrato administrativo e o nome da empresa vence
dora da licitação?

50) Se o contrato administrativo teve aditivos, especificar a
data e o objeto de cada um?

6°) Se paralisada a obra, especificar a data e o motivo?
7°) Se não paralisada, especificar a data do seu reinicio?
8°) Preço de origem do contrato administrativo, valores gas

tos até o presente o montante necessário para conclusão da obra?
9°) Relacionar os ordenadores de despesas primário e se

cundário responsáveis pela obra?
10) Relacionar o responsável técnico pelo Projeto Básico e

pelo Projeto Executivo?
B) Relação dos bens imóveis que não estão sendo utilizadas

concretamente para os fms da administração pública federal:
1°) Localização do bem?
20) Especificar a que título a administração pública adquiriu

esse bem?
30) Área total do bem?
4°) Especificar as benfeitorias existentes no bem?
5°) Valor atualizado do bem?
6°) Destino que essa Pasta pretende dar a esse bem?
C) Os relatórios das auditorias e inspeções realizadas pelo

órgão de controle interno da Pasta que tratam a respeito dessas
obras e bens imóveis supracitados.

A imprensa no Estado do Rio Grande do Sul divulgou am
plamente casos de de~perdício do dinheiro público, representados
principalmente, por obras paralisadas e bens que não estão utiliza
dos principalmente, por obras paralisadas e bens que não estão
sendo utilizados pela administração pública, de responsabilidade
das três esferas de Governo.

Todavia, somente os casos de responsabilidade dos Gover
nos Estadual e Municipais dessa Unidade Federativa supra referi
do, foram apurados através de uma CPI instalada pela Assembléia
Legislativa e pelo Ministério Público Estadual. As obras de res
ponsabilidade do Governo Federal não foram investigadas naquela
Unidade Fede.:rada. Além disso, temos conhecimento da existência
de obras paralisadas e bens que não estão sendo utilizados pela ad
ministração pública em outras Unidades Federadas.

Como se trata de matéria sujeita a fiscalização da Câmarr,.
dos Deputados, entendemos ser necessário que essa Pasta forneça
a relação das obras iniciadas e não concluídas por governos ante
riores, bem como a relação dos bens imóveis não utilizados como
de uso específico da administração pública federal ou de uso co
mum da população.

Além de obra paralisadas, há casos de obras que a sua con
clusão se estende por vários anos, sendo prorrogada além do prazo
de contratual, mediante aditivos, que junto com as paralisadas
atentam contra os Princípios Constitucionais da Moralidade (art.
37, caput) e da EconolDÍcidade (art. 70, caput).

Para esclarecer ~elhor esses fatos, solici~mos seja encami
nhadp o presente pedidO de informações, com o objetivo de forne
cer as informações supra solicitadas.

Sala das Sessões, 4 de abril de 1995. - Deputado Augusto
Nardes.

I - Relatório

O Senhor Deputado Augusto Nardes dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requeri-
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menta ao Senhor Ministro da Justiça, a flID de que sejam prestados
os seguintes esclarecimentos:

"A) Relação das obras iniciadas e não concluídas
na administraÇão direta e indireta dessa Pasta:

1°) Espécie de obra e sua fmalidade?
2°) Unidade Federada e Município que se localiza

a obra?
3°) Data de início da obra e prazo previsto em

contrato para sua conclusão?
4°) Se a obra foi executada mediante execução di

reta ou indireta? No de execução indireta, especificar a
modalidade do procedimento licitatório, indicando o nú
mero do processo respectivo, o número do contrato ad
ministrativo e o nome da Empresa vencedora da
licitação?

5°) Se o contrato administrativo teve aditivos, es
pecificar a data e o objeto de cada um?

6°) Se paralisada a obra, especificar a data e o
motivo?

7°) Se não paralisada, especificar a data do seu
reinício?

8°) Preço de origem do contrato administrativo,
valores gastos até o presente o montante necessário para
conclusão da obra?

9°) Relacionar os ordenadores de despesas primá
rio e secundário responsáveis pela obra?

10) Relacionar o responsável técnico pelo Projeto
Básico e pelo Projeto Executivo?

B) Relação dos bens imóveis que não estão sendo
u.tilizadas concretamente para os fms da administração
pública federal: .

1°) Localização do bem?
2°) Especificar a que título a administração públi-

ca adquiriu esse bem?
3°) Área total do bem?
4°) Especificar as benfeitorias existentes no bem?
5°) Valor atualizado do bem?
6°) Destino que essa Pasta pretende dar a esse

bem?
C) Os relatórios das auditorias e inspeções reali

zadas pelo órgão de controle interno da Pasta que tratam
a respeito dessas obras e bens imóveis supracitados."

É o relatório.

II - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

.ªala das Reuniões, 7 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 12-4-95. - Luís Eduardo, Presidente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 192, DE 1995

(Do Sr. Augusto Nardes)

Solicita ao Sr. Ministro da Fazenda, informa
ções no sentido de fornecer a relação das obras ini
ciadas e não concluídas e dos bens imóveis que não
estão sendo utilizados pela administração pública fe
deral, hem como os relatórios das auditorias e inspe
ção ordinárias ou especial que tratam dessas
matérias, pelo órgão de controle interno.

Com fundamento no § 2°, do artigo 50, da Constituição Fe
deral, e nos artigos 115 e 116 do Regimento Interno desta Egrégia
Câmara, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Mi
nistro da Justiça, através do Gabinete Civil da Presidência da Re
pública, o seguinte Pedido de Informações:

A) Relação das obras iniciadas e não concluídas na admi-
nistração direta e indireta dessa Pasta:

1°) Espécie de obra e sua fmalidade?
2°) Unidade Federada e Município que se localiza a obra?
3°) Data de início da obra e prazo previsto em contrato para

sua conclusão?
4°) Se a obra foi executada mediante execução direta ou in

direta? No de execução indireta, especificar a modalidade do pro
cedimento licitatório, indicando a número do processo respectivo,
o número do contrato administrativo e o nome da Empresa vence
dora da licitação?

5") Se o contrato administrativo teve aditivos, especificar a
data e o objeto de cada um?

6°) Se paralisada a obra, especificar a data e o motivo?
7°) Se não paralisada, especificar a data do seu reinício?
8°) Preço de origem do contrato administrativo, valores gas

tos até o presente o montante necessário para conclusão da obra?
9") Relacionar os ordenadores de despesas primário e se

cundário responsáveis pela obra?
10) Relacionar o responsável técnico pelo Projeto Básico e

pelo Projeto Executivo?
B) Relação dos bens imóveis que não estão sendo utilizadas

concretamente para os fms da administração pública federal:
1°) Localização do bem?
2°) Especificar a que título a administração pública adquiriu

esse bem?
3°) Área total do bem?
4°) Especificar as benfeitorias existentes no bem?
5°) Valor atualizado do bem?
6°) Destino que essa Pasta pretende dar a esse bem?
C) Os relatórios das auditorias e inspeções realizadas pelo

órgão de controle interno da Pasta que tratam a respeito dessas
obras e bens imóveis supracitados.

A imprensa no Estado do Rio Grande do Sul divulgou am
plamente casos de desperdício do dinheiro público, representados
principalmente, por obras paralisadas e bens que não estão utiliza
dos principalmente, por obras paralisadas e bens que não estão
sendo utilizados pela administração pública, de responsabilidade
das três esferas de Governo.

Todavia, somente os casos de responsabilidade dos Gover
nos Estadual e Municipais dessa Unidade Federativa supra referi
do, foram apurados através de uma CPI instalada pela Assembléia
Legislativa e pelo Ministério Público Estadual. As obras de res
ponsabilidade do Governo Federal não foram investigadas naquela
Unidade Federada. Além disso, temos conhecimento da existência
de obras paralisadas e bens que não estão sendo utilizados pela ad
ministração pública em outras Unidades Federadas.

Como se trata de matéria suj~ita a fiscalização da Câmara
dos Deputados, entendemos ser necessário que essa Pasta fameça
a relação das obras iniciadas e não concluídas por governos ante
riores, bem como a relação dos bens imóveis não utilizados como
de uso específico da administração pública federal ou de.uso co
mum da população.

Além de obras paralisadas, há casos de obras que a sua con
clusão se estende por vários anos, sendo prorrogada além do prazo
cqntratual, mediante aditivos, que junto com as paralisadas aten
tam contra os Princípios Constitucionais da Moralidade (art. 37,
caput) e da Economicidade (art. 70, caput).



Abril de l~9~95::-- ----:D::.:I::..:ÁR~10::...::D-=0:....C::.:O:..:N:....:.G.::.R;.;E=S::.:S:...:0:....N:...:.:.:A:..:.CI:..:0:...:N:..:.AL;=...:::(S:....:.eç~ã:..:.o...:n~ ....;Qu:::...;.,;;in:::ta;...-:..:fe:..:.ir:....:.a...:l:..:3-..:..64.:..;1;.;.7

Para esclarecer melhor esses fatos, solicitamos seja enCaml
nhado o presente pedido de informações, com o objetivo de forne
cer as informações supra-solicitadas. .

Sala das Sessões, 28 de março de 1995. - Deputado Au
gusto Nardes.

I - Relatório

O Senhor Deputado Augusto Nardes dirigi-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requeri
mento ao Senhor Ministro da Fazenda, a fim de que sejam presta
dos os seguintes esclarecimentos:

"A) Relação das obras iniciadas e não concluídas na admi
nistração direta e indireta dessa Pasta:

1") Espécie de \Jura e sua finalidade?
2°) Unidade Federada e Município que se localiza

a obra?
3°) Data de início da obra e prazo previsto em

contrato para sua conclusão?
4") Se a obra foi executada mediante execução di

reta ou indireta? No de execução indireta, especificar a
modalidade do procedimento licitatório, indicando o nú
mero do processo respectivo, o número do contrato ad
ministrativo e o nome da Empresa vencedora da
licitação?

5°) Se o contrato administrativo teve aditivos, es
pecificar a data e o objeto de cada um?

6°) Se paralisada a obra, especificar a data e o
motivo?

7°) Se não paralisada, especificar a data do seu
reinício?

8°) Preço de origem do contrato administrativo,
valores gastos até o presente o montante necessário para
conclusão da obra?

9°) Relacionar os ordenadores de despesas primá
rio e secundário responsáveis pela obra?

10) Relacionar o responsável técnico pelo Projeto
Básico e pelo Projeto Executivo?

B) Relação dos bens imóveis que não estão sendo
utilizados concretamente para os fins da administração
pública federal:

1") Localização do bem?
2°) Especificar a que título a administração públi-

ca adquiriu esse bem?
3°) Área total do bem?
4°) Especificar as benfeitorias existentes no bem?
5°) Valar atualizado do bem?
6°) Destino que essa Pasta pretende dar a esse

bem?
C) Os relatórios das auditorias e inspeções reali

zadas pelo órgão de controle interno da Pasta que tratam
a respeito dessas obras e bens imóveis supracitados."

É o relatório.

fi - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com '!lS nor
mas disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição
Federal e arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto
pelo encaminhamento das informações requeridas pelo nobre
autor.

Sala das Reuniões, 7 de abril de 1995. - Deputado Ro
naldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 12-4-95. - Luís Eduardo, Presidente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 194, DE 1995

(Do Sr. Deputado Augusto Nardes)

Solicita ao Sr. Ministro da Educação e do Des
porto informações no sentido de fornecer a relação
das obras iniciadas e não concluídas

e dos bens imóveis que não estão sendo utilizados peJa ad
ministração pública federal bem como os relatórios das auditoriás
e inspeção ordinárias ou especial que tratam dessas matérias, pelo
órgão de controle interno.

Com fundamento no § 2° do art. 50 da Constituição Federal,
e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno deste egrégia Câmara,
solicito a V. Ex' Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro da
Educação e do Desporto, através do Gabinete Civil da Presidência
da República, o seguinte pedidd de informações:

A) Relação das obras iniciadas e não concluídas na admi-
nistração direta e indireta dessa Pasta:

1°) Espécie de obra e sua fmalidade?
2°) Unidade Federada ou Município que se realiza a obra?
3°) Data de início da obra e prazo previsto no contrato para

sua conclusão?
4°) Se a obra foi executada mediante execução direta ou in

direta. No de execução indireta, especificar a modalidade do pro
cedimento licitatório, indicando o número do processo respectivo,
o número do contrato 'administrativo e o nome da empresa vence
dora da licitação? .

5°) Se o contrato administrativo teve aditivos, especificar a
data e o objeto de cada um?

6°) Se paralisàda a obra, especificar a data e o motivo.
7° Se não paralisada, especifiCar a datado seureinício?
8°) Preço de origem do contrato administrativo, valores gas

tos até o presente e o montante necessário para a conclusão da
obra?

9°) Relacionar os ordenadores de despesas primário e se
cundários responsáveis pela obra?

10) Relacionàr <> responsável técnico pelo Projeto Básico e
pelo Projeto Executivo?

B) Relação dos bens imóveis que não estão sendo utilizados
concretamente para os fms da administração pública federal:

1°) Localização do bem?
2°) Especificar a que título a administração pública adquiriu

esse bem?
3°) Área total do bem?
4°) Especificaras benfeitorias existentes no bem?
5°) Valor atualizado do bem?
6°) Destino que essa Pasta pretende dar a esse bem?
C) Os relatórios das auditorias e inspeções realizadas pelo

órgão de controle interno da Pasta que tratam a respeito dessas
obras e bens imóveis supra citados. . .

A imprensa, no EstadC? do Rio Grande do Sul, divulgou am
plamente casos de desperdído do dinheiro público, representados,
principalmente, por obras paralisadas e bens que não estão sendo
utilizados pela administração pública, de responsabilidade das tres
esferas de Governo.

Todavia, somente os casos de responsabilidade dos Gover
nos Estadual e Municipais dessa Unidade Federada, supra referi
do, foram apurados através de uma CPI instalada pela Assembléia
Legislativa e pelo Ministério Público Estadual. As obras de res
ponsabilidade do Governo Federal não foram investigadas naquela
Unidade Federada. Além disso, temos conhecimento da existência
de obras paralisadas e bens que não estão sendo utilizados pela ad~

ministração pública em outras Unidades Federadas.
Como se trata de matéria sujeita a fiscalização da Câmara
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dos Deputados, entendemos ser necessário que essa Pasta for
neça a relação das obras iniciadas e não concluídas pelos Go
vernos anteriores, bem como a relação dos bens imóveis não
utilizados como de uso especifico da administração pública fe
deral ou de uso comum da população.

Além de obras paralisadas, há casos de obras que a sua
conclusão se estende por vários anos, sendo prorrogada além
do prazo contratual, mediante aditivos,.que junto com as parali
sadas atentam contra os principias constitucionais da moralida
de (art, 37, caput) e da economicidade (art. 70, caput).

Para esclarecer melhor esses fatos, solicitamos seja enca
minhado o presente pedido de informàções, com o objetivo de
fornecer as informações supra solicitadas.

Sala das Sessões, 28 de março de 1995. - Deputado Au
gusto Nardes.

I - Relatório

O Senhor Deputado Augusto Nardes dirige-se à Mesa da
Câmara do Deputados solicitando o envio do presente requerimen
to ao Sr. Ministro da Educação e do Desporto, a fim de que sejam
prestados, os seguintes esclarecimentos:

"A) Relação das obras iniciàdas e não concluídas
na administração direta e indireta dessa Pasta:

1°) Espécie de obra e sua finalidade?
2°) Unidade Federada ou Município que se realiza

a obra?
3°) Data de inicio da obra e prazo previsto no

contrato para sua conclusão?
40) Se a obra foi executada mediante execução di

reta ou indireta. No de execução indireta, especificar a
modalidade do procedimento licitatório, indicando o nú
mero do processo respectivo, o número do contrato ad
ministrativo e o nome da empresa vencedora da
licitação?

5°) Se o contrato administrativo teve aditivos, es
pecificar a data e o objeto de cada um?

6°) Se paralisada a obra, especificar a data e o
motivo?

7°) Se não paralisada, especificar a data do seu
reinicio?

80) Preço de origem do contrato administrativo,
valores gastos até o presente e o montante necessário
para a conclusão da obra?

9°) Relacionar os ordenadores de despesas primá
rio e secundários responsáveis pela obra?

10) Relacionar o responsável técnico pelo Projeto
Básico e pelo Projeto Executivo.

B) Relação dos bens imóveis que não estão sendo
utilizados concretamente para os fms da administração
pública federal:

1°) Localização do bem?
2°) Especificar a que titulo a administração públi-

ca adquiriu esse bem?
30) Área total do bem?
4°) Especificar as benfeitorias existentes no bem?
5°) Valor atualizado do bem?
6°) Destino que essa Pasta pretende dar a esse

bem?
C) Os relatórios das auditorias e inspeções reali

zadas pelo órgão de controle interno da Pasta que tratam
a respeito dessas obras e bens imóveis supra citados."

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 7 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 12-4-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 197, DE 1995

(Do Sr. Deputado Augusto Nardes)

Solicita ao Sr. Ministro das Comunicações in
formações no sentido de fornecer a relação das obras
iniciadas e não concluidas e dos bens imóveis que não
estão sendo utilizados pela administração pública fe
deral, bem como os relatórios das auditorias e inspe
ção ordinárias ou especial que. tratam dessas
matérias, pelo órgão de controle interno.

Com fundamento no § 2° do art. 50 da Constituição Federal,
e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno desta egrégia Câmara,
solicito a V. Ex" seja encaminhado ao Sr. Ministrei das Comunica
ções, através do Gabinete Civil da Presidência da República, o se
guinte pedido de informações:

A) Relação das obras iniciadas e não concluídas na admi-
nistração direta e indireta dessa Pasta:

1°) Espécie de obra e sua finalidade?
2°) Unidade Federada ou Município que se realiza a obra?
3°) Data de inicio da obra e prazo previsto no contrato para

sua conclusão?
4°) Se a obra foi executada mediante execução direta ou in

direta. No de execução indireta, especificar a modalidade do pro
cedimento licitatório, indicando o número do processo respectivo,
o número do contrato administrativo e o nome da empresa vence
dora da licitação?

5°) Se o contrato administrativo teve aditivos, especificar a
data e o objeto de cada um?

60) Se paralisada a obra, especificar a data e o motivo?
7° Se não paralisada, especificar a data do seu reinicio?
8°) Preço de origem do contrato administrativo, valores gas

tos até o presente e o montante necessário para a conclusão da
obra?

90) Relacionar os ordenadores de despesas primário e se
cundários responsáveis pela obra?

10) Relacionar o responsável técnico pelo Projeto Básico e
pelo Projeto Executivo? .

B) Relação dos bens imóveis que não estão sendo utilizados
concretamente para os fms da administração pública federal:

1°) Localização do bem?
2°) Especificar a que titulo a administração pública adquiriu

esse bem?
3°) Área total do bem?
4°) Especificar as benfeitorias existentes no bem?
50) Valor atualizado do bem?
6°) Destino que essa Pasta pretende dar a esse bem?
C) Os relatórios das auditorias e inspeções realizadas pelo

órgão de controle interno da Pasta que tratam a respeito dessas
obras e bens imóveis supra citados:

A imprensa, no Estado do Rio Grande do Sul, divulgou am
plamente casos de desperdício do dinheiro público, representados
principalmente por obras paralisadas e bens que não estão sendo
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utilizados pela administração pública, de responsabilidade das três
esferas de Governo.

Todavia, somente os casos de responsabilidade dos Gover
rios Estadual e Municipais dessa Unidade Federada, supra referida,
foram apurados através de uma CPI instalada pela Assembléia Le
gislativa e pelo Ministério Público Estadual. As obras de responsa
bilidade do Governo Federal não foram investigadas naquela
Unidade Federada. Além disso, temos conhecimento da existência
de obras paralisadas e bens que não estão sendo utilizados pela ad
ministração pública em outras Unidades Federadas.

Como se trata de matéria sujeita a fiscalização da Câmara
dos Deputados, entendemos ser necessário que essa Pasta forneça
a relação das obras iniciadas e não concluídas por Governos ante
riores, bem como a relação dos bens imóveis não utilizados como
de uso específico da administração pública federal ou de uso co
mum da população.

Além de obraS paralisadas, há casos de obras que a sua con
clusão de estende por vários anos, sendo prorrogada além do praw
contratual, mediante aditivos, que junto comas paralisadas aten
tam contra os princípios constitucionais da moralidade (art. 37, ca·
put) e da economicidade (art. 70, caput).

Para esclarecer melhor esses fatos, solicitamos seja encami
nhado o presente pedido de informações, com o objetivo de forne
cer as informações supra solicitadas.

Sala das·Sessões, 4 de abril de 1994? - Deputado Augusto
Nardes.

I - Relatório

O Senhor Deputado Augusto Nardes dirige-se à Mesa da
Câmara dos' Deputados solicitando o envio do presente requeri
mento ao Sr? Ministro das Comunicações, a ftm de que sejam
prestados os seguintes esclarecimentos:

.,liA) Relação das obras iniciadas e não concluídas
na' administração direta e indireta dessa Pasta:

1°) Espécie de obra e sua finalidade?
2°) Unidade Federada ou Município que se realiza

a obra?
3°) Data de início da obra e praw previsto no

contrato para sua conclusão?
4") Se a obra foi executada mediante execução di

reta ou indireta. No de execução indireta, especificar a
modalidade do procedimento licitatório, indicando o nú
mero do processo respectivo, o número do contrato ad
ministrativo e o nome da empresa vencedora da
licitação?

5°) Se o contrato administrativo teve aditivos, es
pecificar a data e o objeto de cada um?

6") Se paralisada a obra, especificar a data e o
motivo?

7") Se não paralisada, especificar a data do seu
reinício?

gO) Preço de origem do contrato administrativo,
valores gastos até o presente e o montante necessário
para a conclusão da obra?

9°) Relacionar os ordenadores de despesas primá
rio e secundários responsáveis pela obra?

10) Relacionar o responsável técnico pelo Projeto
Básico e pelo Projeto Executivo?

B) Relação dos bens imóveis que não estão sendo
utilizados concretamente para os fins da administração
pública federal:

1") Localização do bem?
2°) Especificar a que título a administração públi-

ca adquiriu esse bem'!
3°) Área total do bem?
4°) Especificar as benfeitorias existentes no bem?
5°) Valor atualizado do bem?
6°) Destino que essa Pasta pretende dar a esse

bem'r
C) Os relatórios das auditorias e inspeções reali

zadas pelo órgão de controle interno da Pasta que tratam
a respeito dessas obras e bens imóveis supra citados: '

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 7 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 12-4-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 199, DE 1995

(Do Sr. Deputado Augusto Nardes)

Solicita ao Sr. Ministro da Previdência e Assis·
tência Social informações no sentido de fornecer a reM
lação das obras iniciadas e não concluídas e dos bens
imóveis que não estão sendo utilizados pela adminis·
tração pública federal, bem como os relatórios das
auditorias

e inspeção ordinárias ou especial que tratam dessas maté
rias, pelo órgão de controle interno. '

Com fundamento no § 2° do art. 50 da Constituição Federal,
e nos arts. 115 e 116 do RegimentO Interno desta egrégia Câmara,
solicito a V. Ex' seja encaminhado ao Sr. Ministro da Previdência
e Assistência Social, através do Gabinete CiviL da Presidência da
República, o seguinte pedido de informações:

A) Relação das obras iniciadas e não concluídas na admi-
nistração direta e indireta dessa Pasta:

1°) Espécie de obra e sua finalidade.
2°)Unidade Federada ou Município que se reã1iza a obra.
3°), Data de início da obra e prazo previsto no contrato para

sua conclusão.
4°) Se a obra foi executada mediante execução direta ou in

direta. No de execução indireta, especificar a modaIidade do pro
cedimento licitatório, indicando o número do processo respectivo,
o número do contrato administrativo e o nome da empresa vence
dora da licitação.

5°) Se o contrato administrativo teve aditivos, especificar a
data e o objeto de cada um.

6°) Se paralisada a obra, especificar a data e o motivo.
7° Se não paralisada, especificar a data do seu reinício.
gO) Preço de origem do contrato administrativo, valores gas

tos até o presente e o montante necessário para a conclusão da
obra.

9°) Relacionar os ordenadores de despesas primário e se-
cundários responsáveis pela obra. !

10°) Relacionar o responsável té~to pelo Projeto Básico e
pelo Projeto Executivo.

B) Relação dos bens imóveis que não estão sendo utilizados
concretamente para os fms da administração pública federal:

1") Localização do bem.
2°) Especificar a que título a administração pública adquiriu

esse bem.
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3") Área total do bem.
4") Especificar as benfeitorias existentes no bem.
5") Valor atualizado do bem.
6") Destino que essa Pasta pretende dar a esse bem.
C) Os relatórios das auditorias e inspeções realizadas pelo

órgão de controle interno da Pasta que tratam a respeito dessas
obras e bens imóveis supra citados.

A imprensa, no Estado do Rio Grande do Sul, divulgou am
plamente casos de desperdício do dinheiro público, representados
principalmente por obras paralisadas e bens que não estão sendo
utilizados pela administração pública, de responsabilidade das três
esferas de Governo.

Todavia, somente os casos de responsabilidade dos Gover
nos Estadual e Municipais dessa Unidade Federada, supra referida,
foram apurados através de uma CP! instalada pela Assembléia Le
gislativa e pelo Ministério Público Estadual. As obras de responsa
bílidade do Governo Federal não foram investigadas naquela
Unidade Federada. Além disso, temos conhecimento da existência
de obras paralisadas e bens que não estão sendo utilizados pela ad
ministração pública em outras Unidades Federadas.

Como se trata de matéria sujeita a f~alização da Câmara
dos Deputados, entendemos ser necessário que essa Pasta forneça
a relação das obras iniciadas e não concluí~ por Governos ante
riores, bem como a relação dos bens imóveis não utilizados como
de uso específico da administração pública federal ou de uso co
mum da população.

Além de obras paralisadas, há casos !;le obras que a sua con
clusão de estende por vários anos, sendo prorrogada além do prazo
contratual, mediante aditivos, que junto com as paralisadas aten
tam contra os princípios constitucionais da moralidade (art. 37, ca
put) e da economicidade (ar!. 70, caput).

Pàra esclarecer melhor esses fatos, solicitamos seja encami
nhado o presente pedido de informações, ~m o objetivo de forne
cer as informações supra solicitadas.

Sala das Sessões, 4 de abril de 1994. - Deputado Augusto
Nardes.

I - Relatório

O Senhor Deputado Augusto Nardes dirige-se à
Mesa da Câmára dos <Deputados solicitando o envio do
presente requerimento ao Sr. Ministro da Previdência e
Assistência Social, a fIm de que sejam prestados os se
guintes esclarecimentos:

"A) Relação das obras iniciadas e não concluídas
na administração direta e indireta dftssa Pasta:

1°) Espécie de obra e sua finalidade.
2°) Unidade Federada ou Município que se realiza

a obra.
3°) Data de início da obra e prazo previsto no

contrato para sua conclusão.
4°) Se a obra foi executada mediante execução di

reta ou indireta. No de execução indireta, especificar a
modalidade do procedimento licitatório, indicando o nú
mero do processo respectivo, o número do contrato ad
ministrativo e o nome da empresa vencedora da
licitação.

5°) Se o contrato administrativo teve aditivos, es
pecificar a data e o objeto de cada um.

6") Se paralisada a obra, especificar a data e o
motivo.

7° Se não paralisada, especificar a data do seu rei
nício.

8°) Preço de origem do contrato administrativo,

valores gastos até o presente e o montante necessário
para a conclusão da obra.

9") Relaêionar os ordenadores de despesaS' primá
rio e secundários responsáveis pela obra.

10") Relacionar o responsável técnico pelo Proje
<to Básico e pelo Projeto Executivo.

B) Relação dos bens imóveis que não estão sendo
utilizados concretamente para os fms da administração
pública federal:

1") Localização do bem.
2") Especificar a que título a administração públi-

ca adquiriu esse bem.
3") Área total do bem.
4°) Especificar as benfeitorias existentes no bem.
5°) Valor atualizado do bem.
6") Destino que essa Pasta pretende dar a esse

bem.
C) Os relatórios das auditorias e inspeções reali

zadas pelo órgão de controle interno da Pasta que tratam
a respeito dessas obras ebens imóveis supra éiiados."

É o relatório. .

n - Voto do Relator

Considerando que se encontrani de acordo com: as nonnas ,
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnaçães requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 7 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente; < <

Aprovo ad referendum.
Em 12-4-95. - Luís Eduardo, Presidente,

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 20111995

(Do Sr. Deputado AugUsto Nardes)

Solicita ao Sr. Ministro da Saúde, informações
no sentido de fornecer a relação das obras iniciadas e
não concluídas e dos bCns imóveis que não estão sen
do utilizados pela administração pública federal,
bem como os relatórios das auditorias e inspeção or
dinárias ou especial que tratam dessas mátérias, pelo
órgão de controle interno.

Com fundamento no § 2° do artigo 50, da Constituição Fe
deral, e nos artigos 115 e 116 do Regimento Interno desta Egrégia
Câmara, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Mi
nistro da Saúde, através do Gabinete Civil da Presidência da Repú
blica o seguinte Pedido de Informações:

A) Relação das obras iniciadas e não concluídas na admi-
nistração direta e indireta dessa Pasta:

1°Espécie de obra e sua fmalidade?
2° Unidade Federada e Município que se localiza a obra?
3° Data de início da obra de prazo previsto em contrato para

sua conclusão?
40 Se a obra executada mediante execução direta ou indire

ta? No de execução indireta, especificar a modalidade do procedi
mento licitatório indicando o número do processo respectivo, o
número do contrato administrativo e o nome da Empresa vencedo
ra da licitação?

SO Se o contrato administrativo teve aditivos especificar a
data e o objeto de cada um?

6° Se paralisada a obra especificar a data e o motivo?
7° Se não paralisada especificar a data do seu reinício?
8° Preço de origem do contrato administrativo, valores gas

tos até o presente e o montante necessário para conclusão da obra?
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9° Relacionar os ordenadores de despesas primário e secun
dário responsáveis pela obra?

10° Relacionar o responsável pelo Projeto Básico e pelo
Projeto Executivo?

B) Relação dos bens imóveis que não estão sendo utilizadas
concretamente para os fms da administração pública federal;

1° Localização do bem?
2° Especificar a que título a administração pública adquiriu

esse bem?
3° Área total do bem?
4° Especificar as benfeitorias existentes no bem?
5° Valor atualizado do bem?
6° Destino que essa Pasta pretende dar a esse bem?
C) Os relatórios das auditorias e inspeções'realizadas pelo

órgãos de controle intemo da Pasta que tratam a respeito dessas
obras e bens imóveis supracitados.

A Imprensa no Estado do Rio Grande do Sul divulgou am
plamente casos de desperdício do dinheiro públiCo, representados
principalmente por obras paralisadas e bens que não estão sendo
utilizados pela administração pública de responsabilidade das três
esferas de governo; ,

Todavia somente os casos de responsabilidade dos Gover
nos Estadual e Municipais dessa Unidade Federativa supra-referi
do, foram apurados através de UIIli.t CPI instalada pela Assembléiâ
Legislativa e pelo Ministério Público Estadual. As obras de res
ponsabilidade do Governo Federal não foram investigadas naquela
Unidade Federal. Além disso, temos conhecimento da existência
de obras paralisadas e bens que não estão sendo utilizados pela ad
ministração pública em outras Unidades Federadas.

Como se trata de matéria sujeita a fiscalização da Câmara
dos Deputados entendemos'ser necessário que essa Pasta forneça a
relação das obras paralisadas e bens que não sendo utilizados pela
administração pública, em outras Unidades Federadas.

Como se trata de matéria sujeita a fiscalização da Câmara
dos Deputados entendemos ser necessário que essa Pasta forneça a
relação das obras iniciadas e não concluídas por governos anterio
res bem como a relação dos bens imóveis não utilizados como de
uso específico da administração pública federal ou de uso comum
da população.

Além de obras, há casos de obras que a sua conclusão se es
tende por vários anos, sendo prorrogada além do prazo contratual
mediante aditivos que junto com as paralisadas atentam contra os
Princípios Constitucionais da Moralidade (art. 37, caput) e da
Economicidade (art. 70, caput).

Para esclarecer melhor esses fatos, solicitamos seja encami
nhado o presente Pedido de Informações, com o objetivo de forne
cer as informações supra-solicitadas.

Sala das Sessões, 4 de abril de 1995. - Deputado Augusto
Nardes - Bancada PPRlRS

I - Relatório

O Senhor Deputado Augusto Nardes dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requeri
mento ao Senhor Ministro da Saúde, a fim de que sejam prestados
os seguintes esclarecimentos:

"A) - Relação das obras iniciadas e não concluí
das na administração direta e indireta dessa Pasta:

1° Espécie de obra e sua finalidade?
2° Unidade Federada e Municípios que se localiza

a obra?
3° Data de início da obra e prazo previsto em con

trato para sua conclusão?
4° Se a obra foi executada mediante execução di-

reta ou indireta? No de execução indireta, especificar a
modalidade do procedimento licitatório, indicando o nú
mero do processo respectivo, o número do contrato ad
ministrativo e o nome da Empresa vencedora da
licitação?

5° Se o contrato administrtativo teve aditivos es
pecificar a data e o objeto de cada um?

6° Se paralisada a obra, especificar a data e o mo-
tivo?

7° Se Dão paralisa especificar a data do seu reiní-
cio?

8° Preço de origem do contrato administrativo,
valores gastos até o presente, o montante necessário para
conclusão da obra?

9° Relacionar os ordenadores de despesas primá
rio e secundário responsáveis pela obra?

10° Relacionar o responsável técnico pelo Projeto
Básico e pelo Projeto Executivo?

B) Relação dos bens imóveis que não estão sendo
utilizados concretamente para os fins da administração
pública federal?

I ° Localização do bem?
2° Especificar a que título a administração pública

adquiriu esse bem?
3° Área total do bem?
4° Especificar as benfeitorias existentes no bem?
5° Valor atualizado do bem?
6° Destino que essa Pasta pretende dar a esse

bem?
C) Os relatórios das auditorias e inspeções reali

zadas pelo órgão de controle interno da Pasta, que tra
tam a respeito dessas obras e bens imóveis supracitados.

É o relatório.

fi - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Intemo da Casa.), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 7 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim - Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum.
Em, 12-4-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 20211995

(Do Sr. Deputado Augusto Nardes)

Solicita ao Sr. Ministro do Trabalho, informa
ções no sentido de fornecer a relação das obras ini
ciadas e não concluídas e dos bens imóveis que não
estão sendo utilizados pela administração pública fe
deral, bem como os relatórios das auditorias e inspe
ção ordinárias ou especial que tratam dessas
matérias, pelo órgão de controle interno.

Com fundamento no § 2° do artigo 50, da Constituição Fe
deral, e nos artigos 115 e 116 do Regimento Interno desta Egrégia
Câmara, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Mi
nistro da Saúde, através do Gabinete Civil da Presidência da Repú
blica o seguinte Pedido de Informações:

A) Relação das obras iniciadas e não concluídas na admi-
nistração direta e indireta dessa Pasta:

1° Espécie de obra e sua fmalidade?
2° Unidade Federada e Município que se localiza a obra?
3° data de início da obra de prazo previsto em contrato para
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sua conclusão?
4° Se a obra executada mediante execução direta ou indire

ta? No de execução indireta, especificar a modalidade do procedi
mento licitatório indicando o número do processo respectivo, o
número do contrato administrativo e o nome da Empresa vencedo
ra da licitação?

5° Se o contrato administrativo teve aditivos especificar a
data e o objetivo de cada um?

6° Se paralisada a obra especificar a data e o motivo?
, 7° Se não paralisada especificar a data do seu reinício?

8° Preço de origem do contrato administrativo valores gaS
tos até o presente o montante necessário para conclusão da obra?

9° Relacionar os ordenadores de despesas primário e secun
dários responsáveis pela obra?

10° Relacionar o responsável pelo Projeto Básico e pelo
Projeto Executivo?

B) Relação dos bens imóveis que não estão sendo utilizadas
concretamente para os fms da administração pública federal;

1° Localização do bem?
2° Especificar a que titulo a administração pública adquiriu

esseoom?
3° Área total 'do bem?
4° Especificar as benfeitorias existentes no bem?
5° Destino que essa Pasta pretende dar a esse bem?
C) Os relat6rios das auditorias e inspeções realizadas pelo

6rgãos de controle interno da Pasta que tratam a respeito dessas
obras li bens imóveis supra citados.

A Imprensa no Estado do Rio Grande do Sul diVulgou am
plamente casos de desperdício do dinheiro público, representados
principalmente por obras paralisadas e bens não estão sendo utili
zádos peJa administraçãó pública de responsabilidade das três es
feras de Governo;

Todavia somente os casos de responsabilidade dos Gover
nos Estadual e Municipais dessa Unidade Federativa supra referi
do, foram apurados através de uma CPI instalada pela Assembléia
Legislativa e pelo Ministério Público Estadual. As obras de res
ponsalJilidade do Governo Federal não foram investigadas naquela
Unidade Federal. Além disso, temos coriliecimento da existência
de obras paralisadas e bens que não estão sendo utilizados pela ad
ministração pública em outras Unidades Federadas.

Como se trata de matéria: sujeita à fiscalização da Câmara
dos Deputados entendemos ser necessário que essa Pasta forneça a
relação das obras paralisadas e bens que não sendo utilizados pela
administração pública, em outras Unidades Federadas.

Como se trata de matéria sujeita a fiscalização da. Câmara
dos Deputados entendemos ser necessário que essa Pasta forneça a
relação das obras iniciadas e não conchiídas por governos anterio
res bem como a relação dos bens imóveis não utilizados como de
uso específico da administração pública federal ou de uso comum
da população.

Além de obras, há casos de obras que a sua conclusão se es
tende por vários anos, sendo prorrogada além do prazo de contra
tual mediante aditivos que junto com as paralisadas atendam
contra os Princípios Constitucionais da Moralidade (3rt. 37 caput)
e da Economicidade (art. 70, caput).

Para esclarecer melhor esses fatos, solicitamos seja encami
nhado o presente Pedido de Informações, com o objetivo de forne
cer as informações supra solicitadas.

Sala das Sessões, 04 de Abril de 1995. - Deputado Augus
to Nardes Bancada PPR/RS

I - Relatório

Os Senhor Deputado Augusto Nardes dirige-se à Mesa da

Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requeri
mento ao Senhor Ministro do Trabalho, a fim de que sejam presta
dos os seguintes esclarecimentos:

"A) - Relação das obras iniciadas e não concluí
das na administração direta e indireta dessa Pasta:

1° Espécie de obra e sua fmalidade?
2° Unidade Federada e Municípios que se locali

'zam a obra?
3° Data de início da obra e prazo previsto em con

trato para sua conclusão?
4° Se a obra foi executada mediante execução di

reta ou indireta? No de execução indireta, especificar a
modalidade do procedimento licitat6rio, indicando o nu
mero do processo respectivo, o número do contrato ad
ministrativo e o nome da Empresa vencedora da
licitação?

5° Se o contrato administrativo teve aditivos espe
cificar a data e o objetivo de cada um?

6° Se paralisada a obra, especificar a data e o mo-
tivo?

7° Se não paralisa especificar a data do seu reiní-
cio?

8° Preço de origem do contrato adininistrativo va
lores gastos até o presente, o montante necessário para
conclusão da obra?

9° Relacionar os ordenadores de despesas primá
rio e secundários responsáveis pela obra?

10° Relacionar o responsável técnico pelo Projeto
Básico e pelo Projeto Executivo?

B) Relação dos bens IDlóveis que não estão sendo
utilizados concretamente para os fins da administração
pública federal?

1° Localização do bem?
2° Especificar a que título a administração pública

adquiriu esse bem?
. 3° Área total do bem?

4°Especificar as benfeitorias existentes no bem?
5"Valor atualizado do bem?
6° ,Destino que essa Pasta pretende dar a esse

II - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disCiplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do regimento Interno da Casa.) Voto Pelo Encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, em 07 de abril de 1995. - Deputado Ro·
naldo Perim Primeiro Vice-Presidente

Aprovo Ad referendum
Em 12-4-1995. - Luis Eduardo, Presidente

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 204, DE 1995

(Do Sr. Deputado Augusto Nardes)

Solicita ao Sr. Ministro da Administração Fe
deral e Reforma do Estado, informações no sentido
de fornecer a relação das obras iniciadas e não con
cluídas e dos bens imóveis que não estão sendo utili·
zados pela administração pública federal, bem como
os relatórios das auditorias e inspeção ordinárias ou
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especial que traíam dessas matérias, pelo órgão de
controle interno.

Com fundamento no § 2°, do art. 50, da Constituição Fede
ral, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno desta Egrégia Câ
mara, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr.
Ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, através
do Gabinete Civil da Presidência da República, o seguinte Pedido
e Informações:

A) Relação das obras iniciadas e não concluídas na admi-
nistração direta e indireta dessa Pasta:

1°) Espécie de obra e sua finalidade?
2°) Unidade Federada e Município que se localiza a obra?
3°) Data de início da obra e praw previsto em contrato para

sua conclusão?
4°) Se a obra foi executada mediante execução direta ou in

direta? No de execução indireta, especificar a modalidade do pro
cedimento licitatório, indicando o número do processo respectivo,
o número do contrato administrativo e o nome da Empresa vence
dora da licitação?

8°) Se o contrato administrativo teve aditivos, especificar a
data e objeto de cada um?

6°) Se paralisada a obra, especificar a data e o motivo?
7°) Se não paralisada, especificar a data do seu reinício?
8°) Preço de origem do contrato administrativo, valores gas

tos até o presente o montante necessário para conclusão .ia obra?
9°) Relacionar os ordenadores de despesas primário e se

cundários responsáveis pela obra?
10) Relacionar o responsável técnico pelo Projeto Básico e

pelo Projeto Executivo?
B) Relação dos bens imóveis que não estão sendo utilizadas

concretamente para os fms da administração pública federal:
1°) Localização do bem?
2°) Especificar a que título a administração pública adquiriu

esse bem?
30) Área total do bem?
4°) Especificar as benfeitores existentes no bem?
5°) Valor atualizado do bem?
60) Destino que essa pasta pretende dar a esse bem?
C) Os relatórios das auditorias e inspeções realizadas pelo

órgão de controle interno da Pasta, que tratam a respeito dessas
obras e bens imóveis supra citados.

A Imprensa no Estado do Rio Grande do Sul divulgou am
plamente casos de desperdício do dinheiro público, representados
principalmente, por obras paralisadas e bens que não estão sendo
utilizados pela administração pública, de responsabilidade das três
esferas de Governo.

Todavia, somente os casos de responsabilidade dos Gover
nos Estadual e Municipais dessa Unidade Federativa supra referi
do, foram apurados através de uma CPI instalada pela AsselDbléia
Legislativa e pelo Ministério Público Estadual. As obras de res
ponsabilidade do Governo Federal não foram investigadas naquela
Unidade Federada. além disso, temos conhecimento da existência
de obras paralisadas e bens que não estão sendo utilizados pela ad
ministração pública, em outras Unidades Federadas.

Como se trata de matéria sujeita a fiscalização da Câmara
dos Deputados, entendemos ser necessário que essa Pasta forneça
a relação das obras iniciadas e não concluída por governos anterio
res, bem como a relação dos bens imóveis não utilizados como de
uso específico da administração pública federal ou de uso comum
da população.

Além de obras paralisadas, há casos de obras que a sua con
clusão se entende por vários anos, sendo prorrogada além do praw
de contratual, mediante aditivos, que junto com li'! paralisadas

atentam contra os Princípios Constitucionais da Moralidade (art.
37" caput) e da Economicidade (art. 70, caput).

Para esclarecer melhor esses fatos, solicitamos seja encamÍ
DItado o presente Pedido de Informações, com o objetivo de forne
cer as informações supra solicitadas.

Sala das Sessões, 4 de abril de 1995. - Deputado Augusto
Nardes, PPRlRS.

I - Relatório
O Senhor Deputado Áugusto Nardes dirige-se à Mesa da

Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requeri
mento ao Senhor Ministro da Administração Federal e Reforma do
Estado, a fun de que sejam prestados os seguintes esclarecimen
tos:

liA) Relação das obras iniciadas e não concluídas
na administração direta e inqireta dessa Pasta.:

1°) Espécie de obra e sua fmalidade?
2°) Unidade Federada e Município que se localiza

a obra?
3°) Data de início da obra e prazo previsto em

contrato para sua conclusão?
4°) Se a obra foi executada mediante execução di

reta ou indireta? No de execução indireta, especificar a
modalidade do procedimento ,licitatório, indicando nú
mero do processo respectivo, o número do contrato ad
ministrativo e o nome da Empresa vencedora da
licitação?

50) Se o contrato administrativo teve aditivos, es
pecificar a data e o objeto de cada um?

60) Se paralisada a obra, especificar a data e o
motivo?

7°) Se não paralisada, especificar li. data do seu
reinício?

80) Preço de origem do contrato administrativo,
valores gastos até o presente, o montante necessário para
conclusão da obra?

9°) Relacionar os ordenadores de despesas primá
rio e secundários responsáveis pela obra?

. 10) Rélácionar o responsável técnico pelo Projeto
Básico e pelo Projeto Executivo?

B) Relação dos bens imóveis que não estão sendo
utilizadas concretamente para os fms da administração
pública federal:

10) Localização do bem?
20) Especificar a que título a administração públi

ca adquiriu esse bem?
30) Área total do bem?

40) Especificar as benfeitorias existentes no bem?
50) Valar atualizadQ do bem?
60) Destino que essa Pasta pretende dar a esse

bem?
C) os relatórios das, anditorias e inspeções reali

zadas pelo órgão de controle interno da Pasta, que tra
tam a respeito dessas obras e bens imóveis
supracitadas. II

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), Voto pelo Encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 7 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Periro, Primeiro Vice-Presidente.
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Aprovo ad referendum.
Em 12-4-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 206, DE 1995

(Do Sr. Deputado Augusto Nardes)

Solicita ao Sr. Ministro da .Agricultura, do
Abastecimento e Reforma Agrária, informações no
sentido de fornecer a relação das obras iniciadas e
não concluídas e dos bens imóveis que não estão sen
do utilizados pela administração pública federal,
bem como os relatórios das auditorias e inspeções oro
dinárias ou especial que tratam dessas matérias, pelo
órgão de controle interno.

Com fundamento no § 2°, do art. 50, da Constituição Fede
ral, e nos arts. 115 e 116 do Regimento Interno desta Egrégia Câ
mara, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado' ao Sr.
Ministro da Agricultura, do Abastecimento e Reforma Agrária,
através do Gabinete Civil da Presidência da República, o seguinte
Pedido de Informações:

A) Relação das obras iniciadas e não concluídas na admi-
nistração direta e indireta dessa Pasta:

1°) Espécie de obra e sua finalidade?
2°) Unidade Federada e Município que se localiza a obra?
3°) data de início da obra e prazo previ~to em contrato para

sua conclusão?
4°) Se a obra foi executada mediante execução direta ou in

direta? No de execução indireta, especificar a modalidade do pro
cedimento licitatório, indicando o número do, processo respectivo,
o número do contrato administrativo e o nome da Empresa vence
dora da licitação?

5°) Se o contrato administrativo teve aditivos, especificar a
data e o objeto de cada um?

6°) Se paralisada a obra, especificar a data e o motivo?
7°) Se não paralisada, especificar a data do seu reinício?
8°) Preço de origem do contrato administrativo, valores gas

tos até o presente o montante necessário para conclusão da obra?
9°) Relacionar os ordenadores de despesas primário e se-

cundários responsáveis pela obra? .I:'"

10°) Relacionar o responsável técnico pelo Projeto Básico e
pelo Projeto Executivo?

B) Relação dos bens imóveis que não estão sendo utilizadas
concretamente para os fms da administração pública federal:

10) Localização do bem?
2°) Especificar a que título a administração pública adquiriu

esse bem?
3°) Área total do bem?
4°) Especificar a benfeitorias existentes no bem?
5°) Vaiar atualizado do bem?
6°) Destino que essa Pasta pretende dar a esse bem?
C) Os relatórios das auditorias e inspeções realizada pelo

órgão de controle interno da Pasta, que tratam a respeito; dessas
obras e bens imóveis supra citados. '

A Imprensa no Estado do Rio Grande do Sul divulgou am
plamente casos de desperdício do dinheiro público, representados
principalmente, por obras paralisadas e bens que não es~o sendo
utilizados pela administração pública, de responsabilidade das três
esferas de Governo.

Todavia, somente os casos de responsabilidade dos Gover
nos Estadual e Municipais dessa Unidade Federativa supra referi
do, foram apurados através de uma CPI instalada pela Assembléia
Legislativa e pelo Ministério Público Estadual. As obras de res
ponsabilidade do Governo Federal não foram investigadas naquela
Unidade Federada. Além disso, temos conhecimento da existência

de obras paralisadas e bens que não estão sendo utilizados pela ad
ministração pública, em outras Unidades Federadas.

Como se trata de matéria sujeita a fIscalização da Câmara
dos Deputados, entendemos ser necessário que essa Pasta forneça
a relação das obras iniciadas e não concluídas por governos ante
riores, bem como a relação dos bens imóveis não utilizados como
de uso específIco da administração público federal ou de uso co
mum da população.

Além de obras paralisadas, há casos de obras que a sua con
clusão se estende por vários anos, sendo prorrogada além do prazo
de contratual, mediante aditivos, que junto com as paralisadas
atentam contra os Princípios Constitucionais da moralidade art.
37, caput) e da Economicidade (art. 70, caput).

Para esclarecer melhor esses fatos, solicitamos seja encami
nhado o presente Pedido de Informações, com o objetivo de forne
cer as informações supra solicitadas.

Sala das Sessões, 4 de abril de 1995. - Deputado Augusto
Nardes, PPR/RS.

I - Relatório

O Senhor Deputado Augusto Nardes dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solicítando o envio do presente requeri
mento ao Senhor Ministro da Agricultura, do Abastecimento e da
RefOlma Agrária, a f1Ill de que sejam prestados os seguintes escla
recimentos:

liA) Relação das obras iniciadas e não concluídas
na administração direta e indireta essa Pasta:

1°)Espécie de obra e sua fmalidade?
2°) Unidade Federada e Município que e localiza

a obra?
3°) Data de início da obra e prazo previsto em

contrato para sua conclusão?
4°) Se a obra foi executada mediante execução di

reta ou indireta? No de execução indireta, especificar a
modalidade do procedimento licitatório, indicando o nú
mero do processo respectivo, o número do contrato ad
ministrativo e o nome da Empresa vencedora da
licitação?

5°) Se o contrato administrativo teve aditivos, es
pecificar a data e o objetivo de cada um?

6°) Se paralisada a obra, especificar a data e o
motivo?

7°) Se não paralisada, especificar a data do se rei
nício?

8°) Preço de origem do contrato administrativo,
valores gastos até o presente, o montante necessário para
conclusão da obra?

90) Relacionar os ordenadores de despesas primá
rio e secundários responsáveis pela obra?

10°) Relacionar o responsável técnico pelo Proje
to Básico e pelo Projeto Executivo?

B) Relação dos bens imóveis que não estão sendo
utilizadas concretamente para os fins da administração
pública federal:

10) Localização do bem?
20) Especificar a que título a administração públi-

ca adquiriu esse bem?
3°) Área total do bem?
4°) Especificaras benfeitorias existentes no bem?
5°) Valor atualizado do bem?
6°) Destino que essa Pasta pretende dar a esse

bem?
C) os relatórios das auditorias e inspeções realiza-
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das pelo órgão de controle interno da Pasta, que tratam a
respeito dessas obras e bens imóveis supracitados."

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), Voto pelo Encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 7 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad Referendum
Em 12-4-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO N° 207, DE 1995

(Do Sr. Deputado Augusto Nardes)

Solicita ao Sr. Ministro dos Transportes, infor
mações no sentido de fornecer a relação das obras
iniciadas e não concluídas e dos bens imóveis que não
estão sendo utilizados pela administração pública fe
derais, bem como os relatórios das auditorias e inspe
ção ordinárias ou especial que tratam dessas
matérias, pelo órgão de controle interno.

Com fundamento no § 2°, do artigo 50, da Constituição Fe
deral, e nos artigos 115 e 116 do Regimento Interno desta Egrégia
Câmara, solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Mi
nistro dos Transportes, através do Gabinete Civil da Presidência
da República, o seguinte Pedido de Informações:

A) Relações das obras iniciadas e não concluídas na admi-
nistração direta e indireta dessa Pasta:

1°) Espécie de obra e sua finalidade?
2°) Unidade Federada e Município que se localiza a obra?
3°) Data de início da obra e prazo pr~visto em contrato para

sua conclusão?
4°) Se a obra foi executada mediante execução direta o indi

reta? No de execução indireta, especificar a modalidade do proce
dimento licitatório, indicando o número do processo respectivo, o
número do contrato administrativo e o nome da Empresa vencedo
ra da licitação?

5°) Se o contrato administrativo teve aditivos, especificar a
data e o objeto de cada um?

6°) Se paralisada a obra, especificar a data e o motivo?
7°) Se não paralisada, especificar a data do seu reinício?
8") Preço de origem dtl contrato administrativo, valores gas

tos até o presente o montante necessário para conclusão da obra?
9") Relacionar os ordenados de despesas primário e secun

dários responsáveis pela obra?
10°) Relacionar o responsável técnico pelo Projeto Básico e

pelo Projeto Executivo?
B) Relação dos bens imóveis que não estão sendo utilizadas

concretamente para os fms da administração pública federal:
1°) Localização do bem?
2°) Especificar a que título a administração pública adquiriu

esse bem?
3°) Área total do bem?
4") Especificar as benfeitorias existentes no bem?
5°) Valor atualizado do bem?
6") Destino que essa Pasta pretende dar a esse bem?
C) Os relatórios das auditorias e inspeções realizadas pelo

órgão de controle interno da Pasta, que tratam a respeito dessas
obras e bens imóveis supra citados.

A Imprensa no Estado do Rio Grande do Sul divulgou am
plamente casos de desperdício do dinheiro público, representados

principalmente, por obras paralisadas e bens que não estão sendo
utilizados pela administração pública, de responsabilidade das três
esferas de Governo.

Todavia, somente os casos de responsabilidade dos Gover
nos Estadual e Municipais dessa Unidade Federativa supra referi
do, foram apurados através de uma CPI instalada pela Assembléia
Legislativa e pelo Ministério Público Estadual. As obras de res
ponsabilidade do Governo Federal não foram investigadas naquela
Unidade Federada. Além disso, temos conhecimento da existência
de obras paralisadas e bens que não estão sendo utilizados pela ad
ministração pública, em outras Unidades Federadas.

Como se trata de matéria sujeita a fiscalização da Câmara
dos Deputados, entendemos ser necessário que essa Pasta forneça
a relação das obras iniciadas e não concluídas por governos ante
riores, bem como a relação dos bens imóveis não utilizados como
de uso específico da administração pública federal ou de uso co
mum da população.

Além de obras paralisadas, há casos de obras que a sua con
clusão se estende por vários anos, sendo prorrogada além do prazo
de contratual, mediante aditivos, que junto com as paralisadas
atentam contra os Princípios Constitucionais da Moralidade (art.
37, caput) e da Economicidade (art. 70, caput).

Para esclarecer melhor esses fatos, solicitamos seja encami
nhado o presente Pedido de Informações ao Sr. Ministro da Edu
cação, com o objetivo de fornecer as informações

supra citadas.
Sala das Sessões 4 de abril de 1995. - Deputado Augusto

Nardes, PPRlRS.

GABINEIE DO PRIMEIRO VlCE-PRESIDENfE

I - Relatório

O Senhor Deputado Augusto Nardes dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados' solicitando o envio do presente requeri
mento ao Senhor Ministro dos Transportes, a fim de que sejam
prestados os seguintes esclarecimentos:

liA) relação das obras iniciadas e não concluídas
na administração direta e indireta dessa Pasta:

1°) Espécie de obra e sua finalidade?
2°) Unidade Federada Município que se localiza a

obra?
3") Data de início da obra e prazo previsto em

contrato para sua conclusão?
4°) Se a obra foi executada mediante execução di

reta ou indireta? No de execução indireta, especificar a
modalidade do procedimento licitatório, indicando o nú
mero do processo respectivo, o número do contrato ad
ministrativo e o nome da Empresa vencedora da
licitação?

5°) Se o contrato administrativo teve aditivos, es
pecificar a data e o objeto de cada um?

6°) Se paralisada a obra, especificar a data e o
motivo?

7°) Se não paralisada, especificar a data do seu
reinício?

8°) Preço de origem do contrato administrativo,
valores gastos até o presente, o montante necessário para
conclusão da obra?

9") Relacionar os ordenados de despesas primário
e secundários responsáveis pela obra?

10") Relacionar o responsável técnico pelo Proje
to Básico e pelo Projeto Executivo?

B) Relação dos bens imóveis que não estão sendo
utilizadas concretamente para os fins da administração
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pública federal:
1°) Localização do bem?
2°) Especificar a que título a administração públi-

co adquiriu esse bem?
3°) Área total do bem?
4°) Especificar as benfeitorias existente no bem?
5°) Valor atualizado do bem?
6°) Destino que essa Pasta pretende dar a esse

bem?
C) Os relatórios das auditorias e inspeções reali

zadas pelo órgão de controle interno da Pasta, que tra
tam a respeito dessas obras e bens imóveis
supracitados."

É o relatório.

rr - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), Voto pelo Encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 7 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad Referendum.
Em 12-4~95.- Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 209, DE 1995

(Do Sr. Ubaldino Júnior)

Solicita informações ao Sr. Ministro da Saúde
sobre o surto de dengue na Bahia.

Senhor Presidente:
Com fundamento no ar!. 50, § 2°, da Constituição Federal, e

nos arts. 24, inciso V. § 2°, e 115, I, do Regimento Interno, solicito
a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro da Saúde o
seguinte Pedido de Informações:

No Brasil, o perfil de todas as doenças endêmicas, como
malária e leishmanioses, vem-se revestindo de gravidade crescente
ao longo dos anos, com algumas poucas exceções..Preocupa parti
cularmente o surto de dengue que avassala a região Nordeste, em
especial o Estado da Bahia, onde o número de casos aumenta as
sustadoramente, existindo nestes três primeiros meses um número
de doentes notificados equivalente ao total do ano passado.

Diante disto, julgamos indispensável contar com os seguin
tes esclarecimentos:

a) quais as providências adotadas pelo Ministério da Saúde
para combater o surto de dengue no Estado da Bahia e nos demais
estados?

b) houve contratação de mão-de-obra temporária para com
bate ao vetor, caracterizada a situação de emergência?

c) os recursos fmanceiros, materiais e humanos de que a
Fundação Nacional de Saúde dispõe são suficientes para combater
o surto?

d) qual o nível de integração da Fundação Nacional de Saú
de com os Gestores Estadual e Municipais no combate a este sur
to?

Sala das Sessões, 4 de abril de 1995. - Deputado Ubaldino
Júnior.

I - Relatório

O Senhor Deputado Ubaldino Júnior dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requeri
mento ao Senhor Ministro da Saúde, a fim de que, relativamente
ao surto de dengue na região Nordeste, em especial o Estado da
Bahia, sejam prestados os seguintes esclarecimentos:

"a) quais as providências adotadas pelo Ministé
rio da Saúde para combater o surto de dengue no Estado
da Bahia e nos demais estados?

b) houve contratação de mão-de-obra temporária
para combate ao vetor, caracterizada a situação de emer
gência?

c) os recursos fmanceiros, materiais e humanos
de que a Fundação Nacional de Saúde dispõe são sufi
cientes para combater o surto?

d) qual o DÍvel de integração da Fundação Nacio
nal de Saúde com,os Gestores Estadual e Municipais no
combate a este surto?"

É o relatório.

rr - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

~ala de Reuniões, 7 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 12-4-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 212, DE 1995

Solicita, ao Ministro do Planejamento, infor
mações sobre destinação de verbas da Sudene.

(Do Sr. Deputado Wilson Braga)

Nos termos do ar!. 50, § 2°, e na forma prescrita pelo ar!.
116 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro se
jam solicitadas as seguintes informações ao Sr. Ministro do Plane
jamento relativamente a verbas da Superintendência tio
Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE:

1. Qual o volume de recursos liberados pt-Io Governo Fede
ral nos anos de 1992, 1993 e 1994, até a presente data, para obras
no Nordeste pela Sudene?

2. No ano de 1992 e 1993 a Sudene fez algum investimento
nos municípios do Vale do Piancó, em obras de açudagem? Enu
merar os municípios e os valores.

3. Quanto a Sudene gastou, no período de 1992, 1993 e
1994, até a presente data, em ob.:as de açudagem ou recuperação
de barragens e, nesta hipótese quais as barragens que foram con
templadas com esses recursos? E quanto a Sudene, no mesmo pe
ríodo, gastou em irrigação? Todos esses dados relativamente ao
Estado da Paraíba.

Justificação

Circulam diversas notícias dando conta de que a Sudene te
ria liberado recursos em 1992, 1993 e 1994; de forma desordenada
destinados a recuperação ~ con~trução de pequenos açudes locali
zados nos municípios do Vale do Piancó, no Estado da Paraíba.
Também se disse que os critérios adotados pela Sudene foram os
mesmos adotados pelo Governo do Estado da Paraíba para esse
mesmo tipo de obras. As verbas teriam sido destinadas para 1.400
açudes, 10S quais cerca de 90% sequer chegara a ser construídos.

Essas denúncias repercutiram na Assembléia Legislativa e,
feitas investigações, chegou-se à conclusão de que esses açudes,
que receberam verbas estaduais, não existiram nem mesmo na mo
dalidade conhecida como "Açude Sonrisal", ou seja, aquele que se
desmancha com a primeira chuva.

A minha preocupação é que os recursos federais podem es
tar seguindo o mesmo caminho e tenham sido liberadas verbas,
pela Sudene, para obras inexistentes. Do mesmo modo seriam fic-
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ticias as concessões de homs de trator.
Antes de me posicionar sobre esse delicado tema, antes de

fazer qualquer tipo de acusação, entendo que é necessário que o
Ministério do Planejamento forneça as informações, ora solicita
das, mediante o instituto constitucional do requerimento de infor
mações.

Sala das Sessões, 4 de abril de 1995. - Deputado Wilson
Braga.

I - Relatório

O Senhor Deputado Wilson Braga dirige-se à Mesa da Câ
roam dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento
ao Senhor Ministro do Planejamento e Orçamento, a fim de que,
no âmbito da Superintendência do Dese.uV_Qlvimento do Nordeste
- SUDENE, sejam prestados os seguintes esclarecimentos:

"1. Qual o volume de recursos liberados pelo Governo Fe
deral nos anos de 1992, 1993 e 1994, até a presente data, para
obms no Nordeste pela Sudene?

2. No ano de 1992 e 1993 a Sudene fez algum investimento
nos municípios do Vale do Pianc6, em obras de açudagem? Enu
merar os municípios e os valores.

3. Quanto a Sudene gastou, no período de 1992, 1993 e
1994, até a presente data, em obras de açudagem ou recuperação
de barmgens e, nesta hipótese quais as barmgens que foram con
templadas com esses recursos? E quanto a Sudene, no mesmo pe
ríodo, gastou em irrigação? Todos esses dados relativamente ao
Estado da Paraíba."

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Fedeml e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnaçães requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 7 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 12 de abril de 1995. - Luís Eduardo, Presi

dente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 214, DE 1995

(Do Sr. Beto Mansur)

Solicita informações ao Sr. Ministro da Fazen
da relativamente à lista de produtos adquiridos no
exterior constantes do Anexo ao Decreto nO lA27, de
29-3-95, sobre os quais passa a.incidir a alíquota ad
valorem de 70% (setenta por cento).

Senhor Presidente,
Em listagem anexa ao Decreto n° 1.427, de 29 de março de

1995, fomm relacionados "produtos classificados nos c6digos da
Nomenclatura Comum do Mercosul NCM", sobre os quais passou
a incidir a alíquota ad valorem de 70% (setenta por cento).

Declarou o Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso, alto
e bom som, pela televisão, que a majoração do imposto de impor
tação estava a incidir sobre bens considerados de luxo.

O exame da lista dos produtos que tiveram a respectiva alí
quota majorada para 70% deixa grande dúvida quanto à existência
de um critério ditado pelo interesse público, que nao pode estar di
vorciado do interesse do consumidor bmsileiro, na escolha dos
bens que deveriam ficar efetivamente sujeitos ao gravame tributá
rio em causa.

Se a alegação do Governo, para impor a majomção do Im
posto de Importação de detenninados bens, seria, como já lembm-

do, desestimular a importação de bens considerados de luxo, o
exame da lista que deveria conter somente esses bens permite se
conclua não ter sido essa efetivamente a mzão que explicou a sua
elabomção, porque nela localizamos, ao lado da menção a automó
veis, televisores e aparelhos de som, produtos como ferros elétri
cos de passar, ventiladores dos mais diversos tipos e outros bens
de uso doméstico, que não podem jamais ser tidos como artigos de
luxo. Nem todos naturalmente, mas alguns desses produtos, aliás,
em razão da sua qualidade e preço, passaram a merecer a preferên
cia do consumidor brasileiro. Isto indica que, se à economia nacio
nal, com o objetivo da solução do problema inflacionário interessa
abrir o mercado aos produtos externos, tal abertum deve obedecer
a um critério seletivo, de modo a atender ao interesse do consumi
dor interno, e a incentivar, pela concorrência, o aprimoramento da
qualidade dos produtos de fabricação nacional.

Carece a decisão governamental em causa, como visto, da
necessária transparência e o interesse público exige que atos admi
nistrativos de tal natureza, pelas gmves repercussões que têm na
economia nacional, tenham razões de sua adoção clara e inequivo
camente demonstradas.

Pelas precedentes razões e com apoio no art. 50, § 2° da
Constituição Federal. .

Requeiro encaminhe a Mesa ao Sr. Ministro da Fazenda o
presente Requerimento de Infonnações, em que solicitamos ao Ti
tular dessa Secretaria de Estado informe a esta Casa.

I - Qual o volume de importação em dezembro de 1994, no
mês de janeiro, no mês de fevereiro e no de março de 1995 dos
bens constantes da lista anexa ao Decreto nO 1.427 de 29 de março
de 1995;

11- Qual o montante'gasto, em divisas, com a importação
dos bens constantes da lista a que se refere o item I, anterior;

In - Qual o critério adotado para a elabomção da lista dos
bens adquiridos no exterior sobre os quais, confonne o anexo ao
Decreto 1.427, de 29 de março de 1995, passou a incidir a alíquota
ad valorem de 70% (setenta por cento).

E. deferimento.
Sala.das Sessões, 4 de abril de 1995. - Deputado Beto

Mansur•.

I - Relatório

O Senhor Deputado Beto Mansur dirige-se à Mesa da Câ
mara dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento
ao Senhor Ministro da Fazenda, a fim de que sejam prestados os
seguintes esclarecimentos:

''I - Qual o volume de importação em dezembro de 1994,
no mês de janeiro, no de fevereiro e no de março de 1995 dos bens
constantes da lista anexa ao Decreto n° 1.427 de 29 de março de
1995;

11 - Qual o montante gasto, em divisas, com a importação
dos bens constantes da lista a que se refere o item I, anterior;

In - Qual o critério adotado para a elabomção da lista dos
bens adquiridos no exterior sobre os quais, conforme o Anexo ao
Decreto 1.427, de 29 de março de 1995, passou a incidir alíquota
ad valorem de 70% (setenta por cento)."

É o relatório.

fi - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Fedeml e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnaçães requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 7 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.
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Aprovo ad referendum.
Em 12-4-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERlMENTO DE INFORMAÇÕES N° 216, DE 1995

(Do Sr. Paulo Mourão)

Solicita informações ao Sr. Ministro do Traba
lho sobre a aplicação dos recursos do Fundo de Ga
rantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Senhor Presidente,
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e

nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso I, do Regimento Interno,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro do
Trabalho o seguinte pedido de informaçÕt:~:

A correta aplicação dos recursos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, nos termos em que a disciplinam os
arts. 9° e 10 da Lei n° 8.036, de 1990, é essencial para o desenvol
vimento dos municipios brasileiros, em particular daqueles situa
dos nas regiões mais pobres de nosso País.

Assim, e tendo em vista o papel constitucional do Poder Le
gislativo na fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo,
julgamos necessário solicitar esclarecimentos sobre:

a) montantes dos recursos do FGTS destinados a saneamen
to básico, habitação e infra-estrutura urbana, discriminando-se os
valores a serem aplicados nas regiões Norte, Nordeste, Centro
Oeste, Sul e Sudeste;

b) ratificações e retificações efetuadas nesses recursos em
1995.

Sala das Sessões, 4 de abril de 1995. - Deputado Paulo
Mourão.

I - Relatório

O Senhor Deputado Paulo Mourão dirige-se à Mesa da Câ
mara dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento
ao Senhor Ministro do Trabalho a fim de que sejam prestados os
seguintes esclarecimentos:

"a) montante dos recursos do FGTS destinados a sanea
mento básico, habitação e infra-estrutura urbana, discriminando-se
os valores a serem aplicados nas regiões Norte, Nordeste, Centro
Oeste, Sul e Sudeste;

b) ratificações e retificações efetuadas nesses recursos em
1995."

É o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 7 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 12-4-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERlMENTO DE INFORMAÇÕES N° 217, DE 1995

(Do Sr. Paulo Mourão)

Solicita informações ao Sr. Ministro do Plane
jamento e Orçamento sobre a aplicação dos recursos
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e

nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso I, do Regimento Interno,
solicito a V. Ex· seja encaminhado ao Sr. Ministro do Planejamen
to e Orçamento o seguinte pedido de informações:

A correta aplicação dos recursos do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS, nos termos em que a disciplinam os
arts. ~ e 10 da Lei n° 8.036, de 1990, é essencial para o desenvol
vimento dos municipios brasileiros, em particular daqueles situa
dos nas regiões mais pobres de nosso País.

Assim, e tendo em vista o papel constitucional do Poder Le
gislativo na fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo,
julgamos necessário solicitar esclarecimentos sobre:

a) montantes dos recursos do FGTS destinados a saneamen
to básico, habitação e infra-estrutura urbana, discriminando-se os
valores a serem aplicados nas regiões Norte, Nordeste, Centro
Oeste, Sul e Sudeste;

b) ratificações e retificações efetuadas nesses recursos em
1995.

Sala das Sessões, 4 de abril de 1995. - Deputado Paulo
Mourão.

I - Relatório

O Senhor Deputado Paulo Mourão dirige-se à Mesa da Câ
mara dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento
ao Senhor Ministro do Planejamento e Orçamento, a fim de que
sejam prestados os seguintes esclarecimentos:

"a) montante dos recursos do FGTS destinados a saneamen
to básico, habitação e infra-estrutura urbana, discriminando-se os
valores a serem aplicados nas regiões Norte, Nordeste, Centro
Oeste, Sul e Sudeste;

b) ratificações e retificações efetuadas nesses recursos em
1995."

É o relatório.
11- Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nOlTIlaS
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhàmento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 7 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo, ad referendum.
Em 12-4-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERlMENTO DE INFORMAÇÕES N° 218, DE 1995

(Da SI" TeIma de Souza)

Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado
dos Transportes.

Senhor Presidente:
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e

art. 115, inciso I, do Regimento Interno, solicito a V. Ex· seja en
caminhado ao Ministério dos Transportes o seguinte pedido de in
formação:

Foi instalada hoje pela manhã, no Salão Nobre da Prefeitura
de Santos, uma reunião pública, cuja proposta principal é a do Pre
sidente do Sindicato dos Empregados da Administração Portuária,
Sr. Jurandir da Hora, que consta principalmente de uma convoca
ção ao Fórum Sindical da Baixada Santista, à Associação Comer
cial de Santos (empresários) e ao povo em geral. A finalidade do
encontro é a análise da Portaria n° 94195, de 17 de fevereiro deste
ano, assinada pelo Ministro dos Transportes. A portaria separou os
tenninais privativos da Cosipa e da Ultrafértil da área do porto or
ganizado, administrado pela Codesp.

A Associação do Pessoal Técnico e Administrativo
(ATAC), da estatal, já se pronunciou publicamente a respeito, con
denando a separação, por criar uma concorrência desleal.

1) Atentou o Ministro para o equívoco desta portaria que
acaba de criar uma concorrência desleal com o porto público rela-
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cionando o porto de Santos com a Cia. Docas do Estado de São
Paulo - CODESP?

2) Compreendido o clamor da população da Baixada San
tista em relação ao assunto, dispõe-se o Ministério a revogar a por
taria, que não diz respeito apenas aos portuários e trabalhadores
avulsos do cais, mas à estrutura do retroporto que investiu bilhões
de reais para ser estabelecido na área do porto de Santos?

3) Quais os fundamentos técnicos que embasaram a Portaria
n° 94195, já que a portaria anterior, Portaria n° 1.021/93, foi feita
conforme a Lei n° 8.630/93.

Em anexo, cópia referente ao assunto, publicado em 4-4-95
no periódico local, A Tribuna.

Sala de Sessões, 4 de abril de 1995. - Deputada Teima de
Souza.
A Tribuna - 4-4-95

JURANDIR QUER OS SINDICATOS E
O COMÉRCIO EM DEFESA DO PORTO

O Fórum Sindical da Baixada Sautista, a Associação Co
mercial de Santos (empresários) e o povo em geral devem ser con
vocados para a campanha em defesa do porto organizado.

Esta é a proposta que o Presidente do Sindicato dos Empre
gados da Administração Portuária (SINDAPORT), Jurandir da
Hora. apresentará na reunião pública que a Prefeitura santista rea
liza hoje, às 10 horas, em seu Salão Nobre. O sindicalista alega
que o problema afeta a comunidade como um todo.

A reunião convocada pelo Prefeito David Capistrano é para
analisar a Portaria n° 94/95, assinada pelo Ministro dos Transpor
tes, Odacir Klein. A portaria separou os terminais privativos da
Cosipa e da Ultrafértil da área do porto orgallizado, administrado
pela Codesp.

A Associação do Pessoal Técnico e Administrativo
(ATAC), da estatal, já se pronunciou publicamente a respeito, con
denando a separação, "por criar uma conciJrrência desleal, acom
panhada de evasão tributária".

Problema comum - "Ao contrário do que parece, o proble
ma não diz resJX-ito apenas aos portuários e trabalhadores avulsos
do cais, mas também aos assalariados santistas e aos empresários",
enfatiza Jurandir.

Ele explica que os terminais da Cosipa e Ultrafértil, com
sete berços (pontos) de atracação de navios, podem operar cargas
de terceiros, com pessoal próprio e sem recolher o Adicional de
Tarifa Portuária (ATP), que onera os custos da Codesp.

"Além da concorrência desigual com o porto público, a me
dida afronta o mercado de trabalho dos portuál;ios e trabalhadores
avulsos. Como os empregados dos tel1nÍ11ais privados são pessi
mamente remunerados, diminui a circulação de dinheiro na Cida
de", afrrma o siudicalista.

O Presidente do Sindaport lembra que a Cidade também ar
recadará menos tributos. Segundo estimativa da Prefeitura, 40%
da economia do Município estão ligados às atividades portuárias.

Equívoco - "O Ministro Odacir Klein cometeu um equívo
co ao revogar a portaria assinada pelo ex-Ministro dos Transpor
tes, hoje Deputado Federal, Alberto Goldman (pMDB), que
mantinha a Cosipa e a Ultrafértil dentro do porto organizado", diz
o líder portuário.

Mas, no entender de Jurandir, "o erro foi cometido involun
tariamente e é facilmente reversível". Explica que o equívoco po
derá ser corrigido "assim que o Ministro ouvir o clamor da
sociedade santista".

I - Relatório

A Senhora Deputada TeIma de Souza dirige-se à Mesa da

Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requeri
mento ao Senhor Ministro dos Transportes, a fIm de que, relativa
mente à Portaria n° 94195, de 17 de fevereiro deste ano, que
separou os terminais privativos da Cosipa e da Ultrafértil da-área
do porto organizado, adnÍinistrado pela Codesso, sejam prestados
os seguintes esclarecimentos:

"1) Atentou o Ministro para o equívoco desta portaria que
acaba de criar uma concorrência desleal com o porto público rela
cionando ao porto de Santos com a Cia. Docas do Estado de São
Paulo - CODESSO?

2) Compreendido o clamor da população da Baixada San
tista em relação ao assunto, dispõe-se o Ministério a revogar a por
taria, que não diz respeito apenas aos portuários e trabalhadores
avulsos do cais, mas à estrutura do retroporto que investiu milhões
de reais para ser estabelecido na área do porto de Santos.

3) Quais os fundamentos técnicos que embasaram a Portaria
n° 94195, já que a portaria anterior, Portaria nO 1.021/93, foi feita
conforme a Lei n° 8.630/93."

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pela nobre autora.

Sala de Reuniões, 7 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo, ad referendum.
Em 12-4-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 219, DE 1995

(Do Sr. Pedro Novais Lima)

Senhor Presidente,
Requeiro, de acordo com o § 2° do art 50 da Constituição

da República Federativa do Brasil, e dos arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Câmara dos Deputados, as seguintes informaçõ
es, a serem prestadas pelo Ministro da Educação e do Desporto:

a) de que fonna é assegurada às comunidades indígenas do
Maranhão (tronco lingüístico Gê e Tupi), a utilização de suas lín
guas maternas em processos próprios de aprendizagem fundamen
tal;

b) se existe dicionarização daqueles idiomas com tradução
na língua nacional;

c) se existem livros, panfletos ou instrumentos outros de
aprendizagem e ensino, e quais;

d) caso afrrmativo os itens b e c, solicita-se exemplares.

Justificação

Diz o art 210, § 2°, da Constituição da República Federati
va do Brasil:

"Art. 210 .

§ 2° O ensino fundamental regular será ministra
do em língua portuguesa, assegurada às comunidades in
dígenas também a utilização de suas línguas maternas e
processos próprios de aprendizagem."

As línguas indígenas fazer parte do patrimônio cultural do
nosso País, assegurada pela Constituição a sua preservação.

A Câmara dos Deputados e o povo precisam ter conheci
mento de que os dispositivos constitucionais que consagram um
conquista desta Nação estão sendo cumpridos.

Reporto-me, ainda, ao art 23 da Carta Magna.
Sala de Sessões, de 1995. - Deputado Pedro Novais.
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I - Relatório
O Senhor Deputado Pedro Novais dirige-se à Mesa da Câ

mara dos Deputado solicitando o envio do presente requerimento
ao ~'enhor Ministro da Educação e do Desporto, a fim de que se
jam prestados os seguintes esclarecimentos:

"a) de que fonna é assegurada às comunidades indígenas do
Maranhão (tronco lingüístico Gê e Tupi), a utilização de suas lín
guas maternas em processos próprios de aprendizagem fundamen
tal;

b) se existe dicionarização daqueles idiomas com tradução
na língua nacional;

c) se existem livros, panfletos ou instrumentos outros de
aprendizagem e ensino, e quais;

d) caso afrrmativo os itens b e c, solicita-se exemplares."
É o relatório;

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das infonnações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 7 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo, ad referendum.
Em 12-4-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 221, DE 1995

(Do Sr.Newton Cardoso)

Solicita informações do Sr. Ministro da Fazen
da sobre o Fundo Social de Emergência.

Senhor Presidente;
Com fundamento no art. 50, § 2°, da Constituição Federal, e

nos tennos do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência seja
encaminhado ao Sr. Ministro da Fazenda q seguinte Pedido de In
formações:

Anunciam que o Governo pretende propor ao Congresso a
prorrogação do Fundo Social de Emergência por mais dois anos.

A imprensa tem noticiado que, com o FSE, 20% das recei
tas da União foram desvinculadas, podendo ser gastas livremente,
e que a arrecadação do Fundo em 1995 deverá chegar a R$ 21 bi
lhões.

No entanto, por não disponnos de dados oficiais sobre a ar
recadação e aplicação do Fundo Social de Emergência, pretende
mos obter do Poder Executivo os seguintes esclarecimentos:

1° Quanto de recursos a União arrecadou, com o FSE, nos
meses de janeiro a março de 1995?

2 Em quais projetos e atividades, subprogramas e progra
mas foram aplicados os recursos do FSE no mesmo período?

Sala das Sessões, 4 de abril de 1995. - Deputado Newton
Cardoso.

GABINE1E DO PRIMEIRO VICE-PRESIDEN1E

I - Relatório

O Senhor Deputado Newton Cardoso dirige-se à Mesa da
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requeri
mento ao Senhor Ministro da Fazenda, a fun de que, relativamente
ao Fundo Social de Emergência - FSE, sejam prestados os seguin
tes esclarecimentos:

"1. Quanto de recursos a União arrecadou, com o FSE, nos
meses de janeiro a março de 1995?

2. Em quais projetos e atividades, subprogramas e progra-

mas foram aplicados os recursos do FSE no mesmo período?"
É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nonnas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), Voto pelo Encami
nhamento das infõrmações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 7 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo "Ad referendum" •
Em 12 de abril de 1995. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DElNFORMAÇÃO N' 222, DE 1995

Solicita informações ao excelentíssimo Senhor
Ministro da Previdência Social, Deputado Reinhold
Stephanes.

Autor: Deputado Jair Soares.
Excelentíssimo Senhor
Deputado Luís Eduardo Magalhães
DD. Presidente da Câmara dos Deputados
Senhor Presidente,
Requeiro a Vossa Excelência, com fulcro no art. 50 da

Constituição Federal e na forma dos arts. 115 e 116 do Regimento
Interno da Câmara dos Deputados que, ouvida a Mesa, sejam soli
citadas informações ao excelentíssimo Senhor Ministro da Previ
dência Social no sentido de esclarecer esta casà quanto aos
seguintes itens sobre o sistema de Previdência Social:

,L Quais as fontes de custeio para a área de Previdência So
cial, identificadas segundo as respectivas categorias contributivas,
no âmbito urbano e no rural?

2. Quais os dispêndios à conta de benefícios previdenciários
de prestação continuada, no âmbito da Previdência urbana e rural,
nos últimos três exercícios, discriminados, se possível, por unida
des federadas (Estados'e Distrito Federal)?

3. Qual o montante da dívida da União para o complexo
previdenciário, discriminacla. durante os últimos <;inco exercícios?

4. Qual o montante da dívida ativa previdenciária, segundo
as fontes: empresas privadas, empresas públicas, órgãos da admi
nistração pública - federal, estadual e municipal - e respectivas
autarquias e fundações, assim como segurados individuais, duran
te os últimos cinco exercício?

Justificação

A urgência na resposta destas questões propiciará elemen
tos fundamentais para o posicionamento do Congresso Nacional
nas questões que envolvem a Previdência Social. A avaliação dos
impactos da proposta de modificação sugerida pelo Executivo
deve ser exaustivamente debatida pela sociedade.

Sala das Sessões, 4 de abril de 1995. - Deputado Jair Soa-
res.

GABINE1E DO PRIMEIRO VICE-PRESIDEN1E

I - Relatório

O Senhor Deputado Jair Soares dirige-se à Mesa da Câmara
dos Deputados solicitando o envio do presente requerimento ao
Senhor Ministro da Previdência e Assistência Social, a fun de que
sejam prestados os seguintes esclarecimentos:

"L Quais as fontes de custeio para a área de Previdência
Social, identificadas segundo as respectivas categorias contributi
vas, no âmbito urbano e rural?

2. Quais os dispêndios à conta de benefícios previdenciários
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de prestação continuada, no âmbito da Previdência urbana e rural,
nos últimos três exercícios, discriminados, se possível, por unida
des federadas (Estados e Distrito Federal)?

3. Qual o montante da dívida da União para o complexo
previdenciário, discriminada durante os últimor cinco exercícios?

4. Qual o montante da dívida ativa previdenciária, segundo
as fontes: empresas privadas, empresas públicas, órgãos da admi
nistração pública - federal, estadual e municipal - e respectivas
autarquias e fundações, assim como segurados individuais, duran
te os últimos cinco exercícios?"

É o relatório.

11 - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as nOlmas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constitnição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 7 de abril de 1995. - Deputado Ronaldo
.Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo"Ad referendum" •
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 225, DE

1995
Requer infollllJl,ções sobre o servidor abaixo
Autora: Deputada Cidinha Campos.
Destinatário: Exmo. Sr. Ministro de Estado da Previdên

ciaSociaL
Cidinha Campos, Deputada Federal, vem pelo presente, nos

tenn0s do artigo 50, § 2° da Constituição Federal e dos artigos 24,
inciso V, § 2° e 115, inciso I do Regimento Interno, requere seja
informada quais os cargos exercidos, os períodos trabalhados e as
formas de investidura do servidor João Carlos Cantanhede Lopes
.Cardoso, para o qual requer, também, cópia da fé de oficio e dos
assentamentos funcionais. As informações devem abranger todos
os órgãos e empresas ligados ao Ministério.

Justificativa
Envolvido nas fraudes previdenciárias ocorridas no Estado

do Rio de Janeiro, o servidor teria morrido na cidade de Ipameri
00, onde reside sua filha, seu genro e o sogro de sua filha, que
como médico, atestou o seu óbito. . ~

Dúvidas levantadas sobre sua morte, durante a CPI da Pre
vidência (Resolução 46193 - da Câmara dos Deputados), determi
naram a exumação de seu cadáver para exames de DNA que até
hoje não se realizaram, aumentando as suspeitas de que sua morte
seria uma farsa.

Visando prosseguir nas investigações destinadas a elucidar
sua morte e no execrcício do jus inspectiones é que se faz o pre
sente requerimento.

Sala das Sessões, 4 de abril de 1995.
Cidinha Campos, Deputada.
I - Relatório
A Senhora Deputada Cidinha Campos dirige-se à Mesa da

Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requeri
mento ao Senhor Ministro da Previdência e Assistência Social, a
fim de ser informada sobre "quais os cargos exercidos, os penodos
trabalhados e as formas de investidura do servidor João Carlos
Cantanhede Lopes Cardoso, para o qual requer, também, cópia da
fé de ofício e dos assentamentos funcionais. As informações de
vem abranger todos os órgãos e empresas ligados ao Ministério."

É o relatório.
11 - Voto do Relator
Considerando que se encontram de acordo com as nonnas

disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami-

mamento das informações requeridas pela nobre Autora.
Sala das Reuniões, 7 de abril de 1995.
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.
Aprovo Ad referendum.
Em 12-04-95. Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 226, DE 195

(Do Sr. Álvaro Gaudêncio Neto)

Solicita informações ao Sr. Ministro do Plane
jamento e Orçamento sobre a queda nos valores das
cotas do FPM e FPE.

Senhor Presidente,
Com fundamento nos Arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso

I, do Regimento Interno, solicito a Vossa Excelência que seja en
caminhado ao Ministro do Planejamento e Orçamento, o seguinte
pedido de infonnações:

Houve uma brusca queda nos valores das cotas do Fundo de
Participação dos Municípios (FPM), bem como do Fundo de Parti
cipação dos Estados (FPE), quando não existem motivos convin
centes para tal medida.

As informações são de que a receita da União, vem cre
scendo mês a mês. E o pior, é que pela previsão com relação ao
que foi transferido no mês de fevereiro, agora em março, houve
uma diminuição de aproximadamente 50% das cotas, entre os dias
10 e 20, não se justificando, principalmente pelo anunciado de au
mento de receita da União.

Isto posto, solicito esclarecimento do Exmo. Sr. Ministro do
Planejamento e Orçamento, sobre quais os motivos que ocasiona
ram a redução em quase 50% das cotas do Fundo de Participação
dos Estados e Municípios, quando as informações se chocam com
o crescente aumento mensal da receita da União.

Sala das Sessões, 4 de ,abril de 1995.
Deputado Álvaro Gaudêncio Neto.

GABINEfE DO PRIMEIRO VICE-PRESIDENIE

I - Relatório

O Senhor Deputado Álvaro Gaudêncio Neto dirige-se à
Mesa da Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente
requerimento ao Senhor Ministro do Planejamento e Orçamento. a
fim de ser informado quais os motivos que ocasionaram a redução
em quase 50% das cotas do Fundo de Participação dos Estados e
Municípios, quando as informações se chocam com o crescente
aumento mensal da receita da União".

É o relatório.

fi - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo
com as normas disciplinadoras da matéria (art. 50, §
2°, da Constituição Federal ti arts. 115 e 116 do Regi
mento Interno da Casa), voto pelo encaminhamento
das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 7 de abril de 1995.
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo Ad referendum.
Em 12-4-95. Luís Eduardo, Presidentl'.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 231, DE 1995

(Do Sr. Chição Brígido)

Solicita informações ao Sr. Ministro da Admi
nistração Federal e Reforma do Estado sobre a apo
sentadoria de servidores públicos.

Senhor Presidente:
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Com fundamento no 3rt. 50, § 2°, da Constituição Federal, e
nos arts. 115, inciso I, e 116, do Regimento Interno, solicito a
Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro da Adminis
tração Federal e Reforma do Estado, o seguinte pedido de infor
mações:

O Excelentíssimo Senhor Presidente da República subme
teu através da Mensagem n° 306, de 17 de março de 1995, propos
ta de emenda constitucional que, entre outras providências,
modifica o regime de previdência dos servidores públicos, cujo
detalhamento é remetido a lei complementar. As disposições tran
sitórias da referida proposta estabelecem ''novos parâmetros para a
contagem do tempo de serViço e de limite máximo de valor
para as aposentadorias e pensões paga por todas as esferas de
governo aos seus respectivos servidores públicos civis e militares,
bem com a desvinculação dos critérios de reajuste de ativos e
inativos."

Percebemos que as alterações preconizadas têm gerado pro
funda insegurança entre os servidores, levando os mais antigos - e
expedientes - a requerer o benefício da aposentadoria de acordo
com os critérios atualmente vigentes. Receosos de que tal situação
afete a qualidade dos serviços oferecidos à população, solicitamos
informar a quantidade de servidores públicos que requereram apo
sentadoria por tempo de serviço nos anos de 1993 e 1994, bem
como no ano em curso, nível de qualificação profissional destes e
fmalmente, quantos, ao requererem a aposentadoria, contavam
com tempo de serviço superior ao mínimo legal.

Sala das Sessões, 5 de abril de 1995.
Deputado Chicão Brígido.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento interno da Casa, voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre Autor.

Sala de Reuniões, 11 de abril de 1995.
Deputado Ronaldo Perim, Primeiro Vice-Presidente.

A povo Ad referendum.
Em 12-4-95. - Luís Eduardo, Presidente.

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 232, DE 1995

(Do Sr. Antônio Sérgio Carneiro)

Solicita informações ao Exmo Sr. Ministro da
Fazenda sobre a inadimplência do Brasil com orga·
nismos internacionais.

Senhor Presidente,
Com fundamento no 3rt. 50, § 2°, da Constituição Federal, e

nos arts. 24, inciso I e § 2° e 115, do Regimento Interno, solicito a
Vossa Excelência seja encaminhado ao EX)ll° Sr. Ministro da Fa
zenda, o seguinte pedido de informações:

Em 1993, houve denúncias de que o Brasil estaria inadim
plente junto a diversas organizações econômicas multilaterais.

Ora, as conseqüências do não-pagamento das contribuições,
em organismos internacionais dos quais o país faz parte, podem
ser desastrosas. Além da perda do voto - e, com ela, a capacidade
de influenciar nas decisões tomadas, de forma a favorecer a econo
mia brasileira - enfrentamos a falta de confiabilidade dos demais
Estados-Partes das organizações, que podem inclusive excluir-nos
de importantes negociações multilaterais.

Uma eventual retirada do Brasil dessas organizações não re
solveria o problema, pois persistiria a obrigação em saldar os pa
gamentos. Não estariam eliminadas, portanto, as possibilidades de
serem aplicadas sanções internacionais por estes organismos ao

Brasil. Além disso, a retirada estaria em desacordo à nossa política
externa, sempre marcada pelo multilateralismo.

Tendo em vista a gTavidade do problema, que poderia resul
tar na marginalização do Brasil em vários foros internacionais eco
nômicos, julgamos oportuno questionar acerca do pagamento das
contribuições brasileiras aos seguintes órgãos:

a) Organização Internacional do Café (OIC);
b) Organização Internacional do Cacau;
c) Organização Internacional do Açúcar;
d) Organização Internacional do Trigo;
e) Grupo Internacional de Estudos sobre Chumbo e Zinco;
f) Comissão Internacional da Baleia.
Caso o Brasil ainda não esteja com os pagamentos em dia,

qual o montante devido para cada uma das organizações?
Outrossim, gostaríamos ainda de questionar como tem sido

a atuação brasileira nos órgãos acima especificados: ainda mante
mos vínculos, quais as últimas negociações de que participamos?
que posições assume a estratégia brasileiras nesses órgãos?

Sala das Sessões, 5 de abril de 1995. - Deputado Antônio
Sérgio Carneiro.

I - Relatório
O Senhor Deputado Sérgio Carneiro dirige-se à Mesa da

Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requeri
mento ao Senhor Ministro da Fazenda, a fim de ser informado a
respeito do pagamento das contribuições brasileiras ao seguintes
órgãos:

a) Organização Internacional do Café (OIC);
b) Organização Internacional do Cacau;
c) Organização Internacional do Açúcar;
d) Organização Internacional do Trigo;
e) Grupo Internacional de Estudo sobre Chumbo e Zinco;
f) Comissão Internacional da Baleia.
Caso o Brasil ainda 'não esteja com os pagamentos em dia,

qual o montante devido, para cada uma das organizações?
Informar, ainda, como tem sido a atuação brasileira nos ór-,

gãos acima especificados: ainda mantemos vínculos, quais as últi
mas negociações de que participamos? Que posições assume a
estraté&ia brasileira nesses órgãos?"

E o relatório.

n - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo encami
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 11 de abril de 1995. - Deputado Ronal
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 12-4--95. - Luís Eduardo, Presidente.

I REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES N° 233, DE 1995

(Do Sr. Leônidas Cristino)

Solicita esclarecimentos ao Sr. Ministro de Es
tado de Minas e Energia sobre produção e demanda
de asfaltos.

Senhor Presidente,
Com fundamentp no 3rt. 50, § 2°, da Constituição Federal, e

nos arts. 24, inciso V e § 2°, e 115, inciso I, do Regimento Interno,
solicito a Vossa Excelência seja encaminhado ao Sr. Ministro de
Estado de Minas e Energia, o seguinte pedido de informação:

- localização das fábricas de asfalto existentes no País, suas
capacidades instaladas, por tipo de asfalto;

- nível de produção por fábrica e por tipo de asfalto;



Ao Senhor Deputado TIffiQDORICO FERRAÇO
Mensagem nO 398195 - que "submete à consideração do

Congresso Nacional o texto do Acordo-Q.' adro de Cooperação Fi
nanceira entre a República Federativa do Brasil e o Banco Euro
peu de Investimento, assinado em Luxemburgo, em 19 de
dezembro de 1994".

Autor: Poder Executivo
Brasília, 12 de abril de 1995. -.Maura Versiani de Miran·

da, Secretária. ,
COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMIUA

O Deputado ROBERTO JEFFERSON, Presidente da Co
lnÍssão de Seguridade social e falnília, fez a seguinte

DISTRlliUIÇÃO N~ 6/95

Em 12·4·95
Ao Deputado AYRES DA CUNHA:
Projeto de Lei nO 2.274191 - do Sr. Jackson Pereira - que

"dispõe sobre direitos de aposentados e pensionistas que sejam
idosos e excepcionais, segurados da Previdência Social".

À Deputada CECI CUNHA:
Projeto de Lei n° 3.845/93 - do Sr. Zaire Rezende - que

"concede incentivo fiscal para a pessoa jurídica que contratar me
nores de 18 anos, em programa de iniciação do trabãlho".

À Deputada ELCIONE BARBALHO:
Projeto de Lei n° 213/95 - do Sr. João Fassarella - que

"acrescenta parágrafos 5° e 6° ao artigo 57 da Lei nO 8.213,.de 24
de julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de BenefiCIOS da
Previdência Social e dá outras providências".

Ao Deputado ELIAS MURAD:
Projeto de Lei nO 1.569/91 - do Sr. Jackson Pereir~ - que

"determina a obrigatoriedade de constar no rótulos de bebIdas al
cóolicas advertência de prejudicialidade à salÍde".

À Deputada FÁTIMA PELAES:
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei n° 1.888-B, de

1991 - que ''regulamenta o parágrafo 3° do artigo 226 da Consti
tuição Federal".

Ao Deputado FERNANDO GONÇALVES:
Projeto de Lei n° 247/95 - do Sr. Vilson Santini - que "ins

titui o Vale-Remédio e dá outras providências".
À Deputada JANDIRA FEGHALI:
Projeto de Lei nO 4.563/94- do Sr. Telmo Kirst- que "per

lnÍte ao proprietário de imóvel rural abater do Imposto de Renda
os gastos com produtos farmacêuticos adquiridos para uso de seus
familiares e seus trabalhadores".

À Deputada RITA CAMATA:
Projeto de Lei nO 6.019, de 3 de janeiro de 1974, e o artigo

31 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e dá outras providên
cias".

Ao Deputado SÉRGIO AROUCA
Projeto de Lei n° 1.064191- do Sr. Roberto Jefferson- que

''regulamenta parte do parágrafo 4° do artigo 199 da Constituição
da República Federativa do Brasil, relativamente à coleta, ao pro
cessamento e à transfusão de sangue e a seus derivados, estabelece
o ordenamento institucional indispensável à execução adequada
dessas atividades e dá outras providências".

Projeto de Lei nO 4.503/94 - do Sr. Aldo Rebelo - que
"proíbe a propaganda, de qualquer espécie, de bebidas alcoólicas,

DISTRlliUIÇÃO N° 23/95

COMISSÕFS
DISTRIBUIÇÃO, DE PROJETOS
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- existência de demanda reprimida, por tipo, e COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES
- na hipótese da existência de recursos orçamentários para DISTRlliUIÇAO N° 7/95

a reativação da construção de rodovias, possibilidade de a capaci- O Senhor Presidente da Comissão de Relações Exteriores,
dade instalada atender à demanda. Deputado Franco Montoro, distribuiu, nesta data, a seguinte maté-

Justificação ria:

Simultaneamente à reparação das redes rodoviárias federal,
estadual e municipal, é manifesta a necessidade de ampliar-se a
malha viária do País para acompanhar a dilatação de nossa frontei
ra econômica.

Não seria sequer razoável que, após um largo período de
abandono nossas estradas permanecessem irrecuperadas pela falta
de previsãoo de fornecimento de asfeltos ou que sua recuperação
viesse a onerar nossa balança comercial.

Preocupa-nos, sobremaneira, tal aspecto face .à possi~~da

de de, no justo tempo, ampliar ou adequar nossas usmas asfalttcas
às necessidades atuais e futuras do País.

Sala das Sessões, 5 de abril de 1995. - Deputado Leônidas
Cristina.

fi - Voto do Relator

Considerando que se encontram de acordo com as normas
disciplinadoras da matéria (art. 50, § 2°, da Constituição Federal.e
arts. 115 e 116 do Regimento Interno da Casa), voto pelo enCailll
nhamento das informações requeridas pelo nobre autor.

Sala de Reuniões, 11 de abril de 1995. - Deputado Ronal.
do Perim, Primeiro Vice-Presidente.

Aprovo ad referendum.
Em 12-4-95.- Luís Eduardo, Presidente.

I - Relatório

O Senhor Deputado Leônidas Cristino dirige-se à Mesa ~
Câmara dos Deputados solicitando o envio do presente requ~n

mento ao Senhor Ministro de Minas e Energia, a fim de que sejam
prestados os seguintes esclarec~entos: . ,

"- localização das fábricas de asfalto eXIstentes no PalS,
suas capacidades instaladas, por tipo de asfalto;

- nível de produção por fábrica e por tipo de asfalto;
- existência de demanda reprimida, por tipo e
- na hipótese da existência de recursos orçamentários l?ara

reativação da construção de rodovias, possibilidade de a capaCIda
de instalada atender à demanda."

É o relatório

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO

E mSTIçA E DE REDAÇÃO

O Deputado ROBERTO MAGALHÃES, Preside~te da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, fez a seguJnte

Em 12·4·95
Ao Sr. ADYLSON MOTTA:
Proposta de Emenda à Constituição n° 20/95 - do Sr,

Eduardo JOrge e outros - que "estabelece o Parlamentarismo".
Sala da Comissão, 12 de abril de 1995. - Sérgio Sampaio

Contreiras de Almeida, Secretário.

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
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medicamentos, terapias e produtos para fumar derivados de taba
co, através das emissoras de radiodifusão sonora ou de sono e ima
gens"o

Ao Deputado lUGA ANGERA:MI:
Projeto de Lei n° 215/95 - do Sro José Fritsch e outros 8 

que "estabelece as regras de contribuição é Previdência dos Asso
ciados às Cooperativas de Produção a Agropecuária - CPA e As
sociações de Pequenos Proprietários Rurais - APPR e dá outras
providências"o

Sala da Comissão, 12 de abril de 19950 - Miriam Maria
Bragança Santos, Secretária.

COMISSÃO DE TRABALHO, DE ADMINISTRAÇÃO
E SERVIÇO PúBLICO

O Deputado Wigberto Tartuce, Presidente da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, fez a seguinte

DISTRIBUIÇÃO N° 11/95

Em 12·4·95
Ao Deputado ILDEMAR KUSSLER
Projeto de Lei n° 40410/94 - do Sro Valdenor Guedes - que

"dispõe sobre a incorporação de Gratificação Especial de Locali
dade aos proventos de aposentadoria de servidores dos extintos
Territórios Federais"o

Ao Deputado JACKSONPEREIRA
Projeto de Lei nO 219/95 - do Sro Paulo Paim - que "dispõe

sobre o pagamento do !PC-r na rescisão contratualo"
Ao Deputado LUIZ MOREIRA
Projeto de Decreto Legislativo nO 199/~2 - do Sro Eduardo

Jorge - que susta a aplicação do artigo 4° da Lei Delegada nO 12,
de 7 de agosto de 1992, que "dispõe sobre a instituição de Gratifi
cação de Atividade Militar para os servidores militares das Forças
Armadas"o

Ao Deputado PAULO BORNHAUSEN
Projeto de Lei nO 229/95 - do Sro Cân!lido Mattos - que "in-

troduz alteração no artigo 473 da Consolidação das Leis do Traba
lho!'

Ao Deputado PAULO PEUÓ
Projeto de Lei nO 40731194 - do Sro Aldo Rebelo - que "re

gulamenta a profIssão de Tecnólogo e dá outras providências!'·
Ao Deputado PAULO ROCHA
Projeto de Lei nO 3A86-B/92 - da Si' Socorro Gomes - que

"dispõe sobre as relações de trabalho rural e dá outras providên
cias!'

Ao Deputado SYLVIO LOPES
Projeto de Lei n° 251/95 - do Sro Ricardo Izar - que "altera

a Lei n° 30820, de 11 de novembro de 1960, que "cria o Conselho
Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia e dá outras provi
dências!'

Sala da Comissão, 12 de abril de 19950 - Talita Veda de
Almeida, Secretária.

O Deputado Wigberto Tartuce, Presidente da Comissão de
Trabalho, de Administração e Serviço Público, fez a seguinte

DISTRIBUIÇÃO N° 12/95

Em 12·4-95
Ao Deputado CORIOLANO SALES
Projeto de Lei nO 30933/89 - do Senado Federal (PLS nO

156/89) - que "dá nova redação aos artigos 665 e 666 da Consoli·
dação das Leis do Trabalho, dispondo sobre férias e remuneração
de juízes classistas temporários"o

Projeto de Lei nO 60000/90 - do Senado Federal (pLS nO
55190) - (pL nO 51195, apensado) - que "dá nova redação à Seção
N, do Capítulo IL do Título VIII, da Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT)."

Sala da Comissão, 12 de abril de 1995. - Talita Veda de
Almeida, Secretária.



MESA --,

(Biênio 1995/96)

Presidente:
LUÍS EDUARDO - PFL-BA

10 Vice-Presidente:
RONALDO PERlM - PMDB-MG

20 Vice-Presidente:
BETO MANSUR - PPR-SP

10 Secretário:
WILSON CAMPOS - PMDB - PE 
20 Secretário:
LEOPOLDO BESSONE - PTB-MG
30 Secretário:
BENEDITO DOMINGOS - PP - DF
40 Secre+mo:
JOÃO HENRIQUE-PMDB-PI

Suplentes de Secretários:
10 ROBSON TUMA - PL-SP

20 VANESSA FELIPPE - PSDB-RJ

30 LUIZ PIAUHYLINO - PSB-PE

40 WILSON BRAGA - PDT-PB

Vice-Líderes:

Líder: FRANCISCO DORNELLES

PSDB

Líder: JOSÉ ANÍBAL

PMDB

Líder: MICHEL TEMER

Pedro Canedo
Luiz Buaiz

Adão Pretto
Jair Meneguelii
Luís Gushiken

Maria Laura
Paulo Bernardo
Sandra Starling

Romel Anízio
Valdomiro Neger

Jofran Frejat

Moacir Andrade
Luciano de Castro

Paulo Mourão
Ricardo Izar
Hugo Biehl

Antônio Joaquim
Eurlpedes Miranda

Matheus Schmidt
Sérgio Carneiro

Sílvio Abreu

PDT

Líder: MIRO TEIXEIRA

Pauderney Avelino
Paulo Bauer
Wagner Salustiano
Roberto Balestra
Ibrahim Abi-Ackel

PT
Líder: JAQUES WAGNER

PP

Líder: ODELMO LEÃO

BLOCO PARLAMENTAR (PUPSDIPSC)

Líder: VALDEMAR COSTA NETO

Vice-Líderes:
Giovanni Queiroz (10 Vice)
Edson Ezequiel
Magno Bacelar
Wolney Queiroz

Vice-Líderes:
Arlindo Chinaglia
Gilney Viana
José Machado
Marcelo Deda
Milton Temer
Paulo Rocba
Tilden Santiado

Vice-Líderes:
Edson Queiroz
Laprovita.Vieira
Carlos Camurça
João Maria
Valdenor Guedes

Vice-Líderes:
Corauci Sobrinho (10 Vice)
Elton Rohnelt
Eujácio Simões

Augusto Nardes
Eraldo Trindade

Freire Júnior
Henrique Eduardo Alves

José Priante
José Thomaz Nonô

Marcos Lima
Nilton Baiano
Pedro Novais
Sandro Mabel

Edinho A1qújo
Jurandyr Paixão
José Luiz Clerot

Yeda Crusius
Antônio Carlos Pannunzio

Carlos Mosconi
Elias Murad

João Leão
Salvador Zimbaldi

Nelson Otoch

PPR

PARTIDOS, BLOCOS E RESPECTIVAS BANCADAS

BLOCO PARLAMENTAR

(PFIJPTB)

Líder: INOCÊNCIO OLIVEIRA

Vice-Líderes:
Ubiratan Aguiar (1 0 Vice)
Adroaldo Streck
Arthur Virgílio Neto
Eduardo Mascarenhas
Jayme Santana
Roberto França
Arnaldo Madeira
Jorge Anders

Vice-Líderes:
Geddel Vieira Lima
Adelson Ribeiro
Andre Puccinelli
Cássio Cunha Lima
Chicão Brígido
Confúcio Moura
Elias Abrahão
Euler Ribeiro
Aloysio Nunes Ferreira
Fernando Diniz
Tetê Bezerra

Vice-Líderes:
Gerson Peres (lo Vice)
Arnaldo Faria de Sá



BLOCO PARLAMENTAR (pSBJPMN)

Líder: Fernando Lyra
Vice-Líderes:
José Carlos Sabóia (1°Vice) Ubaldino Júnior

PCdoB
Líder: ALDO RIBEIRO

PARÁGRAFO 4°, ART. 9° RI

PPS
PV

PRP
LIDERANÇA DO GOVERNO
Líder: LUIZ CARLOS SANTOS

Vice-Líderes:
Haroldo Lima
Aldo Arantes

Sérgio Miranda Almino Affonso
Jackson Pereira

Benito Gama



1 vaga

Gervásio Oliveira
Raquel Capiberibe

Carlos Airton
Cunha Bueno
Gerson Peres

Nelson Marchezan
Raimundo Santos

Chico Ferramenta
Esther Grossi

Barbosa Neto
Edinho Araújo
Euler Ribeiro

Geddel Vieira Lima
Henrique Eduardo Alves

Jorge Tadeu Mudalen
Laire Rosado

Maurício Requião
3 vaga (s)

Suplentes
Antônio Geraldo
Aracely de Paula

Bonifácio de Andrada
Carlos Alberto
César Bandeira

Heráclito Fortes-
Leur Lomanto

Luciano Pizzatto
Mauro Fecuxy

Mendonça Filho
Vilson Santini

1vaga

Adroaldo Streck
Antônio Ba1hmann

Antônio Carlos Paununzio
Arthur Virgílio Neto

Ayres da Cunha
FlávioAms

PPR

PT

PSDB

PMDB

PCdoB

PSBJPMN

Nelson Meurer (PP)

Adelson Salvador
Bento Lelis

PPS
Luís Barbosa (PTB) Sérgio Arouca

Secretária: Moizes Lobo da Cunha
Reunião: quartas e quintas-feiras - 9horas
Local: Plenário 114 (Bloco das Lideranças)
Telefones: 318-697816979/6981

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

Presidente: Marcelo Barbieri (pMDB)
1°Vice-Presidente: Paulo Heslander (PTB)
2° Vice-Presidente: Luiz Moreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Ivan Valente (PT)

PFUPTB

AnaJúlia
Ivan Valente

Affonso Camargo
Alzira Ewerton
Roberto Campos
Ubaldo Correa (pMDB)
Welson Gasparini

Titulares
Antônio Joaquim Araújo
Arolde de Oliveira
Humberto Souto
João Iensen
José Jorge
José Mendonça Bezerra
Luiz Moreira
Maululy Netto
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander
Vic Pires Franco

Domingos Leonelli
José de Abreu
Koyu lha
Roberto Santos
Rommel Feijó
Salvador Zimbaldi

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Cássio Cunha Lima
Gastão Vieira
Hélio Rosas
João Almeida
Marcelo Barbieri
PedroIrujo
Pinheiro Landim
Roberto Rocha

, Roberto Valadão
Wagner Rossi

Dilso Sperafico
Fernando Comes

Marisa Serrano
Newton Cardoso
Noel de Oliveira

PedroIrujo
Udson Bandeira
Wilson Branco

Wilson Cignachi
3 vaga (s)

Suplentes
Albérico Cordeiro

Antônio Ueno
Benedito de Lira
Betinho Rosado

Eliseu Moura
Jonival Lucas

José Múcio Monteiro
Lael Varella
Luiz Braga

Marilu Guimarães
Philemon Rodrigues

Roberto Pessoa

PMDB

Titulares
Aberlardo Lupion
Adauto Pereira
Carlos Melles
Davi Alves Silva
Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro
José Borba
José Rocha
Júlio César
Mendonça Filho
Nelson Marquezelli
Pedrinho Abrão

PSDB
Antônio Aureliano Amon Bezerra
Eduardo Barbosa Augusto Nardes (PPR)
Elias Murad Carlos Mosconi
EZidio Pinheiro Herculano Anghinetti
Ivo Mainardi (pMDB) Salvador Zimbaldi
Osvaldo Coelho (PFL) Saulo Queiroz

PPR
Anivaldo Vale Célia Mendes
Cleonâncio Fonseca Enivaldo Ribeiro
HugoBiehl Maria Valadão
José Teles Mário Cavallazú
Roberto Balestra Telmo Kirst

PT
AdãoPretto Fernando Ferro
Alcides Modesto João Coser
Domingos Dutra Luiz Mainardi
José Fritsch Paulo Rocha
Padre Roque Waldomiro Fioravante

PP
Augustinho Freitas Dolores Nunes
Dilceu Sperafico João Maia
Romel Anizio Marconi Perillo

PDT
Luís Durão AirtonDipp
Odílio Balbinotti Carlos Cardinal
Oscar Goldoni Giovanni Queiroz

PLlPSDIPSC
José Rezende (PTB) Hilário Coimbra (PTB)
Zé Gomes da Rocha Roland Lavigne

Andre Puccinelli
Anibal Gomes
Armando Costa
João Thomé Mestrinho
José Aldemir
Olávio Rocha
Oreino Gonçalves
Roberto Paulino
Silas Brasileiro
Tetê Bezerra
Valdir Colatto

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE AGRICULTURA
E POLÍfICA RURAL

Presidente: Alcides Modesto (PT)
10 Vice-Presidente: José Fritsch (PT)
2° Vice-Presidente: CleonâncioFonseca (PPR)
3° Vice-Presidente: Julio Cesar (PFL)

PFUPTB



Milton Temer Jair Meneguelli Régis de Oliveira lldemar Kussler
Tilden Santiago Paulo Lima (PFL) Vicente Arruda Rommel Feijó
Werner Wanderer (PFL) Pedro Wilson Zulaie Cobra . I vaga

PP PPR
Edson Queiroz Laprovita Vieira Jarbas Lima Adhemar de Barros
Flávio Derzi Sérgio Naya Adylson Motta Alzira Ewerton
VadãoGomes Silvemani Santos Gerson Peres Nelson Marchezan

PDT Ibrahim Abi-Ack.el Ricardo Izar
Prisco Viana Roberto Balestra

EurípedesMiranda Antônio Joaquim
PTItamar Serpa Cunha Lima

Wolney Queiroz Edson Ezequiel Hélio Bicudo Milton Temer

PUPSDIPSC José Genoíno Raimundo Santos (PPR)
Marcelo Deda Sandra Starling

Márcia Marinho João Colaço (PSB) Milton Mendes Severino Cavalcanti (PFL)
Marquinho Chedid Romel Anízio (PP) Paulo Delgado Tilden Santiago
Pedro Canedo Valdemar Costa Neto PP

PSBIPMN Marconi Perillo Alcione Athayde
Jerônimo Reis Gonzaga Patriota Talvane Albuquerque Mário de Oliveira
Sérgio Guerra Ubaldino Junior Valdenor Guedes Raul Belém

PCdoB PDT
Inácio Arruda Socorro Gomes Coriolano Sales Eurípedes Miranda

Secretária: Maria Ivone do Espírito Santo Ênio Bacci Maguo Bacelar

Reunião: quartas-feiras - lOh Matheus Schmidt Severiano Alves

Local: Plenário, sala 14-A PUPSDIPSC
Telefones: 318-6908 a 6910 Francisco Rodrigues Augusto Farias

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO Roland Lavigne Paulo de Velasco
E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO PSBIPMN

Presidente: Roberto Magalhães (PFL) Alexandre Cardoso Jerônimo Reis
1° Vice-Presidente: Nestor Duarte (pMDB) Nilson Gibson 1 vaga
2° Vice-Presidente: Valdenor Guedes (PP)
3° Vice-Presidente: Zulaie Cobra (PSDB) PCdoB

PFLIPTB Aldo Arantes Haroldo Lima

PPS
.Jairo Carneiro (PFL) Augusto Carvalho

Secretário: Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, Sala 1
Telefones: 318-6922 a 6925

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
MEIO AMBIENTE E MINORIAS

Presidente: Sarney Filho (PFL)
1°Vice-Presidente: Celso Russomanno (PSDB)
2° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
3° Vice-Presidente: Roberto Rocha (pMDB)

PFLIPTB

Titulares
Antônio dos Santos
Antônio Geraldo
Benedito de Lira
Bonifácio de Andrada
Cláudio Cajado
Jair Siqueira
Ney Lopes
Paes Landim
Roberto Magalhães
Rodrigues Palma
Vicente Cascione
ViImar Rocha

AryKara
Edinho Araújo
Gilvan Freire
Ivandro Cunha Lima
João Natal
Jorge Wilson
José Luiz Clerot
Luiz Carlos Santos

Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Udson Bandeira

Almino Affonso
Danilo de Castro
Eduardo Mascarenhas

PMDB

PSDB

SupleJ}tes
AtilaLins

Ciro Nogueira
Jair Soares

JairoAzi
José Carlos Aleluia

José Rezende
Júlio César

Maluly Netto
Maurício Najar
Moisés Lipnik

Murilo Pinheiro
1 vaga

Alberto Goldman
Aloysio Nunes Ferreira

Elias Abrahão
Fernando Diniz

João Thome Mestrlnho
José Priante

Luiz Fernando
Michel Temer

Roberto Valadão
Wagner Rossi

Celso Russomanno
Émerson Olavo Pires

Franco Montoro

Fátima Pelaes
Luciano Pizzatto
Raquel Capiberibe (PSB)
Salomão Cruz
Sarney Filho
Vilson Santini

Alberico Filho
Remi Trinta
Socorro Gomes (PCdoB)
Wilson Branco
1vaga (s)

Celso Russomanno

PMDB

PSDB

Aroldo Cedraz
João Mellão Neto
José Carlos Vieira

José Coimbra
Ricardo Barros

TeIma de Souza (PT)

Chicão Brígido
Freire Júnior
Tete Bezerra

Valdir Colatto
1 vaga (s)

Nelson Otoch



Pimentel Gomes
Vanessa Felippe

PPR

Amaral Netto
Fernando Gabeira (PV)
Maria Valadão

Roberto França José Carlos Coutinho Sérgio Cameiro
Zulaíe Cobra PLlPSDIPSC

Paulo de Velasco RobsonTuma
Eurico Miranda PSBJPMNJair Bolsonaro

José Carlos Lacerda Ubaldino Júnior Adelson Salvador

Gilney Viana
José Machado
1 vaga

Laura Cameiro
Silvernani Santos

PT

PP

Domingos Dutra
Ivan Valente

Marta Suplicy

Francisco Silva
Valdenor Guedes

COMISSÃO DE ECONOMIA,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Presidente: Pauderney Avelino (PPR)
1° Vice-Presidente: Mário Cavallazzi (PPR)
2° Vice-Presidente: Marcelo Teixeira (pMDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Pessoa (PFL)

PFI.IPTB

PSBJPMN

Gervásio Oliveira João Colaço

Secretário: Aurenilton Ararona de Ahneida
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Sala 3, Anexo n, Plenário 13
Telefones: 318-6930 a 6935

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

Presidente: Nilmário Miranda (PT)
1° Vice-Presidente: Hélio Bicudo (PT)
2° Vice-Presidente: Ubaldino Junior (PSB)
3° Vice-Presidente: Roberto Valadão (pMDB)

PFI.IPTB
Álvaro Gaudêncio Neto Antônio Geraldo
Benedito de Lira Jair Siqueira
Fátima Pelaes José Rocha
Marilu Guimarães Severino Cavalcanti
Theodorico Ferraço 2 vaga (s)
Vilmar Rocha

PMDB
Elcione Barbalho Agnelo Queiroz (PCdoB)
Gilvan Freire João Thome Mestrinho
Paes de Andrade Rubens Cosac
Rita Camata Nilton Baiano
Roberto Valadão 1 vaga (s)

PSDB
FlávioAms Domingos Leonelli
lldemar Kussler Sebastião Madeira
José Amôal Tuga Angerami

PPR
Fernando Gabeira (PV) Fernando Ferro (PT)
Raimundo Santos Maria Valadão
Zé Gomes da Rocha (PSD) Marta Suplicy (PT)

PT
Hélio Bicudo Domingos Dutra
Nilmário Miranda Pedro Wilson

PP
Francisco Silva Valdomiro Meger
Laura Cameiro Wigberto Tartuce

PDT
Fernando Lopes Cidinha Campos

PRP
1 vaga (s) 1 vaga (s)

Secretária: Anamélia Ribeiro Correia de Araújo
Reunião: quarta-feira-1Oh
Local: Plenário, Sala 112 - Bloco das Lideranças
Telefones: 318-7024 a 7026

Betinho Rosado Carlos Melles
José Múcio Monteiro Félix Mendonça
Luiz Braga Hugo Rodrigues da Cunha
Roberto Fontes Jaime Martins
Roberto Pessoa João Ribeiro
Rubem Medina Roberto Brant
Severino Cavalcanti 1 vaga (s)

PMDB

Antônio do Valle Alberico Filho
Dilso Sperafico Francisco Diógenes
Enivaldo Ribeiro (PPR) Gonzaga Mata
Josias Gonzaga Jurandyr Paixão
Marcelo Teixeira Maria Elvira
Paulo Ritzel Sandro Mabel

PSDB

Herculano Anghinetti Antônio Kandir
José Amôal Domingos Leonelli
Nelson Otoch Fernando Torres
Vittorio Mediolli José de Abreu

PPR

Júlio Redecker Affonso Camargo
Mário Cavallazzi Alzira Ewerton
Pauderney Avelino Fausto Martello

PT
João Fassarella José Machado
Luiz Mainardi Luciano Zica
WagnerSalustiano (PPR) Miguel Rosseto

PP

Laprovita Vieira Dilceu Sperafico
Renato Johnsson José Janene

PDT

Cunha Lima Max Rosemnann
Magno Bacelar Vicente André Gomes

Aldo Arantes

1 vaga (s)

Bosco França
PSBJPMN

PCdoB

PLlPSDIPSC

Ricardo Heráclio

Aldo Rebelo

Francisco Horta

Eltpn Rohnelt

Itamar Serpa

PDT

PLlPSDIPSC

RobsonTuma

Sérgio Carneiro



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA E DESPORTO

Presidente: Severiano Alves (pDn
1°Vice-Presidente: Fernando Zuppo (pDn
2° Vice-Presidente: Marisa Serrano (pMDB)

. 3° Vice-Presidente: Paulo Lima (PFL)

PFLIPTB
Carlos Alberto
Expedito Júnior (PL)
Lindberg Farias (PCdoB)
Osvaldo Biolchi
Paulo Lima
Ricardo Barros

Elias Abrahão
Lídia Quinan
Maria Elvira
Marisa Serrano
Mauricio Requião

Alexandre Santos
FlávioArns
Sílvio Torres

Jairo Carneiro
José Jorge

Osvaldo Coelho
Paes Landim

Roberto Jefferson
Vicente Cascione

PMDB
Fernando Gonçalves (PTB)

Ivandro Cunha Lima
Rita Camata

Símara Ellery
1 vaga

PSDB
Osmânio Pereira
Ubiratan Aguiar
Vicente Anuda

Osório Adriano
Roberto Brant

_ PMDB
EdinhoBez
Geddel Vieira Lima
Germano Rigotto
Gonzaga Mata
Hermes Parcianello
Homero Oguido
Luís Roberto Ponte
Pedro Novais

PSDB
Antônio Kandir
Jackson Pereira
Marcia Fortes
Saulo Queiroz
Yeda Crusius

PPR
Basílio Villani
DelfIm Netto
Francisco Dornelles
Paulo Mourão

PT

Roberto Magalhães
Wilson Cunha

Anibal Gomes
Antônio do Valle

João Almeida
Josias Gonzaga

Paulo Ritzel
Pinheiro Landim

Z vagas (s)

Antônio Aureliano
Arnaldo Madeira
Danilo de Castro

Jorge Anders
Regis de Oliveira

Anivaldo Vale
Ari Magalhães

Roberto Campos
Rogério Silva

PIlPSDIPSC

Augusto Nardes
Eurico Miranda
Nelson Marchezan

Esther Grossi
Pedro Wilson

Mário de Oliveira
Ricardo Gomyde (PCdoB)

PPR

PT

PP

PDT

Cleonâncio Fonseca
Paulo Bauer

Ronivon Santiago

João Fassarella
Padre Roque

B.Sá
José Linhares

Celso Daniel
Conceição Tavares
Fernando Torres (PSDB)
Jose Fortunati

PP
José Janene
Sérgio Naya

PDT
Márcia Cibilis Viana
Max Rosenmann

Antonio Feijão (PTB)
José Augusto

Marcelo Deda
Nedson Micheleti

Luiz Carlos Hauly
Márcio Reinaldo Moreira

Enio Bacci
Eurípedes Miranda

Secretária: Célia Maria de Oliveira
Reunião: quartas-feiras - lOh
Telefones: 318-6900'69051701117012

COMISSÃO DE FINANÇAS
ETRffiUTAÇÃO

Presidente: Gonzaga Mata (pMDB)
l° Vice-Presidente: Mussa Demes (PFL)
2° Vice-Presidente: Márcio Fortes (PSDB)
3° Vice-Presidente: MáX Rosenmann (pDn

PFLIPTB

PV
João Pizzolatti (PPR) José Carlos Lacerda (PPR)

Secretária; Maria Linda Magalhães
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 5
Telefones: 318-696CV6989/6955

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEffiA E CONTROLE

Presidente: Firmo de Castro (PSDB)
I°Vice-Presidente: Lima Netto (PFL)
ZOVice-Presidente: Fenando Diniz (PMDB)
3° Vice-Presidente: Márcio Reinaldo Moreira (PP)

PFLIPTB

Fernando Zuppo
Severiano Alves

Álvaro Valle

Ubaldino Júnior

Augusto Viveiros
Benito Gama
Felix Mendonça
Jaime Fernandes
José Carlos Vieira
Manoel Castro
Mussa Demes

PIlPSDIPSC

PSBIPMN

Luiz Durão
Wolney Queiroz

Luiz Buaiz

Adelson Salvador

Adauto Pereira
Alexandre Ceranto

Efraim Morais
Hugo Lagranha

João Mendes
Lima Netto

Mauro Lopes I_

Eujácio Simões
João Colaço (PSB)

PSBIPMN
José Chaves

PCdoB
Jurandyr Paixão (PMDB)

Álvaro Gaudêncio Neto
Augusto Carvalho (PPS)
Efraim Morais
Heráclito Fortes

Francisco Horta
Luiz Piauhylino (PSB)

Sérgio Guerra

Sérgio Miranda

Antônio dos Santos
Carlos Magno

José Tude
Mussa Demes



Jaime Martins
João Mendes
Lima Netto
Marilu Guimarães
Maurício Najar
Pedro Correa

Adelson Ribeiro
Confúcio Mora
Fernando Diniz
Fernado Gomes
Freire Júnior
José Priante
Luiz Fernando
Olavo Calheiros
1 vaga (s)

Antonio Balhann
Arnaldo Madeira
Arthur Virgílio Neto
Emerson Olavo Pires'
FinDO de Castro
Jayme Santana

Luciano Castro
Raimundo Santos
Ricardo Izar
1vaga (s)

Ney Lopes
Osório Adriano

Paulo Heslander
Sarney Filho

Vrsicino Queiroz
Vic Pires Franco

PMDB
Carlos Apolinário

Hélio Rosas
Luiz Carlos Santos

Pedro Novais
Róberto Rocha
Zairo Rezende

3 vaga (s)

PSDB
Alexandre Santos
Cipriano Correia

José Aníbal
Roberto Santos

Vittorio Mediolli
Veda Crusius

PPR
Basílio Villani

Delfim Netto
Pauderney Avelino

Simão Sessim

PT

Francisco Diogenes
Jorge Tadeu Mudalen
Marcos Lima
PauloTitan
Rivaldo Macari

Adroaldo Streck
Luciano Zica (PT)
Sylvio Lopes

Fausto Martello
José Tude (PTB)
Sérgio Barcellos (PFL)

Chico Ferramenta
Fernando Ferro

parlos Camurça
Salatiel CaIVa1ho

Airton Dipp
José Mauricio

Elton Rolmelt

PMDB
Edinho Bez

Marcelo Barbieri
Zila Bezerra

2 vag?(s)

PSDB
FiImo de Castro

Márcio Fortes
Marinha Raupp

J.>PR
Benedito Guimarães

Júlio Redecker
Nelson Marquezelli (PTB)

PT
AdãoPretto

Milton Mendes

PP
Edson Queiroz

Marcos Medrado

PDT
Antônio Joaquim

José Carlos Coutinho

PLlPSDIPSC
Zé Gomes da Rocha

Arlindo Chinaglia
Jaques Wagner
Paulo Bernardo
Waldomiro Fioravante

Luiz Carlos Hauly
Márcio Reinaldo
Osvaldo Reis

Fernando Lopes
Giovanni Queiroz
José Carlos Coutinho

Ana Júlia
Chico Vigilante

José Genoíno
Luiz Gushiken

PP
Carlos Camurça

Flávio Derzi
1 vaga

PDT
Cidinha Campos
Coriolano Sales

Renan Kurtz

PLlPSDIPSC

PSBIPMN
Bosco França José Carlos Sab6ia

Secretária: Maria Eunice Torres Vilas Boas
Reunião: quartas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 21
Telefones: 318-694416946

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES

Presidente: Franco ~ontoro (PSDB)
1°Vice-Presidente: Atila Lins (PFL)
2° Vice-Presidente: Carlos Cardinal (PDT)
3° Vice-Presidente: Haroldo Lima (PCdoB)

PFLlP'I'B

PCdoB
Sérgio Miranda 1 vaga

COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Eliseu Resende (PFL)
1°Vice-Presidente: Paulo Titan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Antônio Feijão (PTB)
3° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)

PFlJPTB

PSBJPMN
Marquinho Chedid (PSD)

Augusto Farias
Valdemar Costa Neto

José Carlos Sabóia

Antônio Feijão
Aracely da Paula
Eliseu Resende
José Santana de Vasconcellos
Moisés Lipnik
Murilo Pinheiro

Eujácio Simões
Welinton Fagundes

Abelardo Lupion
Alceste Almeida

Carlos da Carbras
Pedro Cor.-ea

Salomão Cruz
Werner Wanderer

Antônio Veno
Aroldo Cedraz
Átila Lins
Ciro Nogueira
Leur Lomanto
NelsonTrad

Genésio Bernardino
José Thomaz Nonô
Luiz Henrique
Paes de Andrade
Robério Araújo (PSDB)

Aécio Neves
Franco Montoro

Cunha Bueno
Paulo Bauer

PMDB

PSDB

PPR

Benito Gama
Paulo Cordeiro
Paulo Gouvea

Pedrinho Abrão
Roberto Fontes

Theodorico Ferraço

Adelson Ribeiro
AryKara

Freire Junior
Rubens Cosac

I vaga

Jayme Santana
KO)mIba

Sílvio Torres

Adylson Motta
Wagner Salustiano



PCdoB
Jandira Feghali Agnelo Queiroz

Secretária: Míriam Maria Bragança Santos
Renião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 9
Telefones: 318-7016 a 7021
Fax: 318-2156

COMISSÃO DE TRABALHO, DE
ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇO PÚBLICO

Presidente: Wigberto Tartuce (PP)
1° Vice-Presidente: Marcos Medrado (PP)
2° Vice-Presidente: José Pimentel (PT)
3° Vice-Presidente: Zila Bezerra (p.MDB)

PFLlPTB

Humberto Costa Gilney Viana
José Augusto José Fritsch
Marta Suplicy José Pimentel

PP
B.Sá Alcione Athayde
Jofran Frejat Laura Carneiro
José Linhares Renato Johnsson

PDT
Cidinha Campos Chico da Princesa
Seraflm Venzon Fernando Zuppo
Vicente André Gomes Wilson Braga

PLlPSDIPSC
Luiz Buaiz José Egydio
Nilton Baiano (p.MDB) Pedro Canedo

PSBIPMN
Luiz Piauhylino Alexandre Cardoso
Sérgio Arouca (PPS) BetoLelis

PI'
Luiz Gushiken Conceição Tavares
Sandra Starling Eduardo Jorge

PP
Costa Ferreira Jofran Frejat
Raul Belém Salatiel Carvalho

PDT
Carlos Cardinal José Maurício
Renan Kurtz Oscar Goldoni

PLlPSDIPSC
Paulo de Velasco Álvaro Valle

PSBIPMN
Ushitaro Kamia Ricardo Heráclio

PCdoB
Haroldo Lima Ricardo Gomyde

Secretária: Andréa Maura Versiani de Miranda
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 2
Telefones: 318-6993 a 6996

COMISSÃO DE SEGURIDADE SOCIAL E FAMíLIA
Presidente: Roberto Jefferson (PTB)
1° Vice-Presidente: Mauri Sérgio (P.MDB)
2° Vice-Presidente: Iberê Ferreira (PFL)
3° Vice-Presidente: Sebastião Madeira (pSDB)

PFUPTB
Alexandre Ceranto Álvaro Gaudêncio Neto
Carlos Magno Antônio Joaquim Araújo
Ceci Cunha (PSDB) Augusto Viveiros
remando Gonçalves Duílio Pisaneschi
Iberê Ferreira Fátima Pelaes
Jair Soares Fernando Gomes (p.MDB)
Jonival Lucas Inocêncio Oliveira
José Coimbra Márcia Marinho (pSC)
Roberto Jefferson Paulo Paim (PT)
Ursicino Queiroz Vilmar Rocha

PMDB
Chicão Brlgido André Puccinelli
Elcione Barbalho Annando Abílio
EulerRibeiro Annando Costa
José Pinotti Confúcio Moura
Laire Rosado Darcísio Perondi
Mauri Sérgio José Aldemir
Rita Camata Lidia Quinan
Rubens Cosac Olavo Calheiros
Saraiva Felipe Remi Trinta

PSDB
Amon Bezerra Eduardo Barbosa
Carlos Mosconi Elias Murad
Cipriano Correia Ezídio Pinheiro
Osmânio Pereira FeuRosa
Sebastião Madeira Jovair Arantes
Tuga Angerami Robério Araujo

PPR
Arnaldo Faria de Sá Eurico Miranda
Célia Mendes Melquiades Neto
Moacyr Andrade Pimentel Gomes (PSDB)
Ronivon Santiago 1 vaga (s)

PI'
Eduardo Jorge Arlindo Chinaglia

Inocêncio Oliveira
João Mellão neto
José Carlos Aleluia
José Pimentel (PT)
Paulo Paim (PT)
Paulo Rocha (PT)

Michel Temer
Paulo Feij6 (PSDB)
Sandro Mabel
Wilson Cunha (PFL)
Zaire Rezende
Zila Bezerra

lldemar Kussler
Roberto França
Ubiratan Aguiar

Ari Magalhães
Jair Bolsonaro
Miguel Rossetto (PT)

Chico Vigilante
Jair Meneguelli
Maria Laura

Valdomiro Meger
Wigberto Tartuce

PMDB

PSDB

PPR

PI'

PP

Jair Siqueira
Luiz Moreira

Manoel Castro
Osvaldo Biolchi

Paulo Bornhausen
Sergio Barcellos

João Natal
Jorge Wilson

José Thomaz Nono
Sylvio Lopes (PSDB)

Ubaldo Correa
1 vaga (s)

Almino Affonso
Jackson Pereira
Tuga Angerami

Benedito Guimarães
Luciano Castro
Paulo Mourão

José Fortunati
Paulo Bernardo
Sandra Starling

Costa Ferreira
Nilton Cerqueira



PDT
Miro Teixeira
Wilson Braga

PLlPSD/PSC
Marcos Medrado (PP)

PSBJPMN
I vaga

PCdoB
Agnelo Queiroz

Secretária: Talita Yeda de Almeida
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras - lOh
Local: Plenário, sala 11
Telefones: 318-6987/6990/700417007

Coriolano Sales
Sílvio Abreu

NanSouza

Ushitaro Kamia

Aldo Rebelo

PP
Dolores Nunes
Francisco Silva
João Maia

PDT
Antônio Joaquim
Edson Ezequiel
Leonel Pavan

PLlPSD/PSC
José Carlos Lacerda (PPR)
José Egydio

PSBJPMN
Candinho Mattos (pMDB)

PCdoB

Augustinho Freitas
2 vaga (s)

Matheus Schmidt
Odílio Balbinotti
Serafim Venzon

Corauci Sobrinho
Francisco Rodrigues

José Chaves

COMISSÃO DE VIAçÃO E
TRANSPORTES

Presidente: Moreira Franco (pMDB)
l° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
2° Vice-Presidente: Philemon Rodrigues (PTB)
3° Vice-Presidente: Simão Sessim (PPR)

Paulo Gouvêa (PFL)

Secretário: Rui Omar Prudencio da Silva
Reunião: quartas-feiras - 10h
Local: Plenário, sala 12
Telefones: 318-6973 a 6976

Jandira Feghali

Alceste Almeida
Duílio Pisaneschi
Hilário Coimbra
JairoAzi
Lael VareUa
Mauro Fecury
Mauro Lopes
Melquiades Neto (PPR)
Philemon Rodrigues
Theodorico Ferraço

Alberto Goldmann
Alberto Silva
Antônio Brasil
Barbosa Neto
Carlos Nelson
Darcísio Perondi
Henrique Eduardo Alves
Moreira Franco
Newton Cardoso

Jorge Anders
Jovair Arantes
Leônidas Cristino
Marinha Raupp
Mário Negromonte
1 vaga (s)

Antônio Jorge
Benedito Guimarães
Simão Sessim
Telmo Kirst

Carlos Santana
Hugo Lagranha (PTB)
João Coser
TeIma de Souza

PFLJPTB
Arolde de Oliveira

Cláudio Cajado
Eliseu Resende

Iberê Ferreira
Jaime Fernandes

João Iensen
José Santaua de Vasconcellos

Luís Barbosa
Rodrigues Palma

Rubem Medina

PMDB
Luiz Henrique

Marcelo Teixeira
Marcos Lima
Mauri Sérgio

Nestor Duarte
Nicias Ribeiro
Olavio Rocha

Roberto Paulino
Ushitaro Kamia (PSB)

PSDB
Eduardo Mascarenhas

João Leão
Sebastião Madeira

Paulo Feijó
Vanessa Felippe

Zé Gerardo

PPR
Affonso Camargo

Eurico Miránda
Felipe Mendes

José Teles

PT
Alcides Modesto

Jaques Wagner
João Paulo

Paulo Delgado

COMISSÃO DE DEFESA NACIONAL
Presidente: Maurício Campos (PL)
1° Vice-Presidente: Elton Rohnelt (pSC)
2° Vice-Presidente: Paulo Delgado (PT)
3° Vice-Presidente: Marquinho Chedid (PSD)

PFLIPTB
Davi Alves Silva Abelardo Lupion
Jaime Martins Carlos Magno
Luciano Pizzatto Júlio César
Moises Lipnik , Maluly Netto
Paulo Heslander Paulo Cordeiro
Werner Wanderer Roberto Jefferson

PMDB
Elton Rolmelt (PSC) Euler Ribeiro
Hélio Rosas Luiz Henrique
João Thomé Mestrinho Marcelo Barbieri
José Pinotti Noel de Oliveira
José Thomaz Nonô Pinheiro Laudim

PSDB
Arnaldo Madeira Antônio Aureliano
Elias Murad Celso Russomanno
Nelson Otoch Firmo de Castro

PPR
Arnaldo Faria de Sá Anivaldo Vale
Jair Bolsonaro Augusto Nardes
Pauderney Avelino Luciano Castro

PT
José Genoíno Hélio Bicudo
Paulo Delgado José Fortunati

PP
Marquinho Chedid (PSD) Valdenor Guedes
Nilton Cerqueira 1 vaga

PDT
Antônio Joaquim AirtonDipp
Eurípedes Miranda Cunha Lima



PFIJPTB
Albérico Cordeiro Antônio Jorge (PPR)
Carlos da Carbrás Davi Alves Silva
César Bandeira Humberto Souto
Eliseu Moura José Mendonça Bezerra
Rogério Silva (PPR) José Rocha

PMDB
Armando Abílio Alberto Silva
Edison Andrino Antônio Brasil
Noel de Oliveira Carlos Nelson
Simara Ellery Cassio Cunha Lima
Wilson Cignachi Homero Oguido

PSDB
Antônio Carlos Pannunzio Ceci Cunha
João Leão Leônidas Cristino
Zé Gerardo Mário Negromonte

PPR
Carlos Airton Célia Mendes
Eraldo Trindade Prisco Viana
Felipe Mendes Welson Gasparini

PT
João Paulo CllTlos San~a
Nedson Micheleti Celso Damel
Nilmário Miranda Humberto Costa

PP
Nilton Cerqueira Nelson Meurer
1 vaga (s) Osvaldo Reis

PDT
Chico da Princesa Fernando Lopes
Sílvio Abreu LeonelPavan

PLlPSDIPSC
Welinton Fagundes 1 vaga

PSBIPMN
Gonzaga Patriota 1 vaga

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
URBANO E INTERIOR

Presidente: Eraldo Trindade (PPR)
10 Vice-Presidente: Carlos Airton (PPR)
20Vice-Presidente: César Bandeira (PFL)
30Vice-Presidente: Nedson Micheleti (PT)

PLlPSDJPSC
Maurício Campos

PSBIPMN
Francisco Rodrigues (PSD)

Secretário: Marci Bernardes Ferreira
Reunião: quartas-feiras - 9h
Local: Plenário, Sala 19
Telefone: 318-6998 a 3187001

Secretário: Estevam dos Santos Silva
Reunião: terças, quartas e quintas-feiras-l0h
Local: Plenário, Sala 17
Telefoné: 318-7071

Expedito J~or

1 vaga

COMISSÃÓ ESPECIAL
DESTINADA AO ESTUDO DAS REFORMAS

POLÍTICAS, DEVENDO PROPOR, DENTRE ESTAS,
A ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO ELEITORAL E

MODIFICAÇÕES NA LEGISLAÇÃO
ELEITORAL.PARTIDÁRIA, INCLUSIVE AS

NECEssÁRJAs ALTERAÇÕES NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Presidente: Mondonça Filho (PFL)
10 Vice-Presidente: Aracely de Paula (PFL)
20Vice-Presidente: Jayme Santana (PSDB)
30Vice-Presidente: Alzira Ewerton (PPR)
Relator: João Almeida (pMDB)

Titulares Suplentes
PFIJPTB

Aracely de Paula "(berê Ferreira
Bonifácio de Andrada Jairo Carneiro
José Santana de Vasconcellos Pedrinho Abrão
Mendonça Filho Ricardo Barros
Couraci Sobrinho Roberto Pessoa
Paulo Gouvea Rodrigues Palma
Vicente Cascione Vilmar Rocha

PMDB
João Almeida Teté Bezerra
Nicias Ribeiro Chicão Brígido
Olavo Calheiros Marisa Serrano
Roberto Valadão Maurício Requião
Ubaldo Correa Wilson Branco
Valdir Colatto Barbosa Neto

PSDB
Jayme Santana Cipriano Correia
Roberto Santos FeuRosa
Saulo Queiroz Paulo Feij6
Silvio Torres Zé Gerardo

PPR
Alzira Ewerton Arnaldo Faria de Sá
Jarbas Lima Cunha Bueno
Prisco Viana Ricardo Izar

PT
João Paulo José Genoíno
Paulo Delgado Padre Roque
Sandra Starling Waldomiro Fioravante

PP
José Janene José Linhares
Romel Anízio Osvaldo Reis

PDT
Coriolano Sales Enio Bacci
Matheus Schmidt Euripedes Miranda

PLlPSDJPSC
Valdemar Costa Neto Marquinho Chedid

PSBIPMN
Fernando Lyra José Carlos Sabóia

PCdoB
AWoArantes HaroWoLima

Secretário: Bmnilde Liviero de Moraes
Local; Serv. Com. Especiais: Anexo II - Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7067/706617052



·PSBIPMN

Adelson Salvador Gonzaga Patriota
Secretário: José Maria A. Caslro
Local: Serv. Com. Especiais - Anexo II- Sala 120 B ...: Ala Nova
Telefone: 318-70611706517052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 3, DE 1995, QUE

"ALTERA O INCISO XIDO ART. 21 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL" (SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÕES)

Proposição: PEC-0003J95 Autor: Poder Executivo
Presidente: Humberto Souto (PFL)
1° Vice-Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
2° Vice-Presidente: Adroaldo Streck (PSDB)
3° Vice-Presidente: Roberto Rocha (pMDB)
Relator: Geddel Vieira Lima (pMDB)

Titualres Suplentes
PFlJPTB

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER A EMEN·
DA DO SENADO AO PROJETO DE LEI N° 3.981, DE

1993, QUE "DISCIPLINA A EXTRAÇÃO, INDUSTRIA·
LIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E

TRANSPORTE DO ASBESTO/AMIANTO E DOS PRO.
DUTOS QUE O CONTENHAM, BEM COMO DAS FI
BRAS NATURAIS E ARTIFICIAIS, DE QUALQUER

ORIGIEM, UTILIZADAS PARA O MESMO FIM, E DA
OUTRAS PROVID:íl:NCIAS.

Proposição: PL·3981193 Autor: Eduardo Jorge

Presidente: Rubens Cosac (pMDB)
1° Vice-Presidente: Lídia Quinan (pMDB)
2° Vice-Presidente: Jovair Arantes (PSDB)
3° Vice-Presidente: Maria Valadão (PPR)
Relator: Vilmar Rocha (PFL)

Titulares Suplentes
PFlJPTB

José Jorge Efraim Morais
Pedrinho Abrão Luciano Pizzatto
Pedro Correa Mendonça Filho
Vilmar Rocha Phillemon Rodrigues

PMDB
Lídia Quinam Laire Rosado
Marcos Lima Nilton Baiano
Rubens Cosac Sandro Mabel

PSDB
Adroaldo Streck Cipriano Correia
Jovair Arantes Elias Murad

PPR
Maria Valadão Ricardo Izar
Rogério Silva Roberto Balestra

PT
Humberto Costa Arlindo Chinaglia
Pedro Wilson Gilney Viana

PP
Marcom perillo Edcson Queiroz

PDT
José Maurício Giovanni Queiroz

PLlPSDIPSC
Elton Rohnelt Francisco Rodrigues

PPS
Augusto Carvalho Sérgio Arouca
Secretário: Maria Helena Coutinho de Oliveira
Local: Sala 120 - Anexo II - Telefones: 318-706617067
Telefone: 318-706617067

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A APRECIAR E DAR PARECER AO
T~TO DO PROTOCOLO RELATIVO AO
CODIGO ApUANEIRO DO MERCOSUL,

CONCLUIDO EM OURO PRETD-MG,
ASSINADO PELO BRASIL EM 17·12·94.

Titulares

Augusto Viveiros
Leur Lomanto
Osvaldo Biolchi
Paulo Bornhausen

Paulo Ritzel
Valdir Colatto
Zaire Rezende

Antônio Kandir
Yeda Crusius

Hugo Biehl
Nelson Marehezan

José Fortunati
Luiz Mainardi

Dilceu Speráfico

Carlos Cardinal

Francisco Rodrigues

Arolde de Oliveira
Humberto Souto
Leur Lomanto
Luiz Moreira
Paulo Bornhausen
Paulo Cordeiro
Paulo Heslander

PFlJPTB

PMDB

PSDB

PPR

PT

PP

PDT

PLlPSDIPSC

Suplentes

AtilaLins
Benito Gama

José Borba
Roberto Fontes

Armando Costa
EdinhoBez

Ivo Mainardi

Adroaldo Streck
Marcio Fortes

Júlio Redecker
Mário Caval1azzi

Luiz Gushiken
Miguel Rossetto

Romel Anízio

Itamar Selpa

Roland Lavigne

Alceste Almeida
Heráclito Fortes

Efraim Morais
José Rocha

José Tude
Sérgio Barcellos
Vic Pires Franco

Presidente: Paulo Bornhausen (PFL)
1° Vice-Presidente: Augusto Viveiros (PFL)
2° Vice-Presidente: Yeda Crusius (PSDB)
3° Vice-Presidente: Nelson Marchezan (PPR)
Relator: Paulo Ritzel (pMDB)

Aloysio Nunes Ferreira
Carlos Apolinário
Geddel Vieira Lima
Henrique Eduardo Alves

PMDB

João Natal
Laire Rosado
Nestor Duarte

Remi Trinta



PedroIrujo Roberto Valadão
Roberto Rocha Udson Bandeira

PSDB

Adroaldo Streck Celso Russomanno
Antonio Balhmann Domingos Leonelli
Arthur Virgílio Neto Ildemar Kussler
Danilo de Castro Sebastião Mdeira

PPR

Gerson Peres Benedito Guimarães
Nelson Marchezan Cunha Bueno
Ricardo Izar João Pizzolatti

PT
Ivan Valente AnaJulia
Milton Temer Chico Vigilante
Tilden Santiago Paulo Delgado

PP

Flavio Derzi Edson Queiroz
Sérgio Naya Silvernani Santos

PDT

Fernando Lopes José Carlos Coutinho
Fernando Zuppo Leonel Pavan

PLlPSDJPSC

Eujacio Simões Pedro Canedo

PSB/PMN

Sérgio Guerra JoãoColaço

PCdoB

Sérgio Miranda Ricardo Gomyde

Secretário: Heris Medeiros JoffJ1y
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo fi ...., Sala 120-B - Ala Nova
Telefones: 318-7061/706217052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 4, DE 1995 QUE

"ALTERA O PARÁGRAFO 2° DO ART. 25 DA CONSTI
TUIÇÃO FEDERAL",(CONCESSÃO E DISTRmmçÃO

DO GAS CANALIZADO)

Marcos Lima Ubaldo Correa

PSDB
Feu Rosa Arnaldo Madeira
Herculano Anghinetti Jovair Arantes
João Leão Robério Araujo
Sanlo Queiroz Vittorio Medioli

PPR
Anivaldo Vale Adhemar de Barros Filho (pRP)
Augusto Nardes Raimundo Santos
Enivaldo Riberiro Rogério Silva

PT
Domingos Dutra Luciano Zica
José Fritsch Maria Laura
José Machado Nedson Micheleti

PP

Edson Queiroz Francisco Silva
Renàto Johnsson Talvane Albuquerque

PDT

Airton Dipp Renann Kurtz
José Maurício Silvio Abreu

PLlPSDIPSC

Marquinho Chedid Elton Rohnelt

PSBIPMN

José Chaves Bosco Franca

PCdoB

Inácio Arruda Aldo Arantes

Secretário: Francisco da Silva Lopes Filho
Local: Serv. Com. Especiais: Anexo Il- Sala 10 - Mezanino
TelC1fones: 318-70661706717052

COMISSÃO ESPECIAL

DESTINADA A PROFERIR PARECER À PROPOSTA
IDE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 5, DE 1995, QUE
"ALTERA O INCISO IX DO ART. 170, O ART. 171 E O

PARÁGRAFO 1° DO ART. 176 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL" (EMPRESA BRASILEIRA)

Proposição: PEC-00004J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Luciano Pizzatto (PFL)
1° Vice-Presidente: Manoel Castro (PFL)
2° Vice-Presidente: Sanlo Queiroz (PSDB)
3° Vice-Presidente: Hennes Parcianello (pMDB)
Relator: Jorge Tadeu Mudalen (pMDB)

Titulares Suplentes
PFLIPTB

Proposição: PEC-0005J95 Autor: Poder Executivo

Presidente: Antônio Brasil (PMDB)
1° Vice-Presidente: Edinho Araujo (PMDB)
2° Vice-Presidente: Fernando Torres (PSDB)
3° Vice-Presidente: vago
Relator: Ney Lopes (PFL)

Titulares Suplentes
PFLlPTB

Benedito de Lira
Davi Alves Silva
Luciano Pizzatto
Manoel Castro i

Marilu Guimarães
Moisés Lipnik
Theodorlco Ferraço

AryKara
Francisco Diógenes
Hélio Rosas
HennesParcianello
Jorge Tadeu Mudalen

Carlos Melles
Félix Mendonça

Hugo Rodrigues da Cunha
João Ribeiro

José Carlos Vieira
José Coimbra

Roberto Fontes

PMDB
Chicão Brígido
Edison Andrino

Freire Júnior
Ivandro Cunha Lima

Noel de Oliveira

João Mendes
Ney Lopes
Osvaldo Biolchi
Paes Landim
Pedro Correa
Vilmar Rocha
Heráclito Fortes

Antonio Brasil
Edinho Araujo
Luís Roberto Ponte
Sandro Mabel

PMDB

Aroldo Cedraz
Paulo Lima

Augusto Viveiros
Duilio Pisaneschi

Antonio Ueno
José Borba

Severino Cavalcanti

Adelson Ribeiro
Fernando Diniz

José Aldemir
Jurandyr Paixão



Wilson Cignachi Oreino Gonçalves PSDB

Fernando Torres
Mário Negromonte
Silvio Torres
Vicente Anuda

PSDB
Jorge I\nders

Osmânio Pereira
Roberto Franca

Régis de Oliveira

Jackson Pereira
Marcio Fortes
Salvador Zimbaldi
Eduardo Mascarenhas

PPR

Ayres da Cunha
Emerson Olavo Pires

Ezizio Pinheiro
Rommel Feijó

Olico Ferramenta
Gilney Viana
João Fassarella

Ari Magalhães
Ibrahim Abi-Ackel
Prisco Viana

PT

PPR

PDT

José Machado
Luiz Mainardi

Sandra Starling

Jarbas Lima
Luciano Castro

Ronivon Santiago

Delfim Netto
Julio Redecker
Roberto Campos

Luciano Zica
Marcelo Deda
Miguel Rossetto

Salatiel Carvalho
Silvernani Santos

PT

PP

Eurico Miranda
Fausto Martello
Maria Valadão

Chico Ferramente
Conceição Tavares

Fernando Ferro

José Janene
VadãoGomes

Itamar Serpa
Matheus Schmidt

PP

Chico da Princesa
Cunha Lima Coriolano Sales
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CONSTITUIçOEs ESTADUAIS - 1989
Svolumes.

Textos das Constituições estaduais promulgadas em 1989; iDdice camperativo.

Ospcdidosà
Subsecretaria de Edições Téaúcas - Senado Federal
Praça dos Três Poderes, Anexo I, 22.· andar - 70165-900 - Brunia - DF
Tàcfoocs: (061) 311-3578,3579 e 3589 - Fax: (061) 311-425Se 321-7333 - Telex:

(061) 1357
CeotraI de venda direta ao usuário:
Via N-2, Unidade de Apoio 1(fundoI do CEaRM, pelo estacionamento à CIqUeJ'da)



SUBSECRETARIA DE EDIÇÕES TÉCNICAS
DO SENADO FEDERAL

REVISTA DE INFORMAÇAO LEGISLATIVA
n° 118 - abriJJjunho 1993

O Perfil Constitucional do Estado Contemporâneo: o Paulo Affonso Leme Machado
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